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BEKNOPTE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 

 
Wijze van aanvragen 
 
De originele charters uit de denombrementen van Vlaanderen worden aangevraagd door het 
opgeven aan de terminal in de leeszaal van het nummer van de toegang, vermeld op het titelblad 
en in de rechterbovenhoek van elke bladzijde, en het nummer van de oorkonde. De cartularia 
worden aangevraagd via het nummer uit het bestand waartoe ze behoren, m.a.w. uit de 
Rekenkamers (registers),dit is voor bijna alle stukken in italic de I 001, nr. 1102 en voor een paar 
kleinere fragmenten de I 006, nr. 24644 en 24653.  
 
 
 
Beperkingen inzake raadpleging 
 
De inventarisnummers zijn openbaar en vrij toegankelijk. 
 
Voorkeurvorm voor het citeren van het archief 
 
Het verdient aanbeveling om het archief de eerste maal te citeren met zijn volledige naam. Nadien 
kan worden volstaan met een verkorte referentie.  
Volledig: ALGEMEEN RIJKSARCHIEF, Archief van de Rekenkamers. Delen en banden, nr. 
1102 en Archief van de Rekenkamers, denombrementen en andere stukken van de grafelijke 
leenhoven: het Hof van Dendermonde. 
Verkort: ARA, denombrementen van Vlaanderen. 
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WOORD VOORAF 

 
 
Laudatio Willy Stevens  
 
Bij het verschijnen van het tweede deel van zijn Opus magnum met name Het leenhof van 
Dendermonde 15de eeuw.  
 
Aangezien het Rijksarchief zich voor deze uitgave engageert, staat het er tegelijk garant voor 
dat dit geen roekeloze onderneming is, ondanks de diverse obstakels die de auteur 
meersterlijk weet te overwinnen dankzij zijn gedurende 35 jaar lang opgebouwde eruditie. Hij 
is de wijsheid van Vergilius Labor omnia vicit improbus inachtig, waarvan Augustinus de 
verklaring geeft Ubi amatur non laboratur et si laboratur labor ipse amatur. De uitdaging 
was immers immens:  
 
1. Er was de afstand in de tijd om meer dan zeshonderd jaar geschiedenis te overbruggen, die 
trouwens reeds door de auteur in kaart werd gebracht in zijn omstandige doorlichting van De 
Raad van Vlaanderen, die hem vertrouwd heeft gemaakt met de ingewikkelde wereld van de 
feodaliteit. Paleografie, toponymie en numismatiek hebben hem daartoe bekwaamd. 
 
2. Er was de ontcijfering nodig van zovele, schier onleesbare teksten, die als een Steen van 
Rozette dienden leesbaar gemaakt. 
 
3. Er was de taalbarriere van oud-picardisch (de bestuurstaal van de Bourgondiërs) en van 
het middelnederlands (voor de lokale geschiedenis), maar kennis daarvan was onontbeerlijk 
om te kunnen begrijpen wat er staat. 
 
4. Er was ten slotte de omvang en van de verkreukte perkamenten die soms ook nog in  
slechte staat waren. 
 
Alle hindernissen werden meesterlijk genomen dank zij Stevens’ passie voor zijn onderwerp. 
Zijn onverpoosde werkkracht; zijn eindeloos geduld; de enorme megabite van zijn geheugen 
dat niet – zoals bij de meesten – door de computer wordt aangetast.  
 
Het resultaat is verbluffend :  
 
Het verleden wordt uitvergroot en anders ingekleurd, foutieve interpretaties worden 
rechtgezet, nieuwe horizonten geopend, historische raadsels opgelost. Een voorbeeld ter 
illustratie : de visserij-oorlog gevoerd over de Durme in de 17e eeuw tussen de heer van 
Hamme en de heer van Waasmunster werd, tot ieders verbazing, ten voordele van deze laatste 
beslecht. In archivalia van de 15e eeuw vinden we de verklaring. Zij leren ons dat het water en 
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derhalve het visrecht aan het land van Waas behoorde, terwijl het tolrecht uitsluitend aan de 
heer Dendermonde toekwam die de eigenaar van het land was.  
 
Vlaanderen mag dankbaar zijn voor de gedreven grenzenverleggende en revelerende 
schatgraver die Willy Stevens is en die ons in zijn onstuitbare passie naar het verleden - 
Goethe parafraserend: Das Land der Vergangheit mit der Seele suchend, - ons deelgenoot 
heeft gemaakt aan de rijkdom die hij in zijn Opus magnum als een volwaardige diepzeeduiker 
aan de oppervlakte heeft gebracht, tot beter inzicht in onze eigen tijd, waarin zich tegelijk ook 
krachtlijnen voor de toekomst aftekenen.  De geschiedenis dient dringend herschreven. 
 
Van harte proficiat, 
 
F. M. M. Van de Velde 
Sombeke, 15.08.2010   
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HET LEENHOF VAN DENDERMONDE TIJDENS DE 
VIJFTIENDE EEUW 

NADERE TOEGANG OP REKENKAMER, DELEN, NR. 1102 
EN DENOMBREMENTEN VAN VLAANDEREN, LEENHOF 

VAN DENDERMONDE 

I. IDENTIFICATIE 

Referentie:  BE ARA, RK. Delen en banden nr. 1102 en denombrementen van 
Vlaanderen 

Naam: Archief van de Rekenkamers. Delen en Banden, nr. 1102 en 
denombrementen en andere stukken van de grafelijke leenhoven: het 
Hof van Dendermonde 

Datering: 1473 en ouder 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestanddeel en deelarchief. 
Omvang: 1 deel en 1165 charters 

II. CONTEXT 

Zie Erik AERTS, Geschiedenis en archief van de Rekenkamers, Brussel, 1996. 

III. INHOUD EN STRUCTUUR 

Het eerste werk over het leenhof van Dendermonde verscheen in 2006 dat door het VVF 
afdeling Dendermonde werd uitgegeven en draagt als titel Het Leenhof van Dendermonde. Dit 
leenboek werd in 1602 door Mher. Charles d’Aubremont, hoogbaljuw van Dendermonde, 
opgemaakt (Rekenkamer, delen, nr. 1103). Soms verwezen randnota’s naar gegevens uit de 
periode 1550 of 1580. We verkozen dit register integraal te transcriberen in de 
oorspronkelijke taal – het oud Nederlands.  
 
Waarschijnlijk lag de ordonnantie van 28 februari 1462 n.s. uitgevaardigd door de hertog aan 
de basis van het opstellen van de nieuwe registers. In deze ordonnantie werd duidelijk 
aangegeven aan welke verplichtingen een nieuwe leenhouder moest voldoen. Bij verandering 
van eigenaar van het leen, door erfenis of verkoop, was men verplicht een verhef van 10 pond 
parisis aan de vorst te betalen, 20 groot Vlaams, of 20 schellingen kamerlinggeld was voor de 
baljuw. Kleinere lenen moesten slechts de waarde van de beste opbrengst van de laatste drie 
jaren betalen. Omdat het land van Dendermonde keizerlijke allures had en een ietwat andere 
rechtspositie had dan de rest van het graafschap Vlaanderen moesten de leenmannen géén 
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officiële toelating hebben om hun leen te verkopen zoals gebruikelijk in de andere leenhoven 
van Vlaanderen.1 
 
De werkmethode en de gedachtengang van dit tweede werk over het leenhof is enigszins 
gewijzigd. Het register van 1473, verder spreken we van het oud register, is in het Frans 
opgesteld. Dit hebben we zo overgenomen. De belangrijkste gegevens uit de 
denombrementen hebben we in hedendaags Nederlands weergegeven. Het zou de lezers 
afschrikken als zij ook de leenverheffingen in de oorspronkelijke bestuurstaal zouden moeten 
lezen.  
 
Wat de datering van het oud register betreft, kunnen we dit stellen. In de tweede helft van de 
15e eeuw werd aan Daniel vten Eechoute, ontvanger van Dendermonde, opdracht gegeven 
nieuwe registers van de cijnsplichtigen aan te leggen. Door de troebelen, opstanden en 
oorlogen betaalden veel onderdanen hun belastingen niet. Het gevolg laat zich raden. De 
hertog leed hierdoor grote financiële schade. Gedurende vijf à zes jaar lang reisde de 
ontvanger van stad naar stad, van dorp naar dorp. Iedereen die schatplichtig was, werd in 
afzonderlijke schriftjes opgetekend. Om dit werk tot een goed einde te brengen onderzocht de 
ontvanger diverse oudere registers. Nadien werden zijn afzonderlijk notities in acht 
perkamenten registers overgeschreven. Die acht registers overhandigde de ontvanger aan de 
voorzitter en de raadslieden van de rekenkamer te Mechelen. Omdat de ontvanger de 
instructies niet nauwkeurig had opgevolgd, papieren registers i.p.v. perkamenten, wordt zijn 
loon van 300 pond par. teruggebracht naar 200 pond par.2 
 
Naar aanleiding van mijn onderzoek van de domeinrekeningen uit de 15e eeuw trok dhr. F. 
Nachtergale uit Ronse mijn aandacht op de datering van mijn eerste werk over het leenhof. 
Het register dat in 1602 werd vernieuwd, baseerde zich nog steeds op de gegevens uit 1477!  
 
Het oud register dat we nu geraadpleegd hebben kan - en zal wellicht gebaseerd zijn op- een 
verwerking zijn van gegevens uit de 14e eeuw. Alleen de bestudering van archivalia uit de 
14de eeuw kan een uitsluitsel brengen. 
 
Hieruit volgt dat ons werk niet af is. De publicatie van een derde deel over het leenhof dringt 
zich op. Archiefonderzoek van de dokumenten uit de 14e eeuw van de Rekenkamer in Rijsel 
moet zeker gebeuren. Bovendien hebben we tijdens ons onderzoek vastgesteld dat slechts een 
zeer beperkt aantal (ongeveer 1200 stuks) denombrementen zijn bewaard gebleven. Andere 
bronnen, zoals de baljuws- en de domeinrekeningen die in het Algemeen Rijksarchief te 
Brussel bewaard worden, kunnen nog bijkomende gegevens bevatten. En toch zal met een 
derde deel alles niet te boek zijn gesteld….  geschiedenis is nooit af !!! 
 
Geregeld komt de uitdrukking ten gevolge voor in ons werk. Een verklaring van dit gebruik in 
het leenhof wordt in het denombrement nr 3930 (p. 370 onder Lebbeke) verklaard. De 
bewoordingen belast met een paardendienst hebben we cursief laten staan. 
 

                                                 
 
 
1 A.L. de VLAMINCK : Inventaire des archives de la ville de Termonde, deel II, s.d., s.l. blz. 49 
2 A.R.A., Rekenkamer, Domeinrekeningen, register 7560. 
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Hierbij danken we Dr. M. Carnier van het Rijksarchief te Brussel die met raad en daad de lay-
out heeft uitgewerkt. Het lezen, nazien van de teksten en waar nodig de fouten aan te wijzen 
heeft veel tijd in beslag genomen. Kortom hij is de dirigent van het orkest. 
 
Nog enkele woordjes uitleg over de kaft-illustratie. Het zegel onderaan het denombrement  nr. 
3710 is dat van Andries Andries heer van Wakken. Zijn handtekening vinden we terug op zijn 
huwelijkscontract met Maria van Haveskercke. Hij was rentmeester van de dame van 
Ravenstein en ontvanger van Bewesterschelde in Middelburg, Zeeland. De echtelingen 
hadden twee kinderen, waarvan Adolf die gehuwd was met een van den Berghe. Uit dit 
huwelijk kwamen geen kinderen. De dochter Clara huwde met Antoon II, bastaard van 
Antoon I de grote bastaard van Bourgondië. Zij hadden een talrijk nageslacht waaronder ook 
de beroemde bisschop Triest. 
 
De meeste nakomelingen van Adriaan Andries, stamvader van onze familie Andries werd 
poorter van Brugge in 1443. De meesten van zijn kinderen kwamen terug naar het 
Dendermondse. Zij vervulden meestal bestuursfuncties in Hamme, Zele en Baasrode.   

IV. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 

Een niet te versmaden bron om de lokale geschiedenis te stofferen bestaat in het raadplegen 
van de rekeningen. Het leert ons veel over de plaatselijke gewoonten en gebruiken, over 
oorlog en vrede en over het klimaat. 
 
Dit werk kwam tot stand door het raadplegen van verschillende archivalia uit de Rekenkamer 
van Rijsel, bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. 
 
De basis is het register 1102, zijnde de leenontvangsten van de graaf van Vlaanderen van het 
land van Dendermonde, opgemaakt in de tweede helft van de 15e eeuw. Bij het bestuderen 
van deze bron moeten we goed indachtig zijn dat de graaf van Vlaanderen persoonlijk heer 
was van Dendermonde, stad en land. Het archief van het leenhof beperkt zich dus niet alleen 
tot de heerlijkheden op de rechter- en de linker Scheldeoever.   
 
Het dokument is geschreven in het Bourgondisch oorkondenschrift in het Frans. We hebben 
dit volledig overgenomen en in hedendaags cursief schrift weergegeven. De voor- en de 
toenamen van de personen die in het register voorkomen hebben we ongewijzigd 
overgenomen. De lezer moet zelf zijn conclusies trekken of bepaalde personen één en 
dezelfde zijn.  
 
Verder hebben we de toponymische gegevens in cursief hoofdletter geschreven. We laten ook 
de behandelde plaatsen in de oorspronkelijke volgorde in het register staan.  
 
Meermaals wordt de plaatsnaam Belle vermeld. De meest voor de hand liggende plaatsnaam 
hiervoor is Denderbelle. We moeten echter de lezer, gebruiker er attent op maken dat ook de 
dorpen Sint-Gillis-Belle en Schellebelle tot het woordje Belle kunnen afgekort worden.  
 
In het archief van de Rekenkamer hebben we de leenverheffen van het land van Dendermonde 
onderzocht, geanalyseerd en de voornaamste gegevens opgesomd en in een hedendaags 
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Nederlands omgezet. Dit bestand omvat ongeveer een 1200 stuks. Sommige stukken hebben 
we integraal in het Frans laten staan om aan de geest van het dokument geen geweld te doen. 
 
We hebben de korte inhoud van de denombrementen gecombineerd met het register 1102 met 
inachtname van de volgorde van de plaatsen in het oud register. Die korte inhoud hebben we 
in het gewone lettertype gezet om geen eentonigheid in het werk te brengen. 
 
De gegevens uit twee kleinere registers, de nummers 24644 en 24653 uit dezelfde periode, 
hebben we achter de rubriek van de denombrementen vermeld.     
 
In dit werk kunt u dus de volledige transcriptie van RK, register nr. 1102 terugvinden en de 
beschrijving van de leendenombrementen van het Hof van Dendermonde, een chartercollectie 
die deel uit maakt  van de Rijselse Rekenkamer. De denombrementen worden zoals gezegd 
geplaatst onder de rubrieken van het leenregister. Binnenkort zullen ze nog in een aparte 
inventaris verschijnen in dezelfde vorm zoals reeds voor de denombrementen van de Burg 
van Veurne en het Kasteel van Kortrijk is gebeurd. 
 
Het origineel nr. 1102 kan in het Algemeen Rijksarchief aangevraagd worden met I 001, de 
nrs. 24644 en 24653 met de I 006, de originele denombrementen met I 440. 
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NADERE TOEGANG 

 
REGISTRE DES FIEFZ ET ARRIEREFIEFZ TENUS NUEMENT ET PAR MOYEN 
DE LA MAISON DE TENREMONDE SI AVANT QUE LE BAILLI ET RECEVEUR 
DUDIT TENREMONDE LONT SCEU RECOUVRER A BIEN GRANT PAINE ET 
DILIGENCE 
1473 
 
Cy apres senssuivent les fiefz tenuz nuement [vrijuit, oprecht] en foy et hommaige de mon 
tresredoubte seigneur Monsiegneur le duc de Bourgongne de Brabant etca Conte de flandres 
etca de sa court et maison de Tenremonde lesquelz fiefz lui doivent et payent a chascune 
mutacion ung relief de x livres par. ou la meilleur  despuille des iij premieres annees tant 
seullement [comme il appert plus amplement a] et seullement les arriere fiefz tenuz des 
vassaulx et fiefvez qui tiennent leurs fiefz de mondict Seigneur de sadicte court et maison de 
Tenremonde. Avec les fiefz et arrieres fiefz des abbayes et eglises et chapittres selon le 
contenu de leurs rappors plusamplement cy apres declare lesquelz arrieres fiefz paient 
seullement relief de x livres par. ou la meilleur despouille des trois premieres annees dont ilz 
tiennent leursdicts fiefs selon les rapports de ce apportez et renduz a Pierre de Charongereulx 
dit Chenu conseiller de mondit tresredoubte seigneur notre commissaire par lui ordonne a 
conduire le fait des fiefs et arrieres fiefs de flandres es parties de Gand Jaques de Durmez 
aussi conseiller dicellui Seigneur son receveur de flandres esdictes parties de Gand et Ector 
de Masmines hault bailli de la ville et terre dudict Tenremonde et aussi si avant quilz les ont 
sceu et peu reconnuez. 
 
Nota: comme il appert plusamplain par les lettres patentes de feu Monseigneur le Duc Philips 
derrierement trespassez  Dieu pardonnast que les hommes de fief de ladicte court ont devers 
eulx  
 

I. STAD EN DE VRIJHEID VAN DENDERMONDE 

                              
Et premiers dedens ladicte ville et franchisse de Tenremonde 
 
Ghysselbrecht de Lu tient ung fief de mondit tres redoubte seigneur Monseigneur le duc etca 
de la maison et court de Tenremonde et est une rente heritable assigne sur loffice de 
lammanscip deladicte ville de tenremonde parcidevant alui appartenant dont il prent par an 
sur ledit ammanscip  xij livres par. -  tauxe vij livres iij s. par.  
 
Jehan Caliere fs Jans tient ung fief de mondit seigneur de sadicte court de Tenremonde 
contenant six journelz de terre appelle DAGWANDEN et vault par an  x livres xvj s. par. 
Tauxe  vj livres ix s. par. 
 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 18

Jehan Calier laisne tient ung fief de mondit seigneur de sadicte court de Tenremonde 
contenant six journelz de terre appellé Dagwanden et vault ledit fief par an xij livres par. sur 
lequel fief Beatrisse Clemme  prent par an a sa vie vj livres par. pour ce icy lesdicts  xij livres 
par.  
Tauxe  vij livres iiij s. par.  
 
Jehan Pil tient ung fief de mondict seigneur contenant six journelz appelle dagwanden et 
vault par an  ix livres par.  tauxe  v livres viij s. par. 
 
George Brampt  tient ung fief de mondit seigneur de sadicte court de Tenremonde appelle le 
fief TER BRAMPT  qui gist en diccaige au plus pres de la ville sur la frontiere de la Riviere 
contenant parmy bois pretz et eaues xvij bonniers de terre ou environ lequel fief vault par an 
deduit les despens du dicaige et unie note de sa mere  xL livres par. – tauxe  xxiiij livres par.  
 
Pietre Pe laisne tient ung fief de mondit seigneur par chartre qui est une rente seignourable 
dont il prent par an sur xLiiij mesures de terre appelle Vaetzaet erve  ung denier par. de 
chascune mesure et sont tenus dicellui fief six fiefs desquelz il prent a la vente diceulx fiefs la 
valeur dune anne ou x livres par. et a la mort iiij s. par. de chascun bonnier de terre dont les 
viij mesures appelle  vaetzaet erve font le bonnier et au relief x livres par. et vault ledict fief 
par an en deniers  iij s. viij deniers par. note : Nichil pour  ce que le fief ne vault point quatre 
francx 
 
Les fiefs tenuz dudict Pietre Pe  a cause de sondit fief cy dessus nomme  
 
Les beghines de Tenremonde tiennent ung fief dudit Pietre Pe a cause de sondit fief contenant 
iij journelz appelle  dagwanden et vault par an viij livres par. – miserables personnes pour la 
moitie  ij livres  viij s. par.   
 
Johannes Boele tient ung fief dudict Pietre Pe contenant trois journelz appelle Dagwanden 
qui vault par an  iij livres xij s. par. – Nichil pour la cause dessusdicte 
 
Gheerardt Moens tient ung fief dudict  Pietre  contenant demy bonnier de terre qui vault par 
an  iiij livres xvj s.  
 
Pietre Gooris tient ung fief dudict Pietre Pe contenant  demy bonnier de terre qui vault par an  
xL s. par.  
 
Caterine Souys tient ung fief dudict Pietre Pe contenant ung bonnier de terre qui vault par an  
iiij livres xvj s.  
 
Jehan Ramont  tient ung fief dedict Pietre contenant ung bonnier de terre qui vault par an  
vij livres iiij s. par. et ledict Jehan Ramont tient de sondict fief ung fief contenant iij journelz 
de terre gisant en LICHTERVELT vault chascun l’an vij livres par. – tauxe  iiij livres vj s. 
par.  
 
Pietre Esscherich  tient ung fief dudict  Jehan Ramont a cause de sondit fief contenant ung 
journel appelle  Dagwanden et vault par an  xxiiij s. par. -  nichil 
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Lysbette Gheerardts  vefve tient ung fief dudict Jehan Ramont contenant   bonnier et demy de 
terre qui vault par an  ix livres xij s. – vefve pour a moitie  Lvij s. par.  
 
Maistre Jehan Seys tient ung fief de mondit seigneur contenant ung bonnier et trois verges de 
pret gissant en Sainct Odolf Brouc qui vault par an pardessus les despens du diccaige  iij 
livres xij s. – nichil  
 
Volgens register van de Rekenkamer nr. 24644 (anno 1473 afgesloten 1480) volgende 
melding:  
 
De Phelippe de le Moere a cause de son fief tenu de Gorge de la Brampt vault chascun an vij 
livres iiij s. par. tauxe et receu  iiij livres vj s. par.  
 
De Arnout van Avermate  a cause de deux fiefz tenuz dudit Gorge contienent trois bonniers et 
demy valent chascun an xiij livres x s. par. pour ce tauxe et receu x livres xvj s. par. 
 

4441 Margriete sBruwers begijntje, doet verhef van haar leen van een bunder gelegen 
in Sint Odolfs Brouc binnen de vrijheid in DMEERELBROUC genoemd GROTEN 
BOCHT en aan de meers van Lauwereys Boden. Tot het hoofdleen behoren twee 
mannen te weten Jan van der Donc houdt een half bunder en de andere is 
Margriete sBackers ook begijntje die een half bunder houdt. Het rapport werd 
gezegeld door Jan Boele op verzoek van de leenhoudster op 24 juni 1430. 

4442 Zegher van Pottersberghe voogd en dingelijk man van Maria van Elselaer doet 
verhef van haar leen van twaalf en half bunders groot gelegen in de vrijheid van 
Dendermonde. Van het hoofdleen worden vijf bunders en half in de vrijheid 
gehouden ook in het vrije gelegen. Nog heeft zij een heerlijke penningrente van 
28 deniers par. op zeven bunder erfgrond. Het rapport werd door Zegher van 
Pottersberghe gezegeld op 24 juni 1430. 

4443 Jan van der Braemt doet verhef van zijn leen genoemd TGOED TER MEERE 
gelegen binnen de vrijheid en is negentien bunders groot. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 28 juni 1430.  

4444 Jan Christiaens doet verhef van zijn leen van een half bunder winnende land 
binnen de Vrijheid gelegen tussen het leen van Adriaen van de Capelle en het leen 
van Hendric Stols. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 1 juli 1430.  

4445 Willem van der Haghe doet verhef van zijn leen gelegen aan DEN TERDT VAN 
DEN VERE TE THIELRODE. Het rapport werd gezegeld door Jan Boelle, omdat 
de leenhouder geen zegel bezit, op 3 juli 1430. 

4446 Jan Claus zoon van Jan hanchier van de hertog van Bourgogne en graaf van 
Vlaanderen en als sterfman van het Godshuis van Affligem doet verhef van een 
leen. Het rapport werd gezegeld door Jan Claus op 4 juli 1430. 

4447 Ghiselbrecht de Lu doet verhef van zijn leen wezende een jaarlijkse rente van 
twaalf ponden par. die de leenhouder heft wegens het bezit van de ammanie van 
Dendermonde. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 8 juli 1430.  
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4448 Joes Triest doet verhef van zijn leen zijnde een jaarlijkse erfelijke rente van tien 
pond groot dat hij heft op het goed en heerschip te Massemines. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 24 juli 1430.  

4449 Adriaen van der Capelle doet verhef van zijn leen en manschap van vier dagwand 
en dertig roeden winnende land gelegen binnen de vrijheid TCRAYNEM VELT  
genoemd. Tot het leen behoort een jaarlijkse heerlijke rente van zestien 
schellingen par. dat de leenhouder heft op zestien bunders erfgrond DINGHENE 
VELDE genoemd gelegen in Opwijk toebehorende diverse laten. Nog behoort aan 
het hoofdleen acht manschepen toe binnen Denderbelle te weten  Jan de Keysere 
zoon van Jan houdt een bunder helftwinning, Pieter Parellin houdt een bunder 
helftwinninge en Jan van der Gracht houdt twee bunders helftwinning in twee 
manschepen. Binnen Appels: Jan van den Hende houdt vier en half roeden meers 
en Hildewaert van den Driessche houdt ook vier en half roeden meers. Nog in 
Opwijk houdt de vrouw sMeirs zes dagwand winnende land en heer Godevaerd 
van der Elst houdt een dagwand winnende land. Het rapport werd gezegeld door 
de leenhouder op 26 juli 1430.  

4450 Nycaesis de Bels doet verhef van zijn leen zijnde een erfgelijke jaarlijkse rente 
van drie pond groot geldende de twee delen van het groot veer DEN GROETEN 
VEERE van Dendermonde. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 28 
augustus 1430.  

4451 Pieter van den Male doet verhef van zijn leen zijnde DE GROETE VEERE VAN 
DENDERMONDE in de Schelde waarvan Jan van der Schelde het derde deel 
houdt.in leen. De twee delen zijn belast met een erfelijke jaarlijkse en 
eeuwigdurende rente van drie pond groot tournois die Nicaesis de Bels in leen 
houdt . Men is verplicht de heer en de vrouw van Dendermonde en hun huisgezin 
met veer over te voeren mids dat men van de veerlieden iets in natura geeft in de 
herberg zoals men van oude tijden gewoon is te doen. De voordelen en 
eigendommen op vier dorpen gelegen aan de Schelde en de Durme behoren aan 
het hoofdleen toe. Deze dorpen zijn Zele, Hamme, Moerzeke en Grembergen. In 
Zele, Hamme en Moerzeke heeft de leenhouder van het veer het recht van ieder 
huishoudende persoon en die vuur heeft [in de betekenis van een schouw] en die 
plouch winningghe houden of niet, een brood te eisen. Van iedereen die 
plouchwinninghe houdt die koren [graan] wint of doet winnen twee rugghen 
scoeve. Van elke inwoner van Grembergen en vuur [een schouw] heeft of hij 
plouchwinningghe doet of niet betalen een recht van een gebakken huishoud 
brood. Het overzetten wordt als volgt belast : met twee paarden geeft men vier 
schoven, drie paarden zes schoven en vier paarden acht schoven, half rogge half 
evene. Bovendien moet elk persoon die in Dendermonde woont er een huisgezin 
onderhoudt en vuur brand jaarlijks een sterling of ingghelsche betalen. Elke 
inwonder uit de hogervermelde vier parochies die het veer gebruiken moeten een 
ei of een lee was geven. De leenhouder is verplicht tot een paardendienst. De 
leenhouder zegelde het rapport op 11 november 1430.  

4452 Lodewijc van Masseminne heer van HOELBEKE wettelijk voogd over Oigiers 
van Masseminne zoon van wijlen Louis van Masseminne, heer van Uitbergen en 
Overmere, doet verhef van de heerlijkheden van Uitbergen en Overmere. Deze 
heerlijkheden hebben de drie justitie graden. Tot het leen behoort ook een 
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penningrente die diverse personen op diverse plaatsen moeten ten bedrage van 
van veertig pond par. en in natura 236 hoederen en 6 spint en een halster evene. 
Ook het recht van de visserij en de vogelvangst behoren tot de heerlijke rechten. 
Ook in  BARELBROUC heft de leenhouder zijn rechten zo o.m. de warande en de 
schoof dat de vierde opper van sommige plekken van meersen is. Ook de helft van 
de windmolden in Overmeere is in zijn bezit. Tot het hoofdleen behoren 
eenenzestig manschepen. Het derdedeel van deze heerlijkheden houdt 
Ghyselbrecht van Massemen broer van de leenhouder in leen die Ogier staat ten 
gevolge. Het rapport werd door Louis van Masseminne gezegeld op 28 april 1432.  

4453 Jan Boele doet verhef van zijn leen van een half bunder liggende binnen de 
vrijheid naast Cornelis Scormans en Gheert Moens. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 20 juli 1440. 

4454 Jacob Pieters zoon van Daneel doet verhef van zijn leen bestaande in een 
jaarlijkse rente van zes schellingen negen penningen par., drie hoenderen die de 
leenhouder heft op zekere erfgronden te weten : drie schellingen vijf penningen 
par. op vier bunders erfgrond in diverse percelen binnen Dendermonde naast TEN 
ABBEELLE TEN VEERE. Nog drie schellingen vier penningen par. op twintig 
dagwand erfland in diverse percelen binnen Zele gelegen waarvan elf dagwand 
liggen naast DEN SPILDOREN en de negen dagwand naast  DER 
DWEERSTRATE. De drie hoenderen worden geheven op twee bunders erfgrond 
genoemd DE WONACKERE in Grembergen gelegen en voor een gedeelte 
toebehorende de kinderen van Jan Heins.Verder houdt men van het hoofdleen vier 
manschepen te weten : Jan van Bugghenhout houdt vijf dagwand leens gelegen in  
ROOSEBROUC binnen Sint-Gillis. Neel Callen houdt een dagwand leen in het 
zelfde broek, de derde is heer Jan Esscherijc die een bunder in leen houdt en de 
vierde houdt Cateline Bosch dochter van Diederick, vrouw van de leenhouder, die 
een dagwand in leen houdt in Zele gelegen. De leenhouder zegelde het rapport op 
13 juli 1440. 

4455 Joorkin van der Braemt doet verhef van zijn leen genoemd TER MEERE 
negentien bunders groot waaronder meersen en winnende land, gelegen in diverse 
percelen. Het rapport werd gezegeld door Hyoen van den Braemt broer van 
Joorekin als voogd op 23 juli 1440. 

4456 Pieter van Leppevelde als wettelijk man van Margriete van Acker doet verhef van 
haar leen van twee vaatzaad. Het rapport werd gezegeld door Jan van den Acker 
op 25 juli 1440. 

4457 Joes Sterrinc doet verhef van zijn leen van twaalf roeden binnen de vrijheid 
gelegen IN DEN GROOTEN BUCHT en is een meers gelegen IN MEEREEL 
BROUC palende aan Pieter van der Donct zoon van Jan en aan het  TGASTHUUS 
MEERSCH. Van het hoofdleen houdt Pieter van der Donct een leentje van vier 
roeden. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 28 juli 1440.  

4458 Arent van Buedeghem doet verhef van zijn leen van negen bunders en half en een 
half dagwand. Van het leen Michiel van Brieghen houdt veertien bunders die de 
leenhouder ten gevolge staan en Olivier van Buedeghem houdt drie dagwand.  
Van het hoofdleen houdt men nog eens tien dagwand erfgrond geldende  een 
penning per jaar en ten vijfthiensten scove gelegen op TCLEEN BROENBROUC 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 22

METTEN SCILDEKENE. De leenhouder heeft van de tien dagwand de tiende 
penning. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 1 augustus 1440. 

4459 Jan Joes doet verhef van zijn leen van twaalf roeden gelegen binnen de vrijheid 
naast DE BOUWENS BRUGGHE. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld 
op 3 augustus 1440.  

4460 Margriete Staes doet verhef van haar leen van zes dagwand gelegen buiten de 
steenpoort aan de steenweg palende aan Jan van der Donc. Het rapport werd 
gezegeld door Pieter Cokere zonder opgave datum.  

4461 Pieter Cokere doet verhef van zijn leen van een zes dagwand en een half gelegen 
buiten de steenpoort aan de steenweg palende aan heer Jan Vinghezone. De 
leenhouder zegelde het rapport zonder opgave van datum.  

4462 Heer Jan van de Voorde priester doet verhef van een leen van een bunder gelegen 
UP DE GROOTE GHEEST naast Janne den Vos en Janne van Leppevelde. Het 
rapport werd gezegeld door Janne van Hofstede omdat de leenhouder geen zegel 
bezit op [1 augustus] 1440   

4463 Adriaene van der Braempt weduwe van Jan vuten Hove doet verhef van haar leen 
TGOET TER BRAEMPT genoemd en gelegen uiten Dendermonde binnen de 
vrijheid groot met een hofstede en winnende land, meersen en bossen achtien 
bunders. De leenhouder kocht de twee delen van Jan van der Braempt zijn broer 
en het derde van het leen staat de leenhouder ten gevolge van meester Joos vuten 
Hove zijn zoon. Het rapport werd gezegeld door meester Joos vuten Hove op 26 
februari 1514 n.s.  

4464  Daneel Calier zoon van Jan doet verhef van zijn leen van zes dagwand gelegen 
buiten de steenpoort palende aan het erf van de erfgenamen van Jan Calier. De 
jaarlijkse waarde van het leen wordt op 24 schellingen groot geschat. De helft van 
het leen staat de leenhouder ten gevolge wegens het bezit door de kinderen van 
wijlen Daneel Calier zijn oom. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 
1 maart 1514 n.s. 

4465 Phelips van Nyvele doet verhef van zijn leen gelegen buiten de Mechelse Poort 
binnen de vrijheid en is zes dagwand groot. Het leen paalt aan Cornelis Hermans, 
aan een straatje lopende TEN VLASSENBOSCH.  Het leen wordt op een jaarlijkse 
waarde van een pont acht schellingen groot geschat qua pachtopbrengst. Het 
rapport werd door de leenhouder gezegeld op 28 februari 1514 n.s. 

4466 Daneel Calier zoon van Jan doet verhef van zijn leen gelegen buiten de Stenepoort 
palende aan de BAELDE PUTTE. De jaarlijkse waarde van het leen wordt op 24 
schellingen groot geschat. De leenhouder zegelde het rapport op 1 maart 1514 n.s.  

4467 Phelips Pieters zoon van meester Jan doet verhef van zijn leen wezende een rente 
van zes schellingen negen penningen par. en drie hoenen jaarlijkse heerlijke rente. 
De rente wordt geheven op diverse erfgronden te weten : drie schellingen vier 
penningen par. op vier bunders erfland in diverse percelen naast TEN ABBEELE 
TER VEERE  gelegen en drie schellingen vier penningen par. op twintig dagwand 
erfland in twee percelen in Zele. Van deze laatste zijn elf dagwand gelegen naast 
DEN SPILDOREN en negen dagwand naast de Dweerstrate. De hoenderen 
worden geheven op twee bunders erfland in Grembergen gelegen waarvan de ene 
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helft toebehoort aan Marie Smeets dochter van meester Mechiel en de andere helft 
Johanna Heyns, vrouw van Jan Baten. Verder houdt men van het hoofdleen nog 
vier lenen en manschepen  te weten : Gillis Pieters zoon van Simoen houdt vier 
dagwand gelegen in TROESBROUC in Sint-Gillis, het ander houdt Pieter Spot 
alias Everdey kousenmaker een bunder groot ook in Roesbrouc gelegen. De derde 
houdt jonkvrouw Isabeele Pieters zuster van de leenhouder een dagwand gelegen 
achter haar hofstede van  DEN GOEDE TE VELDE binnen Zele. Het vierde houdt 
Gillis Pieters van een dagwand ook in Roesbrouc. Het rapport werd gezegeld door 
de leenhouder op 1 maart 1514 n.s. 

4468 Gillis Pee zoon van Pieter doet verhef van zijn leen wezende een leenrol 
inhoudende diverse personen die diverse erfgronden hebben te weten : Joes 
Sterrinck als sterfelijk man over de begijnen van Dendermonde houdt een bunder 
genoemd DACKERVELT aan de windmolen houdt nu Adriaen Numan van anno 
1496. Jan Boele houdt drie dagwand en noemt HEECHMANS VELT. Jan Ramont 
van Mechelen houdt tien vaatzaad gekomen van Janne Sloets, en dezelfde nog vijf 
dagwand liggende binnen de vrijheid aan de stadsvesten en van dit leen houdt Sint 
Brigitta een leen van een bunder gelegen aan de broeder Bogaert binnen 
Dendermonde. De Blaser houdt een leen van een dagwand liggende voor het  
HOF TE PERREBROUCK. De vrouw van Lauwereys Calen houdt een leen buiten 
de vrijheid in Sint-Gillis een SCEEPERS GOET aan de heirweg van Lebbeke drie 
dagwand groot. Van de leenhouder worden goederen in leen gehouden te weten : 
Pieter van der Donct houdt een bunder in de Broekstraat genoemd SMOLS VELT 
houdt nu Kateline Soys. Heer Jan Moens houdt een bunder genoemd WOUTER 
MOENS BOCHT TER DONCT en houdt nu heer Jan Moens sedert 1485. Jan 
Claus houdt een half bunder gelegen aan de NUBORCH KERCKE TER STRATEN 
en houdt nu Jan Goorys. De leenhouder heeft op het hoofdleen nog een 
penningrente gelegen in Grembergen te weten: Galout van Damme houdt twee 
vaatzaad naast DE HOOGHE BRAECKE  geldt een penning tornois. Jan Roels en 
de vrouw van Anthonis sVerwers houden twee vaatzaad geldt een penning. Galout 
van Damme houdt twee vaatzaad erfland in een akker geldt een tornoys. Pieters 
Scoubrouck houdt een bunder houdt nu Machiel Vijt elf vaatzaad houdt meester 
Jan en geldt vijf deniers obool. Item Lieven Goossens houdt twee vaatzaad 
gelegen over de gadijk. Ook Michiel Soys houdt tien vaatzaad tenetur meester Jan 
en geldt vijf deniers. Gillis Daens houdt drie vaatzaad erfgrond gelegen op  
SCOUBROUCK en houdt nu Pieter en Jan van Wesepoele didato 1497 en geldt 
drie deniers obool. Willem Lievens en Margriete sConincx houden een 
watergrave die men noemt  DE CROC drie vaatzaad groot. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 26 juli 1513. 

4469 Pieter Nachtegale als vader en voogd over Jooskin Nachtgale zijn zoon doet 
verhef van zijn leen gelegen buiten de Mechelpoort binnen de vrijheid en buiten 
dijks genoemd TSCHOORKIN twee dagwand groot. Het leen paalt aan het 
schoorken van Philips de Smet. De jaarlijkse pacht van het leen wordt op twee 
schellingen groot geschat. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 11 
september 1514.  

4470 Jan van der Guchte doet verhef als voogd over Margriete Deschamps aan heer 
Olivier van Royen hoogbaljuw van Dendermonde, van zijn leen zijnde een 
jaarlijkse heerlijke rente van honderd vijftig pond par. te betalen in oude Philips 
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Stuivers aan twee groot Vlaams het stuk. Deze rente werd door de heer van 
Meulembeke op de heerlijkheid van Muelembeke verkocht en is deze 
leenhoudster gesuccedeert bij het overlijden van jonkvrouw Katheline Deschamps 
haar tante. Het rapport werd gezegeld en ondertekend door Jan van der Guchte op 
1 juli 1515. 

4471 Adriane van der Braempt, dochter van Joorys, doet verhef van haar leen TGOET 
TER BRAEMPT genoemd gelegen binnen de vrijheid en omvat land, meers, 
waters en bossen en is achtien bunders groot. het goed ligt onverdeeld met 
meester Joos vuten Hove zoon van de leenhoudster. Het leen paalt aan de Sint 
Oonolfs dijk, aan DE POELSANT, aan Gheert Govaerts en het goed van het 
gasthuis. Het rapport werd gezegeld door meester Joos vten Hove op 12 juli 1515.   

4472 Gillis Martens doet verhef van zijn leen genoemd DEN SCLOTEL VAN DER 
GALGHEN  met een veldje van drie dagwand. het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 18 juli 1515.  

4473 Lieven van Pottelsberghe ridder, raadsheer  ontvanger generaal van Vlaanderen 
doet verhef van zijn leen zijnde een jaarlijkse erfelijke rente van zeven honderd 
vijftig pond par. geheven op de tollen en de vorstelijke molens binnen het land 
van Dendermonde. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 28 oktober 
1515. 

4474 Gillis de Clerck als man en wettelijk voogd over Lysbette Caliers zijn vrouw doet 
verhef van een leen van zes dagwand gelegen buiten de Steenpoort van 
Dendermonde  palende aan het goed van de erfgenamen van Govaert Calier. Van 
het leen staat Jacop Calier de leenhouder ten gevolge van een helft. Het rapport 
werd gezegeld door Cornelis vuten Eechoute op 3 januari 1541 n.s. 

4475 Gillys van den Moortgate als man en wettelijk voogd over Cathelyne Caliers zijn 
vrouw doet verhef van een leen van zes dagwand  buiten de steenpoort gelegen. 
Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 3 januari 1541 n.s. 

4476 Machtiging en akte verleden voor de burgemeester en schepenen van de stad  
Breda. Andries Vyerling, rentmeester van de prinsen van Auranghen [Orangne] te 
Steenbergen, geeft volmacht aan Jan van der Daesdonc, luitenant civiel in 
Dendermonde zijn neef, meester Olivier Nyeulant, Janne van Steghen, griffier, 
Jannen Coene en Jannen Gheylinck ook wonende in Dendermonde te samen en 
elkeen afzonderlijk om te verschijnen voor het hof van Dendermonde om twee 
lenen te verheffen hem gesuccedeerd van wege het overlijden van Nicolaes 
Vierlinc griffier geweest van de rekeningen en raadsheer van de prinsen van 
Aurangnen zijn vader. Het leen omvat 8 viertelen een mudde rogge, veertien 
hoenderen, zes kapoenen, vijf viertelen haver en in geld veertien stuvers. Het 
ander leen omvat vier veertelen evene en twee penningen par. in jaarlijkse 
penningrente met zekere manschappen daarvan gehouden.. Opgemaakt op 24 juli 
1546. 

4477 Jan van den Broecke, zoon van Rubben, doet verhef van zijn leen van een oud 
half bunder  palende aan Henric Kerrebroech, Joos Henricx zoon van Jan. Het 
leen is een boomgaard en heeft een jaarlijkse geschatte waarde van tien 
schellingen groot met het fruit. Het rapport werd gezegeld door Janne van der Elst 
omdat de leenhouder geen zegel bezit op 8 januari 1550 n.s. 
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4478 Willem Philips, zoon van Jacop, doet verhef van zijn leen van vijf dagwand heide 
jaarlijks vijf schellingen groot geschatte waarde. Het leen paalt aan DE 
MEERTSHEYE, aan Steven Cooman, Gillis van Neervelde. Het rapport werd op 
vraag van de leenhouder gezegeld door Pauwels Heyvaert op 9 januari 1550 n.s. 

4479 Jozijne van den Broucke en Pauwelijne van Cousbroek meesteressen van het 
begijnhof van Dendermonde doen verhef van een leen van zeven dagwand groot  
TGOET TEN BROUCKE genoemd. Pieter de Keersmaker zoon van Lievens heeft 
de eed als sterfman gedaan en het rapport gezegeld met het zegel van het 
begijnhof op 12 mei 1549.  

4481 Philips Pieters doet verhef van zijn leen van zes schellingen negen penningen par., 
drie hoenderen jaarlijkse erfelijke rente. Die rente is bezet op gronden van erven 
te weten: op vier bunders in diverse percelen binnen Dendermonde naast  DEN 
ABEELE TEN VEERE en geldt drie schellingen vijf penningen par. Nog drie 
schellingen vier penningen op twintig dagwand erve in twee percelen binnen Zele 
waarvan de elf dagwand liggen naast DEN SPILDOREN en de negen dagwand 
naast DER DWEESTRATE. De hoenderen gelden op twee bunders erve genoemd  
DE WONACKERE liggende in Grembergen. De leenhouder heft zijn heerlijke 
rechten op de erfgronden bij verkoop. Van het hoofdleen worden vier achterlenen 
gehouden te weten Gillis Pieters fs Simoens houdt vijf dagwand in leen gelegen  
INT ROOSBROUC binnen Sint-Gillis Dendermonde, Katheline Pot dochter van 
Pieter vrouw van Jan Calier houdt een bunder leen ook in ROOSBROUC. Meester 
Adriaen de Rantere zoon van jonkvrouw Ysabeele Pieters tante van de 
leenhouder, houdt een leen van een dagwand in Zele. Het vierde leen houdt ook 
Gillis Pieters zoon van Simoens een dagwand groot ook in ROOSBROUC 
gelegen. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 20 december 1549. 

4482 Ordonnance de l’Empereur Charles Quint pour faire rendre les denombremens des 
fiefs tenus de Tenremonde – Als gevolg dat veel lenen gelegen binnen het land 
van Dendermonde, Brabant als elders verduisterd zijn geldt volgende instructie. 
Indien de plaatselijke oude leenboeken of registers nog voor handen zijn moeten 
de laten binnen de zes weken na de publicatie van deze ordonnantie hun lenen 
overgeven. Ook geestelijke of kerkelijke personen ontsnappen niet aan deze 
verordening op de boete van drie Karolus guldens voor elk leen. Een tweede 
termijn van zes weken wordt toegestaan. Bij niet vervulling van de verplichting 
van het overgeven of rapporteren van het leen of achterleen zal dit bijgevolg 
verbeurd verklaard worden in het voordeel van de vorst.  
Afzonderlijk het advis de ceulx de la chambre des comptes a Lille faicte à 
Bruxelles le 7 de febvrier 1479. Opdracht werd gegeven aan de baljuw van het 
leenhof om de registers te vernieuwen. 
Reynier van Steghen onderbaljuw van de stad en land van Dendermonde moet de 
leenboeken van het huis en hof van Dendermonde vernieuwen. Hij kan slechts die 
opdracht tot een goed einde brengen indien hij meer volmachten krijgt.  
De erfgenamen van de oude leenhouders moeten bewijzen uit wiens handen de 
lenen gekomen zijn en waar die gebleven zijn tenzij die geërfd werden door hun 
erfgenamen, vrouwen, anderen of verkocht zijn.  
De instellingen die pretenderen enig recht van tiende te hebben, zoals kloosters, 
kapittels, kerken moeten hun leenboeken binnen brengen om geregistreerd te 
worden en opgave te doen van de grootte en aangelanden. Indien er nieuwe 
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registers worden gemaakt ter verminderinge van de tiende aldaar zonder 
tussenkomst van baljuw of enig ander persoon zullen deze registers als subreptief 
beschouwd worden en geen recht op tienden geven. 
Instructie van wegen de president en lieden van de Rekenkamer te Rijsel om de 
verdonkerde lenen op te sporen. Gegeven te Brussel op de zesden april 1548 na 
Pasen.  
Nog randnota van die van de Rekenkamer in Rijsel van 8 mei 1550.  

4483 Gheeraert Triest zoon van Joos doet verhef van zijn leen zijnde een jaarlijkse 
erfelijke rente van tien pond groot. Deze rente is bepand op het heerschap van 
Massemen. De leenhouder zegelde het rapport op 12 februari 1554 n.s. 

4484 Jan de Luu zoon van Antoon doet verhef van zijn leen van twaalf pond par. op het 
domein van Dendermonde wegens de ammanie van Dendermonde. De leenhouder 
zegelde het rapport op 8 april 1554.   

4485 Uitreksel en specificatie van de leenverheffen tot recht van de vorst vervallen in 
de periode van Messire Charles d’Aubremont, ridder, heer van Ribaulcourt, 
hoogbaljuw van de stad en het land van Dendermonde. Notatie genomen sedert de 
eerste september 1590 tot einde augustus 1594. 
Eerst Pieter Jacobs machtig over Jehan Zoete causa uxoris Quintijne van Boonem 
van vijf bunders leen gelegen in Grembergen. 
Michiel van de Wiele met akkoord van Jehan en Pierre Vergheylen van drie 
vaatzaad ook in Grembergen. 
Joos van de Steene zoon van Joos doet  verhef van de heerlijkheid van Huise 
Jehan d’Hane en Marie van Lare zijn vrouw doen verhef van een leen in Hamme 
van drie bunders genoemd TLEEN TER LYSEN. 
Laurens de Somer fs Corneel doet verhef van zijn leen in Appels van een bunder 
groot. 
Hans de Vylder zoon van Jehan van zijn leen in Berlare van een half bunder. 
Messire Henry de Coutreau heer van WESTMALLE van zijn leen genoemd  DEN 
VIJF SCHOOF in Grembergen. 
Dezelfde Cottreau van zijn leen in Schellebelle en Wanzele gekomen van zijn 
broer wezende het derde deel van de genoemde parochie. 
Dezelfde heer Coutreau een ander leen in Schellebelle genoemd  DEN VROEM 
MEERSCH OVER SCHELDE. 
Jehan Putteurs in de naam van Messire Ferdinande de Halewijn, heer van 
Zwevegem, een leen gelegen in Zele twee bunders en half groot genoemd  
TAVERMATE. 
Jehan Schouteet kocht een leen van Joos van de Keere gelegen in Lebbeke zijnde 
een tiende geneomd DEN POLLEPELE. 
Guilliamme Moens kocht van de weduwe Gillis Kint een leen in Lebbeke zijnde 
drie dagwand en half. 
Meester Jan Baptista van Belle en Jerosme zijn broer doen verhef van leen 
gelegen in Berlare in BAERLEDONCK genoemd MOERAERTS GOET van vijf 
bunders groot. 
Dezelfde van Belle nog een ander leen van een half bunder gelegen in de 
Noubourch van Dendermonde. 
David Mertens machtig over Lievin Yoen zoon van Simon van een leen wezende 
een tiende gelegen binnen Evergem. 
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De heer Gaultier de Heule namens en machtig over Mher Admoral graaf van 
Lingne en Faulcquemberghe  en vrouw Marie de Meleun prinses van Espinoy van 
een leen en heerlijkheid van MONSTROEUL gelegen te  PONT A TRESSIN. 
Philippe van Nyvele zoon van Louys door erfenis van vrouw Marie Baten zijn 
grootmoeder van een leen gelegen in Hamme. 
Pierre Wauters causa uxoris voor hem en Gillis de Vos door erfvenis van Jehan de 
Vos van een leen te Appels van een bunder groot. 
Jehan Brocquet  [Boucquet] ten voordele van Philips Eduwaert een leen te 
Hamme van een gemet groot. 
Joos Heyvaert zoon van Corneel van het leen in Lebbeke palende aan de 
SMUELSMEERSCH en DEN DOPPELTERE vijf dagwand groot. 
Verklaring door Erasmus van Hoorenbeke, griffier van het feodaal hof van 
Dendermonde dat hij het oud register van de lenen heeft onderzocht. Hij bevestigt 
tevens dat de twintig lenen degelijk verheven en geregistreerd zijn. Gedaan op 11 
mei 1595.  

4486 Nicolaas van Caudenhove doet verhef van de heerlijkheden van Uitbergen en 
Overmere op 8 juli 1601. Ontbreekt. 

4488 Pieter de Cock, zoon van Pieter, doet verhef van zijn leen van zes schellingen en 
negen deniers par. en drie hoenderen jaarlijkse erfelijke heerlijke rente dat hij heft 
op zekere erflanden. Namelijk :  drie schellingen vijf deniers par. op vier bunders 
gelegen binnen Appels, in Sint Onolfsbroek genoemd  DEN ABBEELE TE 
WEERE. De zelve houdt vier bunders. Cornelis van Hooricke heeft een 
hofstedeken van een half dagwand palende aan Adriaen van den Broucke, aan het 
goed van de weduwe van Jan de Vos, aan Jan van Lippevelt en aan de Schelde 
geldende twee deniers par. Adriaen van den Broecke houdt een hofstedeken van 
dertig roeden  palende aan Cornelis van Hooricke en aan de Schelde en geldt twee 
deniers par. Gillis Roels houdt een hofstedeken van twintig roeden palende aan de 
weduwe van Jooris Verhasselt en aan de Schelde en geldt twee deniers par. De 
zelve Gillis Roels over Cornelis van Hooricke houdt een hofstedeken van 
zesendertig  roeden groot palende aan Joos van Oost, en geldt twee deniers par. 
Joos van Haut houdt twee dagwand erve palende aan Cornelis van Hooricke, aan 
Pieter Verhelst en geldt vijf deniers par. Gillis Brecht, gehuwd met Anthonette 
Geylinck, houdt drie dagwand erfgrond palende aan Heyndrick Volleman aan de 
Rebbrouckstraat en geldt zeven deniers par. Pieter Huelenbroec fs Niclaes houdt 
een dagwand en half erfland palende aan Hendrick Veldeman en geldt drie deniers 
par. De weduwe van meester Gillis Verbeke houdt een dagwand en half erfgrond  
palende aan Joos Verhavert en geldt drie deniers obool. Joos Verhavert  houdt 
twee dagwand erve  palende aan Jooris Brugman en geldt vijf deniers par. 
Jaecques Arents houdt een dagwand en half erve  palende aan het goed van de 
erfgenamen van Joos Vermeere en geldt drie deniers obool. Joos Verhavert houdt 
een dagwand erve palende aan de meers DE GHENTENEER genoemd 
toebehorende Pieter Moortgat, aan Frans Leeman en geldt twee deniers obool par. 
De kapelrie van Sint Onolfs houdt onderhalf dagwand erfland palende aan Joos 
Verhavert en aan DEN GHENTENEER MEERSCH en geldt drie deniers par. Tot 
het hoofdleen behoort nog een heerlijke penningrente van drie schellingen vier 
deniers geheven op twintig dagwand erfland gelegen binnen Zele liggende naast 
DEN SPILDOOREN namelijk : Eerst Andries Bonnarens houdt zes vaatzaad erve 
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genoemd  DE HOFLANDERS palende aan Anna Vereertbrugghen, aan Baudewijn 
Coene, aan Olivier de Kimpe en aan Pieter van Lokeren en het goed van Olivier 
Bonnaerens nu dezelve Andries. Olivier Bonnarens houdt zes vaatzaad naast het 
zelfde goed palende aan Symoen van Miggrode, Baudewijn Coene, Symoen 
Neetezone en aan Joos van den Abbeele, en   geldt zes deniers par. Pieter 
dHooghe fs Willems houdt drie vaatzaad aan DE SPILDOOREN gelegen palende 
aan de Stroomdijk, den SPILDOOREN aan de beek van DE DONCKGOTE en 
geldt drie deniers par. Pieter van Lokeren over een helft en Heer Joos Mertens pbr 
te Doornik over de andere helft houden zes vaatzaad in twee percelen palende aan 
Olivier Bonnarens, aan Pieter de Hooghe Willems en gelden samen zes penningen 
par. Te Zele naast de Dweestraat negen dagwand erfland en geldt achtien 
penningen par. en hiervan houdt Janneken sHooghen fa Willems vrouw van Jan 
de Geest drie vaatzaad palende aan Jooris Jacobs, aan het goed van de erfgenamen 
Laureys Rosseels fs Pieters en geldt vier penningen par. Pieter dHooghe fs 
Willems en Jan de Gheest door koop van meester Jan van der Beke fs meester 
Gillis houden vijftien vaatzaad genoemd  DE ZWANEVELDERS  palende aan 
Pieter Rosseels, Jan de Buele Pieters, Jooris Jacobs, en gelden vijftien deniers par. 
De hoenderrente wordt geheven op twee bunders erfland DEN WONACKER 
genoemd in Grembergen gelegen in twee percelen. Die landen behoren toe aan 
Baudewijn Coene fs Gillis, Pieter Coene fs Jans en palen aan DEN GADIJCK, aan 
het goed van de erfgenamen van Pieter Goossens door het overlijden van Gillis 
van Ackere, Baudewijn de Scheppere gehuwd met de dochter van Pieter van 
Miggrode en gelden dus de drie hoenderen. Van het hoofdleen worden vier 
manschepen en lenen gehouden namelijk : het eerste Jan Colier in Opdorp eertijds 
Laureys Pot een bunder leen in het ROOSBROECK  binnen Sint-Gillis. De tweede 
Gillis Verhelst causa uxoris van vijf dagwand gekomen van wijlen Gillis Pieters 
ook gelegen INT ROOSBROUCK palende aan Heindrick op den dyck, aan Willem 
Moens, aan het goed van de weduwe Arent tKint. De derde man is Willem Moens 
door koop van Mattheeus van de Keere komende van Joos van Nuffele te voren 
Gillis Pieters een dagwand ook in het voornoemde ROOSBROECK palende aan 
de weduwe van Arent Kethele, aan Heindrick op den Dijck, aan de Vonderbeek. 
De vierde man is meester Charles de Rantere fs meester Jan die een leen houdt 
binnen Zele van een dagwand TE VELDEKEN  palende aan de hofstede van Pieter 
van Lokeren. Het rapport werd gezegeld met de zegel van de vader van de 
leenhouder op 15 oktober 1602.  

4489 Pieter de Keersmaker zoon van Frans doet verhef van zijn leen zijnde de meyerie 
van de keure. Het leen is de leenhouder toegekomen door het overlijden van Jan 
de Smet zijn schoonvader. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 23 
april 1603. 

4490 Jan Beecman zoon van Corneel doet verhef van zijn leen gelegen buiten de 
Brusselsepoort van Dendermonde, een oud bunder meers gelegen in twee 
percelen. Het leen paalt aan het goed van Christiaen Moortgat en Pieter Spanoge. 
Het rapport werd gezegeld door Eduwaert Beekman omdat de leenhouder geen 
zegel bezit op 10 juli 1603.    

4491 Hillewaert Spanoghe zoon van Jan doet verhef van zijn leen gelegen buiten de 
Brusselsepoort van Dendermonde, binnen het vrije. Het leen is een oud bunder 
meers gelegen in twee percelen palende aan het Balevius straatje, aan de wezen 
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van wijlen Christiaen Moortgat en Pieter Spanoghe fs Goossens. Het leen werd 
gekocht van Jan Beeckman fs Corneel. Het leen is in het geheel zes dagwand 
groot en staat Pieter Spanoghe en de weduwe Moortgat ten gevolge. De 
leenhouder ondertekende het rapport omdat hij geen eigen zegel bezit op 13 juli 
1603. 

4492 Heer Arma Phillips Halle pbre en possesseur van de Kapelrij van Sint Barbara 
gesticht in de kerk van Sint Guericx in Brussel doet verhef van een leen van twee 
dagwand. Het verhef is gebeurd voor Jan van Horenbeke stadhouder van het huis 
en leenhof van Dendermonde. Het leen behoort de leenhouder toe door overdracht 
door Jan Boischot van 11 oktober 1611. Tot het hoofdleen behoren nog ongeveer 
zeven dagwand erfland liggende in twee percelen tegen de VERLOREN COST en 
aan de meers van de kapelrij van Sint Goedele. Het rapport werd ondertekend 
door A Geerts op 8 juli 1611.   

4493 Pieter Verhert kocht van Guillaume Lupaert gehuwd met Francijnen Martens een 
leen gelegen buiten de Steenpoort van Dendermonde binnen het vrije genoemd  
SCHORRMANSVELT drie dagwand groot. Het leen is gelegen in een perceel van 
zes dagwand waarvan de andere drie dagwand jonker Franchoys van Royen over 
juffr Catharine van Royen zijn dochter toebehoort. Die drie dagwand werden 
gekocht van Jan van Eerdenbuerch. Het leen paalt aan de Crayeghemstraat, aan 
Pieter Wouters, aan het goed van het gasthuis van Dendermonde. Het rapport is 
ondertekend door de leenhouder omdat hij geen zegel bezit op 17 september 1612. 

4494 Jacob de Beermeers doet verhef van zijn leen op hem overgegaan door het 
overlijden van Jacop de Bermers van een bunder groot palende aan het goed van 
Wouter Love. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 5 februari 1612.  

4495 Pieter Wouters zoon van Pieter doet verhef van zijn leen gelegen binnen het vrije 
van Dendermonde buiten de Steenpoort drie dagwand groot. Het leen paalt aan 
het goed van Sinte Blasius gasthuis, de Crayegemstraat, de erfgenamen van jonker 
Frans van Royen. Het rapport werd ondertekend door de leenhouder omdat hij 
geen zegel bezit op 17 maart 1614. 

4496 Dominicus Vermeire, zoon van Jan, doet verhef van een leen hem toegekomen 
door erfenis van zijn vader. Het leen is een bunder groot waarvan zijn vader het 
half bunder heeft gekocht van de erfgenamen van R. van Eeckhout en het ander 
half bunder gekocht van Dominicus Colier. Het leen paalt aan het TGOET VAN 
THOFF TEN EECKEN, ook aan GOET VAN DE BOYSOTS. Het rapport werd 
ondertekend door de leenhouder omdat hij geen zegel bezit op 7 september 1614. 

4497 Jan Vermeire, zoon van Jan, doet verhef van zijn leen dat hij van zijn vader heeft 
in erfenis verkregen een dagwand groot. Het leen wordt PERREMEERSCH 
genoemd en ligt aan  HET PERREVELT. De vader kocht dit leen van Adriaen de 
Schietere en paalt aan het goed van Jan van de Voorde, aan HET PERREVELT, en 
aan het goed van de wezen van Heindrick Verdoorent. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 7 september 1614.  

4498 Jan Vermere, zoon van Jans, doet verhef van zijn leen dat hij door erfenis van zijn 
vader heeft verkregen gelegen op HET BOESVELT een dagwand groot. Zijn vader 
had het leen gekocht van Adriaen de Schietere en paalt aan DEN BLAUWAERT, 
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het goed van Margriete Verleyen zijn moeder en aan  DEN WITTEN MEERSCH. 
Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 7 september 1614.  

4499 Pieter Wouters, zoon van Pieters, doet verhef van zijn leen dat hij kocht van heer 
en meester Francoys de Ghistelles als macht hebbende over juffr. Catharina van 
Royen douariere van mijn heer van Rymeersch. Het leen is een bunder en dertig 
roeden groot gelegen in de Nouborch binnen het vrije van Dendermonde genoemd  
SCHOORMANS VELT  en paalt aan het goed van meester Jan Baptista van Belle. 
Een ander deel, een half bunder, van het leen heeft de leenhouder gekocht van 
Pieter Verhert en de twee lenen [ delen ] zijn samen zes dagwand en dertig roeden 
groot. Het rapport is gezegeld door de leenhouder op 17 maart 1617.  

4500 De dokumenten betreffende de heerlijke tienden geheven op erfgronden in het 
land van Dendermonde gelegen zijn verdwenen. Denombrement ontbreekt. 

4502 Erasme van Horenbeke greffier de la court feodale de Tenremonde pour satisfaire 
a l’ordonnance de Messeigneurs de la Chambre des Comptes de leurs Altezes 
Serenissimes couchee aux comptes du bailliage de Termonde folio 4 de anno 91 
taulx dernier precedens comptes folio 6 in fine. Il declare que pardessus sa 
certification faite le 17 d’Avril 1586 comme clercq de Maitre Cornille de 
Briquegny en ce temps greffier de laditte court feodale de Tenremonde. Hierna 
volgen de leenverheffingen op datum. 

 Louis Vereyken, audiencier en raad een leen bestaande in een jaarlijkse 
eeuwigdurende rente van 750 pond par. gehypotekeerd op de tollen van de 
vorstelijke molens in Dendermonde  verheven in oktober 1585 
Erasmus van Horenbeke door koop van Guillaumme Camerman een half dagwand 
leen gelegen in Denderbelle in DE NATEMEERSSCHEN  verheven 1585 
Jehan Kethele zoon van Arnoult causa uxoris een leen in Lebbeke en Denderbelle 
genoemd  HET GOET TE ROSSEM zes bunders en zes roeden en zeven voeten 
groot. verheven in 1586 
De volgende vijftien lenen werden niet in de voorgaande verklaring opgenomen 
omdat in 1590 de gezegde Briquegny gevangen was genomen en alle 
dokumenten, papieren, registers aangeslagen waren. 
Hans de Parmentier van een leen in Vlassenbroek van vijf dagwanden groot 
gelegen naast Smetsstraat verheven in 1588 
Meester Josse de Herre als curator van heer Hubert Bentinck onnozele zoon van 
mher Laurens – sieur Jean Schoebingher een leen genoemd  THOF TEN EECKEN 
gelegen in Opwijk en is 23 bunders groot – verheven 1588 
Dezelfde de Herre een leen in Opwijk van vier bunders groot, verheven 1588 
Dezelfde de Herre een leen in Opwijk zijnde een heerlijkheid in Opwijk, Lebbeke, 
Merchtem, Steenhuffel en Denderbelle verheven 1588 
Mher Charles Dyedeghem zoon van mher Jacques heer van  WIEZE  BUSBEKE 
etca van een heerlijkheid in Opwijk en Lebbeke  verheven 1588 
Jean Beeckman  machtig over mher Charles een leen zijnde een heerlijkheid van 
39 manschepen in Denderbelle, Sint-Gillis en Berlare verheven in 1588 
Dezelfde Beeckman het leen genoemd  THOF TE BELLE gelegen in Denderbelle 
van twaalf bunders en half groot 
Pierre Abey als vader van Henry zijn zoon door gift van Marie Bergracht weduwe 
van wijlen Godefroij Willemijns. Het leen omvat een jaarlijkse rente van negen en 
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half maten koren gelegen in Sint-Gillis. Verheven in 1589 
Pierre Vale namens de erfgenamen van Nicolas Sersanders van een leen in Zele 
van twee bunders genoemd  SERDIERICX LANT  verheven 1590 
Gerard van der Houven zoon van Jacob van een leen in Berlare van tien dagwand 
samen met een erfelijke rente van vijf penningen par. verheven 1588 
Pieter Huylenbroucq zoon van Jehan van een leen zijnde een heerlijke leenrol in 
Lebbeke waarvan zeven achterlenen worden gehouden verheven 1588 
Jehan van Belle zoon van Pieter van een leen in Sint-Gillis van negen dagwand 
groot verheven 1589 
Jehan van Calendriesch zoon van Jehan van een leen in Lebbeke vijf dagwand 
groot bij erfenis van Agneese sKersmakers zijn schoonmoeder verheven 1590 
Pierre Jacobs door volmancht en in het voordeel van Sieur Franchois de 
Cornhuyse bekomen door gift van Anna Schipperius vrouw van Eke heeft de 
heerlijkheid Eke verheven in 1590 
Jean de Clercq griffier van Dendermonde van een leen in Lebbeke zijnde een rol 
met veertien achterlenen gekocht van Guillaume Vermeere, verheven in 1603. 
Een ander uittreksel van de leenverheffingen in de periode van Messire Charles 
d’Aubremont ridder heer van Ribaulcourt, hoogbaljuw van de stad en het land van 
Dendermonde. 
Eerst Jehan  van den Broecke causa uxoris door erfenis van Jaques van Hooricke 
een leen in Appels verheven 1586 
Jehan Baptista Dadan de Parma een leen gekocht van Loys de Suttere in 
Grembergen gelegen verheven 1586 
Jehan van Hecke in de naam van Jehan van Abbeele een leen in Grembergen 
verheven 1586 
Jehan de Smet fs Andries wegens het overlijden van zijn vader de meierij van de 
keure bij Dendermonde verheven 1586 
Laurens de Neve bij volmacht van madame Anna Schepperius de heerlijkheid Eke 
verheven in 1585 
Jehan de Beule zoon van Pieter wegens het overlijden van zijn vader het leen 
verheven in Zele in 1585 
Pierre van den Brande zoon van Gillis wegens het overlijden van zijn broer een 
leen in Zele verheven in 1586 
Pierre Coppieters namens Barbara Coppieters dochter van Jan van een leen in 
Zele in 1585 verheven 
Meester Paesschier Gheerolf namens zijn vrouw Lievine Fauchel een leen in Zele 
verheven in 1586 
Christiaen Moortgat zoon van Eduwaert een leen in het vrije van Dendermonde 
verheven in 1586 
Erasmus van Hoorenbeke zoon van Michiel een leen door hem aangekocht van 
Engelbert van Middelaire gelegen in Sint-Gillis Dendermonde  
Gillis Heyvaert zoon van Jooris wegens het overlijden van zijn vader een leen in 
Sint-Gillis bij Dendermonde verheven in 1585 
Jehan Kethele causa uxoris een leen gelegen in Sint-Gillis verheven in 1585 
Anthone de Potter volmacht van Monseigneur Conrard Schetz een leen te Hamme 
verheven in 1586 
Johanne Somers een leen in Berlare verheven in 1585 
Jacques van Doorslare een gekocht leen verheven in 1585 
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Pierre Jacobssone naast erfgenaam van meester Andries Sweems een leen in 
Berlare verheven 1586 
Jaques d’Oosterlinck zoon van Jehan een leen in Berlare verheven 1586 
Pierre Jacobssone naast erfgenaam van meester Andries Sweems een leen in 
Berlare verheven in 1586 
Pieter Gheeuws zoon van Corneel een gekocht leen in Denderbelle verheven 1586 
Gillis van Hoorenbeke zoon van Lievin door erfvenis van zijn vader een leen in 
Opwijk verheven in 1586 
Jehan Kethele causa uxoris een leen in Opwijk verheven in 1585 
Gillis van Hoorenbeke zoon van Lievin door erfenis van zijn vader een leen in 
Opwijk verheven in 1586 
Sampson Claerhout bij volmacht een leen zijnde de heerlijkheid van Ardooie 
verheven in 1587 
Jehan Pierre fs Jehan een leen in Lebbeke verheven in 1586  
Bevestiging door Erasmus van Hoorenbeke, klerk van meester Cornelis de 
Briquegni griffier van het leenhof dat hij het groot oud leenboek heeft onderzocht 
gedateerd 16 mei 1603. 
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II. DE NIEUWBURG BIJ DENDERMONDE 
 
 
Michiel Scoorman tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
Tenremonde contenant demy bonnier de terre et vault par an  iij livres xij s. par. – Nichil 
 
Godeffroit van Ghysseghem  tient ung fief de mondict seigneur contenant cincq bonniers de 
terre qui vault par an  xxxiij livres xij s. par. tauxe  xx livres ij s. par. 
 
Johannes Boele et ses freres tiennent ung fief de mondict seigneur contenant demy bonnier 
de terre et vault par an  gissant empres le fief de Michiel Scorman en houbourg  iij livres xij 
s. – nihil  
 
Michiel Scoorman tient ung fief de mondict Seigneur contenant ung bonnier de terre duquel 
fief sont tenuz plussieurs arrieres fiefz gisant en diverses paroiches audit terroir de 
Tenremonde desquelz fiefz il prent a la vente et a la mort la valeur et rente dune annee ou x 
livres par. pour le relief et encoire sont tenuz dudit fief xxij bonniers de terre dont il prendt a 
la vente le dixiesme denier lequels arrieresfiefs sont cy apres declare et vault cedict fief par 
an  vij livres xvj s. par. – tauxe  v livres par. 
 
Dudict fief sont tenu xxij bonniers de terre gissant en Oppijc et Belle et aussi en Sainct Odof 
brouc dequoy il prent le x deniers a la vente et dont il leve chascun an  iij s. par.  
 
Daniel Nieulandt tient ung fief dudict Michiel acause de sondit fief contenant trois verges et 
demy de pret et vault par an  xLviij s. – nihil  
 
Hildewaert van den Driessche tient ung fief dudict Michiel Scoorman contenant cincq 
journelz appelle Dagwanden et vault par an  iij livres xij s.  - nihil 
 
Anthoine Buze  tient ung fief dudit Michiel gissant en la paroiche D’Oppijc contenant v 
journelz appelle  dagwanden qui vault par an  vj livres  - nihil  
 
Daniel van Paddebrouc  tient ung fief dudit Michiel gissant en la paroiche de Belle contenant 
ung bonnier de terre  vault par an  iiij lires xvj s.  - nihil 
 
Cornellis van der Gracht fs Jans orphenin tient ung fief dudict Michiel gissant en la 
paroichde de Belle contenant quatre bonniers de terre lesqulez sont bailliez parcidevant a 
rente heritable pour la moictie des prouffiz venant dicelle terre laquelle moictie vault par an  
vij livres xvj s.  - orphenin pour la moitie  ij livres viij s. par.  
 
Pieter de Keyser fs Jans tient ung fief dicellui Michiel gisant en la paroiche de Denderbelle 
contenant iiij journaulx de terre et vault par an  iiij livres xvj s. par.  
 
Jehan van Lippevelde  tient ung fief dudict Michiel gissant en la paroiche de Hamme 
contenant demy bonnier de terre qui vault par an  xxxvj s. par. – nihil 
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4140 Zegher Damman doet verhef van zijn leen wezende een hofstede TE CRAYENEM  
gelegen tegen de kerk TER NUWERBORCH een half bunder en negen roeden 
groot. Daarbij nog zeven dagwand en vier roeden land daarnaast gelegen. Nog een 
bunder en veertien roeden voor het klooster TE ZEVENEKE gelegen. Nog zes 
dagwand en negen en dertig roeden HILDENBORGHEN LANT genoemd. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 4 juli 1430. 

4141 Lievin Damman zoon van Zeghers als voogd over Zegheren den Amman zijn 
broer doet verhef van een leen dat zijn broer houdt gelegen in Dendermonde aan 
de steenweg aan het kerkhof TE NIEUBORCH. Het leen ligt langs het water tot 
aan Zwijveke CRAEYENEM genoemd en is vijf bunder groot. De voogdij is 
verleden voor de keure van Gent. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder 
op 30 juli 1440.  

4142 Machiel Scoorman zoon van Jan doet verhef van zijn leen gelegen in de  
NUBORGHT  van een half bunder. Het leen paalt aan het goed van meester Jan 
Boels en geldt jaarlijks vier pond par. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 15 februari 1514 n.s.  

4143 Eduaert van Ghiseghem, zoon van Godevaerts, doet verhef van zijn leen TGOET 
TE CRAYENEM genoemd en is vijf bunders groot en ligt in de parochie van den  
NOUBORCH. Het leen is gelegen langs de dijkskens van het meulenwater en 
geeft een jaarlijkse geschatte opbrengst van drie ponden tien schellingen groot. 
Het rapport werd ondertekend en gezegeld door de leenhouder op 4 maart 1514 
n.s.  

4144 Jan van Belle, raadsheer en kerkelijk voogd over jonkvrouw Agneese Boels 
dochter van meester Jan, doet verhef van drie lenen. Het eerste leen is een half 
bunder groot en ligt  in de NUBORCH tegenover het goed TEN TORRE op  
SCOORMANS VELT. Het tweede is vier bunders en drie dagwand groot zijnde 
een bos CAMERMANS BOSCH genoemd en ligt in Sint-Gillis nabij het bos van 
de weduwe van meester Joos Nieulants. Het derde leen is een heerlijkheid 
strekkende in Sint-Gillis, Lebbeke en Belle met zes achterlenen.Eerst Jan van den 
Anderenhove in Lebbeke houdt een tweeschoof van een tiende geheven op 
erfgronden op lenen en op vijfschoof-land namelijk op volgende gronden : op de  
HOUTEM, TBEERSVELT, TBOSCHERVELT, DEECHOUT,  TVELT TEN 
TUYNNE,  DLEENKIN  DEN COUTERE, DEN HERTSWINCKELE  TBROUCK   
op Gillis’ bogaert van de Biest, op DEN BLOCXHOF, DEN GROTEN 
STRYCDRIESCH, DEN CLEENEN STRYCDRIESCH,  TBEREN VELDEKEN, op 
den dries genoemd  DE HOEFKENNE, DWAGENS VELT en op DEN LANGHEN 
BOCHTEN. Verder nog de schoven op twaalf bunders erven en eerst op  
TBOSSCHER VELT,  DWAGENS VELT,  DEECHOUT,  DLEENKIN  TVELT 
TEN TUYNNE. Verder nog een heerlijke rente van jaarlijks een pond par. Van het 
leen worden diverse achterlenen gehouden. Eerst Pieter van Nuwenhove houdt 
een tiende zijnde de tweeschoof van de tiende op TPHILIPS VELT twee bunders 
groot. Jan van den Damme bezit een bunder op het zelve veld. Jan van den 
Anderenhove houdt een half bunder. Pieter van Nuwenhove bezit een tiende 
zijnde de tweeschoof van de tiende op TGOET VAN LYERE en op DER 
EERTBRUGGHEN VELDERE samen tien bunders groot. Gillis van den Huffele 
houdt een leen en is zijn hofstede aan DEN LANGHEN BOCHTEN een half 
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bunder en een half dagwand groot. De heerlijkheid van Pauwels van Overbrouck 
wordt van hetzelfde leen gehouden. Jan van den Damme bezit twee dagwand en 
half op de  CAPPELLEBERCH in DEN HOECK. De wezen van Heyndrick van 
der Hert houden een dagwand en vijfentwintig roeden op de CAPPELLEBERCH. 
Gillis van den Huffele bezit een dagwand en vijfentwintig roeden op de 
CAPELLEBERCH en dit heeft Jan van den Anderenhove afgewonnen voor het 
rapport. Gillis van den Huffele houdt een dagwand en half DEN CLENEN 
STRYCDRIESCH. Gillis van den Huffele bezit een dagwand en vijfentwintig 
roeden palende aan DEN BLOCXHOF gelegen in DEN GROOTEN 
STRYCDRIESCH. Jan van den Damme houdt  DEN BLOCXHOF een dagwand 
groot. Pauwels van Assche bezit twee dagwand en half. Jan van den Damme 
houdt twee dagwand en een half in DEN CAPPELLEBERCH. De zelve twee 
dagwand en half palen aan PHELIPS VELT. Jan van den Anderenhove houdt een 
bunder op STREKE palende aan PHELIPS VELT, en aan het leen van Joos 
Heyndriecx. Jan van Anderenhove houdt een half bunder op DEN BERCH. De 
zelve zes roeden aan TSPUYE WATERE. Joos Heyndricx houdt twee dagwand en 
half aan Pauwels van Assche. Jan van den Anderenhove houdt twee dagwand en 
half aan de straat en aan THOEFKIN. Arent van der Hert houdt twee dagwand en 
half aan DEN HERTSWYNCKELE en tegen het leen van Jan van den 
Anderenhoven. Willem de Cleerck houdt het tweede leen van zes dagwand binnen 
Lebbeke palende aan het bos van Karel van Massemen en de ammanie en noord  
TRAMSVELT en zuid aan het leen van Matthijs Ketels. Jan de Blasere houdt het 
derde leen van twee bunders in HET GOET TE PEERBROUCK palende aan de 
CRUYSVELDERS en aan de meers van den HERTWINCKELE. Phelips Pieters 
causa jonkvrouw Kateline Huyghes houdt het vierde leen van een dagwand meers 
gelegen achter PEERBROUCK aan de beek en aan DMOESVELT. Heer Jan van 
der Hofstede priester houdt het vijfde leen van twee dagwand meers gelegen aan 
PEERBROUCK oost aan de beek. Gillis Diericx gezegd de Voghelaere houdt het 
zesde leen in Belle in DE DUYNCT groot een dagwand palende aan Arent van 
Cousbrouck en aan Gheleyn van Ghyseghem. De leenhouder zegelde het rapport 
op 14 november 1514. 

4145 Jacob van Belle priester, zoon van Joos, doet verhef van drie lenen. Het éne is een 
half bunder groot gelegen in de  NOUBURCH tegenover het goed  TEN TORRE 
op het SCHOORMANS VELT. Het tweede is vier bunders en drie dagwand bos  
CAMERMANS BOS genoemd gelegen in Sint-Gillis nabij het bos van meester 
Olivier Nieulant. Het derde is een heerlijkheid zonder voetgetert gelegen in Sint-
Gillis, Lebbeke en Belle. Hier van houdt men zes achterlenen. Daarop heeft de 
leenhouder tien pond par. en kamerlinggeld. De achterlenen worden gehouden 
door volgende personen : Eerst Jan van Anderenhove in Lebbeke zijnde de tweede 
schoof van een tiende op diverse percelen  erfgrond, leen en vijfschoof gelegen in   
TBERSVELT, BOSCHERVELT,  DEECHAUT, HOOFKIN,  VELT TE TUYNNE,  
LEENKEN,  CAUTER, ERDTWINCKELE, TBROUCK, Gillis’ bogaert van der 
Biest, GROOTEN STRYUYCKDRIESCH, CLEENEN STRYCKDRIESCH,  
BERREN VELDEKEN, een dries genoemd  HOOFKENS,  TWAGENS VELT,   DE 
LANGHE BOCHTE. Nog de vijfde schoof op twaalf bunders erfland namelijk op  
TBOSCHERVELT,  WAGENSVELT, DEECOUT, TLEENKEN, VELT TEN 
TUYNNE, HOOFKENE. Nog een penningrente van jaarlijks een pond par. 
Hiervan worden volgende achterlenen gehouden: Eerst Pieter van Nieuwenhove 
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houdt een tiende zijnde de tweede schoof van de tiende op PHILIPS VELT twee 
bunders groot palende aan TLEENKIN en aan de STREKE. Gillis van Damme 
houdt op het zelfde veld een bunder erfland palende aan TLEENKIN en aan de 
STREECKE. Jan van den Anderenhove bezit een half bunder op het zelve veld aan 
de STRECKE en aan TLEENKIN.  Pieter van den Nieuwenhove houdt een tiende 
de tweede schoof van de tiende op het GOET VAN LIER en op EERTBRUGGHE 
VELDE samen tien bunders groot. Heyndrick van den Huffele houdt zijn hofstede 
en DEN LANGHEN BOCHTEN een half bunder en een half dagwand palende aan  
TLEENKIN en aan TVELT TEN TUYNNE. De heerlijkheid van Pauwels van 
Overbrouck houdt men ook van de zelve Jan. Jan van den Damme bezit twee 
dagwand en half op de CAPPELLEBERCH en in de BLOCXHOF  een dagwand 
gelegen in de hoek van de CAPELLEBERCH  aan het goed TAFFELGHEM en 
aan DEN BLOCXHOF en aan einde van het goed  van Hendricx van Huffele. De 
wezen van Jan van der Hert houden op de CAPPELLEBERCH een dagwand en 
vijfentwintig roeden gelegen aan TLEENKIN en aan Gillis van Huffele. Gillis van 
Huffele bezit een dagwand vijfentwintig roeden aan TGOET VAN AFFELGHEM 
en aan het goed van de wezen van Jan van der Hert. Heindrick van Huffele bezit 
een dagwand en half DEN CLEENEN STOUCKDRIESCH genoemd en paalt aan  
T BOSSCHERVELT. Katarina van den Huffele bezit een dagwand en vijfentwintig 
roeden aan BLOCXHOF en aan TBOSSERVELT gelegen. Pauwels van Assche 
bezit twee dagwand en een half gelegen aan de helftwinninge en aan TBROUCK. 
Pieter van Damme houdt twee dagwand en half aan de COUTER en aan de  
CAPPELLEBERCH. De zelve bezit nog twee dagwand en half aan de 
CAPPELLEBERCH en aan PHILIPS VELT gelegen. Jan van den Anderenhove 
zoon van Heindricx houdt een bunder op de STREKE en is gelegen aan  PHILIPS 
VELT en aan Joos Heindricx. Jan van Anderenhove bezit een half bunder op den  
BERCH. Dezelfde bezit nog zes roeden aan  TSPUIWATER. Joos Heindricx houdt 
twee dagwand en half op de COUTER aan de STREKE en nog palende aan 
Pauwels van Assche. Jan van den Anderenhove bezit twee dagwand en half 
palende aan  TBROUCK.  Arendt van der Hert houdt twee dagwand en een half 
aan de HEETSWINCKELE  en paalt aan Jan van Anderenhove.  Dit waren de 
achterlenen.  Willem de Clerc houdt het tweede leen in Lebbeke van zes dagwand 
palende aan het bos van Karel van Messemen, aan de ammanie en aan  
TRAMSVELT, aan het goed van Mattheeus Ketels. Jan de Blasere houdt het derde 
leen gelegen in TGOET TE PEERBROUCK.  Philips Pieters causa jonkvrouw 
Katherine Hughes zijn vrouw houdt het vierde leen van een dagwand meers achter 
de  PEERBROUCK gelegen palende aan de beek en aan TMOESTVELT. Heer Jan 
van Hofste priester houdt het vijfde leen van twee dagwand meers achter  
PEERBROUCK aan de beek gelegen. Gillis Diericx gezegd Vogelaere houdt het 
zesde leen in Lebbeke in de  DUUST zijnde een dagwand meers palende aan 
Arent van Cousbrouck en aan Gheleyn van Ghyseghem. Het rapport werd door de 
leenhouder ondertekend en gezegeld door Lieven van Belle zijn broer op 1 juni 
1550.  

4146 Bertele van Bouchoute doet verhef van zijn leen van drie bunder gelegen in  DE 
NUBROUC palende Janne den Smet en naast het goed van de kinderen van der 
Biest. Het rapport werd gezegeld door Jan van Rossem omdat de leenhouder geen 
zegel bezit zonder opgave van datum. 
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4147 Cornelis Scoorman doet verhef van zijn leen gelegen binnen de vrijheid van  
NUBURG. Tot het hoofdleen behoren diverse achterlenen als volgt: Hildewaert 
van den Driessche houdt een leen van acht roeden gelegen in Sint-Onolfsbroek. 
Christiene van Leeuwerghem vrouw van Merten Scrijnmakers houdt ook een leen 
van drie en half roeden gelegen in het zelve broek. De weduwe van N. Buus houdt 
ook een leen van zes en half dagwand. N van der Hasselt houdt een leen in 
Denderbelle. Jan van der Gracht de oude houdt een bunder helftwinning in Belle 
en Marie Daneel, dochter van Jan, houdt ook een leen in Belle. Een ander persoon 
houdt ook vier dagwand en half in Belle.  Nog van het hoofdleen houd men 
meersen, winnende land gelegen in diverse parochies te weten in Opwijk zestien 
bunders, in Belle en in Sint-Onolfbroek een bunder. Deze totale kwantiteit van 
achtien bunders moeten jaarlijks heerlijke rente gelden.Verder wordt er melding 
gemaakt van het leenverhef door Mechiel Scoorman van een leen in de vrijheid en 
de NUBURG gelegen naast Jan Boele en naast het leen van N Scoorman vader 
van Michiel. Het rapport werd gezegeld door Cornelis Scoorman over hem en als 
volmacht hebbende over zijn zoon Michiel op 2 augustus 1550.  
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III. SINT-ONOLFSBROEK  

 

3879 Jan Soeys priester doet verhef van zijn leen van een bunder gelegen op de SLUYS 
SLOOT palende aan de MERDAM van jonkvrouw van der Bremt. Van het 
hoofdleen worden twee achterlenen gehouden door Cornelys Herman. Het éne 
leen is twee à twee en half en het andere ook twee à twee en half roeden groot 
liggende samen. Dit alles palende aan de eigendom van O.L.V. van der Dijkpoort. 
De jaarlijkse geschatte waarde van het leen is tien schellingen groot. De 
leenhouder zegelde het rapport op de tweede maart 1514 n.s. 

3880 Godelieve van Ghijseghem dochter van Govaert doet verhef van haar leen van 
vier bunders en vijftien roeden gelegen in Sint-Onolfsbroek aan DEN 
SANDTVOORT bij het hof  TEN RUUSSCHEN. Het leen paalt aan het goed van 
Jan Nachtegale en aan het goed van Jan de Hooghe en het goed van de Lazarij van 
Dendermonde. De jaarlijkse geschatte waarde van het leen komt op zesendertig 
schellingen groot. Het rapport werd gezegeld door Michiel de Cale op vier maart 
1514 n.s. 
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IV. OUDEGEM 

 

4363 Reynier Bokardt man en wettelijk voogd van Lysbette sBlaeuwers doet verhef van 
het leen en heerlijkheid dat zijn vrouw houdt. De heerlijkheid is gelegen in 
Oudegem en omvat ongeveer zestig dingelijke manschepen waarvan tweeëndertig 
volle manschepen zijn  en vierendertig manschepen ten genen laste van gedinge 
ter vierschare  liggende te Oudegem, Mespelare en TER NUWERKERKE en twee 
tienden te Iddergem. De leenhoudster bezit het derde deel van de verhefrechten bij 
wandel- en sterfkoop. Daneel Philips in Baasrode is aangesteld als sterfman.  Tot 
het leen en heerlijkheid behoort de helft van de verhefrechten bij sterf- en 
wandelkoop van de lenen die zij houdt  in Oudegem van Daneel van Ghiseghem 
fs. Pieters. De heerlijkheid is belast met jaarlijks twee dagen te werken met wagen 
en vier paarden op het Lazarie goed.  De heerlijke rente is negen schellingen groot 
in speciën en 12 hoenderen en een aantal kapoenen in natura. Een van de heerlijke 
rechten is onder meer het opleggen van boeten tot tien schellingen par. en er onder 
en de aanstelling van een meier en volle bank van schepenen om recht te spreken.  
Van ouds tijden is een overeenkomst met het Kapittel van Kamerijk betreffende 
het heffen van de penningrenten op alle verdonkerdheden en erfgronden elk voor 
de helft. Reynier Bocart zegelde het rapport in de naam van zijn vrouw op 14 juni 
1430.  

 Aangehecht een perkament gedateerd 22 juni 1431 in verband met de verdonkerde 
gronden te registreren en de verhefrechten trachten te innen. Philips, hertog van 
Bourgondië, richt zijn schrijven aan de baljuw van Dendermonde en zijn luitenant 
in verband met de verdonkerde gronden door de nalatigheid van het bestuur van 
het leenhof. Dit schrijven werd gezegeld met het geheim zegel omdat het groot 
zegel zoek was, uit Arras op 22 juni 1431. 
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V. APPELS 
 
Jehan Boydins tient ung fief de mondict seigneur de sa maison et court dudict Tenremonde 
contenant six journelz appelle  dagwanden duquel fief Daniel Boydins tient la moictie a 
ressort et vault par an  vj livres par. – nihil 
 
Jehan van der Donct tient ung fief de mondit seigneur contenant quatre journelz appellee 
dagwanden gisant empres lospital de la ville qui vault par an par dessus la charge auquel fief 
appartient ung hommage [viij livres viij s.] – vj livres -  v livre j s. par  - gissant empres losp   
de la 
 
Ledict Jehan un fief de mondict contenant ung bonnier appelle le COUBOSCH et vault par an  
vij livres iiij s. par. et dicelle fief est tenu le fief qui senssuit  
Sire Michiel van den Place pbre tient ung fief dudict Jehan contenant ung journel et vault par 
an  xxiiij s. -  nihil  
 
Daniel van Ghisseghem [tenetur Ghillein] tient ung fief de mondit seigneur contenant quatre 
bonniers et xv verges de terre dont  Godevart  son frere tient la moictie a ressoit et vault par 
an par dessus les despens du dicaige xij livres xij s. tauxe vij livres xj s. par. 
 

3464 Jan Buedine zoon van Willem doet verhef van zijn leen groot zeven dagwand te 
Appels palende aan de Heirstraat en het land van het klooster van Zwijveke 
genoemd DE HAECHBOSCH. Het rapport werd gezegeld door Jan Christiaens op 
vraag van Jan Buedins omdat die geen zegel bezit op 1 juli 1430.  

3465 Jan Maertins doet verhef van zijn leen van vijf dagwand land te Appels gelegen 
naast het gerecht van Dendermonde. De leenhouder zegelde het rapport op 19 juni 
1430.  

3466 Daneel van Ghiseghem  zoon van Pieter doet verhef van zijn leen van vier 
bunders groot  gelegen in SINT ONOLFS BROUC in  Appels aan de 
SANDVOREN bij het hof. Het rapport werd  gezegeld door de vader van Pieter 
van Gijseghem op 3 juli 1430.  

3467 Symon van der Sappen  doet verhef van zijn leen van  een half dagwand groot  
palende aan het goed van de kerk van Appels. De leenhouder zegelde het rapport 
op 26 juni 1430.  

3468 Pieter van der Donct doet verhef van zijn leen van vijf dagwand palende aan land 
toebehorende het klooster van Zwijveke. De leenhouder zegelde het rapport op 27 
juni 1430.  

3469 Pietre van der Donct als dinghelijk man van Willekin zijn zoon doet verhef  van 
een leen dat hij houdt een bunder groot gelegen aan de het goed van de Zieke 
Lieden. Het rapport werd gezegeld op 27 juni 1430.  

3470 Jan van der Donct zoon van Pieter doet verhef van zijn leen van vijf dagwand 
palende aan de LAZARIE en aan de COEBOSSCHE. Het rapport werd  gezegeld 
door Cornelis Scoormanne op verzoek van de leenhouder omdat die geen zegel 
bezit op 31 juli 1440.  
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3471 Jan Vischers doet verhef van zijn leen van vijf en half dagwand aan de Heirweg 
gelegen en paalt aan DE GALGHE HEYDE. Het rapport werd niet gezegeld noch 
ondertekend noch gedateerd.   

3472 Michiel van der Donct zoon van Cornelys priester doet verhef van zijn leen van 
vijf dagwand gelegen naast Daneel Buyens en paalt aan DEN COEBOCHS . Het 
rapport werd gezegeld door Jan Gheylinck op verzoek van de leenhouder omdat 
die geen zegel bezit op 20 februari 1514 n.s. 

3473 Michiel van der Donct, zoon van Cornelis, priester doet verhef van zijn leen  van 
een bunder land palende aan de LAZARIE  en aan zijn leen. Van het hoofdleen 
houdt Michiel Verpletsen  een leen een dagwand groot gelegen in STERCX VELT  
en paalt aan het goed van Mevrouwe van Zwijveke  en aan heer Rooms 
Verpletsen. Het rapport werd gezegeld door Jan Geylinck op verzoek van de 
leenhouder omdat die geen zegel bezit op 20 februari 1514 n.s. 

3475 Gheert Leysman doet verhef van zijn leen van een dagwand en half groot  palende 
aan Machiel van der Machelen, aan DE HEYE en paalt aan Jacop de Visschere. 
Het rapport werd gezegeld door Joos de Man op verzoek van de leenhouder omdat 
die geen zegel bezit op 20 maart 1514 n.s. 

3476 Gheert Leysman doet verhef van zijn leen van drie vaatzaad palende aan de 
heirweg van Wetteren en aan de hofstede van Michiel van der Mechtelt en aan 
Jacob Mertens. Het rapport werd  gezegeld door Jan Drolync op verzoek van de 
leenhouder omdat die geen zegel bezit op 10 juni 1513.   

3478 Pieter Wouters doet verhef van zijn leen dat hij kocht van Laureys de Somer 
zeven dagwand groot gelegen in twee percelen en paalt aan het goed van David 
van der Linden, aan DEN COEBOSCHS toebehorende aan de vrouw abdis van het 
klooster van Zwijveke. Het rapport werd ondertekend door de leenhouder omdat 
hij geen zegel bezit op 13 augustus 1610.   

3479 Jan Boudens doet verhef van zijn leen  van zeven dagwand gelegen aan de 
Heirweg aan het goed van het klooster van Zwijveke DEN HAEGBOS genoemd. 
Het rapport werd gezegeld door Jan den Vischere op verzoek van de leenhouder 
zonder melding van datum.  

 
Volgens register van de Rekenkamer nr 24644 (anno 1473 afgesloten 1480) volgende 
melding: 
 
De Ysabel van der Hulst a cause de son fief gissant en Appels receu  vj livres par.  
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VI. ZWIJVEKE 
 
Premiers  Clais de Man tient ung fief de madicte dame contenant xxiiij verges deterre et vault 
par an  vj s. par.  
 
Gilles de Man ung fief contenant xxiiij verges de terre et valt par an  vj s. par 
 
Michiel Seys en tient ung fief conteant ung bonnier de terre qui vault par an  iiij livres iiij s. 
 
La vefve Inghelbrechs  ung fief contenant xxv verges de terre qui vault par an  vj s. 
 
Willem van Langhehove en tient ung fief contenant ung journel appelle dagwanden et vault 
par an  xij s. 
 
Jehan de Blazere  ung fief contenant demy bonnier de terre et vault par an  iij livres xij s. 
 
Heindric Moens en tient ung fief contenant trois journeelz appellee Dagwanden qui vault par 
an iij livres vj s. 
 
Gilles van Roeslaer  en tient ung fief contenant vj verges de terre qui vault ij s. 
 
Charle de Masmines en tient ung fief contenant ung bonnier de pret qui vault par an iiij 
livres – nihil 
 
Jehan van Miggro alias Govaerts tient ung fief contenant xj journeelz appellee Dagwanden 
et en rente sur aucunnes terres tenues de lui x deniers par. par an lequel fief vault par an xiijj 
livres viij s. par.  duquel fief Jehan van den Hauwe prend le iij  part dicellui et vault xij livres 
x deniers par. - Orphenin  tauxe  iiij livres vj s. par.  
 
Guillaume metten Ghelde tient trois fiefs dicelle Abbesse contenant en tout vij journelz 
appellee dagwanden et valent iceulx fiefs par an  vij livres iiij s. – tauxe iiij livres vj s. par 
 
Godeffroy Schelfault  tient ung fief contenant dix verges de terre qui vault par an ij s. – nihil  
 
Pietre van den Machelt tient deux fiefz contenant ung bonnier de terre et valent par an vij 
livres iiij s. – tauxe nihil 
 
Ernoul de Bundele tient ung fief contenant ung journeel appellee dagwanden qui vault par 
an [xxxvj s.] -  xx s. par. – tauxe nihil 
 
Guillaume van Langhehove tient ung fief contenant ung journeel et demy et vault par an      
[xx s.]  xxxvj s. par. – tauxe nihil 
 
Jehan van Eynghermonde en tient deux journeelz en fief qui valent par an [vij livres iiij s.]  
iiij livres par.  iij livres iiij s. par. – tauxe  nihil 
 
Margriete Nielz  ung fief contenant demy journeel et vault par an   xij s. – tauxe nihil 
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Josse Heindric ung fief contenant ung vielz journeel et vault par an xij s. – tauxe nihil 
 
Pieter van der Machelt ung fief contenant ung journeel et xxv verges de terre et vault par an  
xxiiij s. – tauxe nihil 
 
Cornellis de Honevacker deux fiefz contenant ung journeel et xxv verges de terre qui vault 
par an  xviij s. – tauxe  nihil 
 
Jehan van der Donct ung fief contenant trois journeelz de terre et vault par an iiij livres iiij s. 
– tauxe nihil 
 
Pietre Doemps ung fief contenant ung vielz journeel de terre et vault par an xx s. – tauxe nihil 
 
Ghertruut Caterine ung fief contenant xx verges de terre et vault par an viij s. – tauxe nihil 
 
Ysabeel van der Hulst ung fief contenant vj journeelz de terre appellee dagwanden et vault 
par an x livres iiij s. – vefve  tauxe  iij livres par.  
 
Pietre Esscheryc ung fief contenant ung bonnier de terre et vault par an iiij livres xvj s. – 
tauxe nihil 
 
Jehan Huebinc ung fief contenant ung journeel et demy de terre duquel fief sont tenuz 
plussieurs arrieres fiefz cy apres declare et vault par an  xLij s. – tauxe nihil 
 
Madelaine van der Machelt  ung fief contrenant ung journeel et demy de terre et vault par an 
xxiiij s. – tauxe nihil 
 
Ghertruud van den Herbrughe en tient ung fief contenant ung journeel et xxx verges de terre 
qui vault par an  xxiiij s. – tauxe nihil 
 
Pietre van der Machelt en tient ung fief contenant demy bonnier de terre quy est pret et vault 
par an xL s. – tauxe  nihil 
 
Michiel Seys tient ung fief contenant ung journeel qui vault par an xx s. – tauxe nihil 
 
Clare van der Houven ung fief contenant demy journeel et vault par an  x schel – tauxe nihil 
 
Jehan van Harendonc ung fief contenant ung journeel de terre et en rente heritable sur 
aucunes terres xx s. par qui vault par an  xxxij s. – tauxe nihil 
 
Jehan van Roeselaer  ung fief contenant xxv verges de terre qui vault par an vj s. – tauxe 
nihil 
 
Marie Blomme ung demy journel xij s. 
 
Ector van den Hove ung journel Liiij s. 
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Ghertruut van den Abeele iiij fiefz valent  x livres iiij s. 
 
Marye Heyns demy bonnier iiij livres iiij s. 
 
Joes  le Keyser  ung journel xxxvj s. 
 
Jehan Coreman en Oppijc demy bonnier xLviij s. 
 

4626 Machiel Boele doet verhef van zijn leen van tien dagwand DE CUPERS 
VELDERE genoemd, palende aan Lodewijcs Salaerts.Van het hoofdleen houdt 
men vier achterlenen die samen dertien dagwand groot zijn. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 27 juni 1430.  

4627  Pieter Penneman doet verhef van zijn leen van een dagwand. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 23 juli 1440.  

4628 Jan van Hofstede doet verhef van zijn leen van vier bunder THOF TE 
VLAEYENBERGHE genoemd in Zwijveke gelegen. Verder wordt bepaald dat 
meester Pieter van der Elst vijf dagwand houdt in achterleen. Ook Heinderic van 
den Voorde houdt drie dagwand, Lysbette Standerts houdt twee achterlenen zeven 
bunders en een dagwand groot gelegen in Opwijk en is een vijfde schoof. Nog een 
achterleen van zes bunders en een dagwand wordt gehouden en geldende jaarlijks 
zeventien deniers obool par. in speciën, twee en half hoenderen in natura. Deze 
twee achterlenen liggen in Zwijveke. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder en werd niet gedateerd.  
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VII. GREMBERGEN 
 
Josse Nieuwelandt orphenin tient ung fief de mondit Seigneur de sa maison et court de 
Tenremonde contenant xxij mesures de terre appellee vaetzaet en deux pieces gissant dempres 
LE BOLLEWEERC de ladicte ville et doit en temps de guerre le service dun cheval et vault 
par an pardessus les despens du dicaige xxj livres xij s. par. – Orphenin Colinet Danekins a 
receu le service du cheval comm et il appert par sa cedulle  
 
Gillis van den Ackere [tenetur Gheert] tient ung fief de mondit seigneur contenant vij 
journeelz appellee dagwanden gissant empres le Rubeltstrate et vault par an   vj livres – tauxe 
nihil 
 
Ledit Gilles tient ung fief de mondit seigneur contenant une chartie assigne sur trois bonniers 
et demy de terre en rente heritable ij s. par. par an et a la vente le dixiesme denier et a la 
mort selon la coustume du pays pour cy icy ledict  ij s. – tauxe  nihil 
 
Simon de Dragher  tient ung fief de mondit seigneur appelle DE SCUTTERIE et vault par an  
xxiiij s. – tauxe nihil 
 
Caterine van den Eeckene tient ung fief de mondict seigneur contenant vj mesures de terre 
appellee vaetzaet et vault par an  iij livres xviij s. – tauxe nihil 
 
Adam Phelips [tenetur Amelberghe sa fille] tient ung fief de mondit Seigneur contenant ung 
journeel qui vault par an  xxiiij s. – tauxe nihil 
 
Daniel van den Velde tient ung fief de mondit seigneur contenant vij mesures de terre appelle 
vaetsaet et vault par an  iij livres xij s. par. – tauxe nihil 
 
Lysbette van Rossem [Mechiel Ketele] tient ung fief de mondit seigneur contenant xij 
mesures de terre appeelle vaetzaet qui vault par an  v livres viij s. – tauxe nihil 
 
Jehan de Dracke tient dicelle fief ung fief contenant vj mesures de terre appelle vaetzaet et 
vault par an  Liiij s. – tauxe nihil 
 
Lysbette van der Elst tient ung fief de mondit seigneur le duc de sadicte court de Tenremonde 
qui est la mairie de Gremberghe et aussi une rente heritable sur dix bonniers de terre dont 
elle prent la dixisme denier a la vente et viij s. par. de chascun bonnier a la mort et montant 
les deniers dicelle rente par an v s. j denier obool par. et vault par an  xij livres – Beghine 
pour la moictie iij livres xij s. par.  
 
Ladicte Lysbette tient encor ung fief de mondit Seigneur par chartre sur certaines terres dont 
mondit seigneur prent de rente heritable par an xxxix s. par. et vault par an ledict fief par 
dessus ladicte Rente ix livres xij s. – tauxe ij livres xvij s. par.  
 
Pietre van der Varent tient ung fief de mondit seigneur de sadicte court v mesures de terre 
appelle vaetzaet qui vault par an xLviij s. – tauxe nihil 
 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 46

Pietre van den Hauwe [Lievin vutten Eechoute]  tient ung fief de mondit seigneur contenant 
iij mesures appelle vaetzaet qui vault par an  xxiiij s. – tauxe nihil 
 
Caterine Bockaerts vefve de feu Pietre van den Bossche tient ung fief de mondit seigneur 
contenant vj mesures de terre appellee vaetzaet qui vault par an  iiij livres xvj s. par. – tauxe 
nihil 
 
Beatrisse van den Briele vefve [Joos Arends] tient un fief de mondit Seigneur contenant deux 
bonniers et demy de terre appelle LE FIEF TE KERCHOVE qui est tenu en temps de guerre 
le service dun cheval duquel fief sont tenuz plussieurs arrieres fiefz cy apres declare et vault 
par an  ix livres par. – vefve  ledict Colinet a receu le service de ce fief  
Et encore appartient a icellui fief une rente heritable de xvj deniers par. qui se tient sur xvj 
vaetsaet de terre 
 
Phelippe van den Moere en tient ung fief de ladicte Beatrisse [dudict Josse] a cause de sondit 
fief contenant cincq bonniers de terre qui vault par an xviij livres – Orphenin Pour la moitie  
v livres x s. par.  
 
Jehan Clemme en tient ung fief contrenant six mesures de terre appelle vaetzaet qui vault par 
an iij livres – tauxe nihil 
 
George Sersaenders en tient ung fief contenant ung bonnier de terre et cault par an iiij livres 
xvj schel – tauxe nihil 
 
Jehan de Smet en tient ung fief contenant six messures de terre appelle vaetzaet qui vault par 
an iij livres ij s. – tauxe nihil 
 
Maistre Michiel de Smet ung fief contenant ung bonnier de terre et vault par an iiij livres ij s. 
 
Regnier van den Merssche tient ung fief de mondit seigneur de sa court de Tenremonde 
contenant six journeelz appellee dagwanden item vij haelsters davoine mole sur xxv mesures 
de terre dont il prent le dixiesme denier a la vente et doibt service de cheval – ledict Colinet a 
receu le service du cheval 
 
Ledit Regnier tient encore ung fief de mondit Seigneur contenant cincq mesures de terre 
appellee vaetzaet lesquelz deux fief valent ensemble par an par extimacion x livres xvj s. – 
tauxe vj livres ix s. par.  
 
Ledit Regnier tient encore duex fiefz de mondit Seigner contenant lun douze messures de terre 
appellee vaetzaet et lautre appelle DE VIJF SCOEF ET HEILSTWINNYNGHE auquel fief 
appartient en rente heritable sur quatre bonniers de terre gissant en parochie de lembeke 
dont il prent a la vente le dixiesme denier et pour ladicte rente ij s. ij denier par. par an et 
doit en temps de guerre le service dun cheval lesquelz deux fiefz valent par an xij livres – 
tauxe vij livres iiij s. par  
 
Ledit Regnier  a encore ung fief gisant devant Daniel Wemans  contenant iij vaetsaet et vault 
par an Lij s. par.  
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Ledit Regnier encore ung fief contenant xij vaetsaet gissant empres la Ruvelt strate et vault 
par an  vj livres par.  
 
Josse van den Damme tient en fief ung arriere fief tenu de Ogier de Masminnes a cause de 
son fief et seignourie DE VUTBERGHE ET OVERMEERE gissant en ladicte paroiche de 
Gremberghe duquel arriere fief sont tenuz vij hommaiges cy apres declarees  item en rente 
heritable sur aucunes terres ij s. par. par an et vault par an par extimacion  iij livres par.  - 
tauxe  nihil  soit mis ce fief les fiefz  de Ogier de Masmines  
 
Heindericus van den Damme orphenin f Galout en tient ung fief dudict Josse acause de 
sondit fief gissant en la paroiche de Saint Gille pres de la ville dudict Tenremonde contenant 
xj bonniers de terre que sont tauxez par an  xxviij livres par. – orphenin vij livres ij s. par. 
 
Gallout Nieuweland orphenin en tient ung fief gissant en la paroiche de Lebbeke contrenant 
viij bonniers de terre et vault par an xxxiiij livres iiij s. – Orphenin tauxe pour moictie x livres 
vij s.  
 
Caterine vanden Aecker fa Gilles ten tient ung fief gissant en Gremberghe contenant ung 
bonnier de terre qui vault par an  iiij livres xvj s. – nihil 
 
Jehan le Clerc ung fief gissant en Gremberghe contenant six sacqs davoine mole cincq 
gelines et en deniers xxxij s. par. et vault par an ensemble par extimacion vij livres iiij s. – 
tauxe iiij livres vj s. par.  
 
Michiel Hanneman tient ung fief gissant en Gremberghe contenant xvij haelsters davoine 
mole ung chappon et ung sacq de soille extime ensemble ix livres – Orphenin tauxe pour 
moictie Liiij s. par. 
 
Maistre Jacques van Bueghem tient ung fief et est une disme et vault par an  xLviij s. – nihil 
 
Lievin Ysewin tient ung fief dicellui Josse gissant en la paroiche de Hamme auquel fief 
appartient ung bailly et plussieurs hommes de fiefz qui tiennent en hommaige desquelz fiefs il 
prent a la vente et a la mort x livres par. pour le relief ou le meilleur despulle lesquelz fiefs 
sont cy apres declairez item en deniers sur certaines terres tenues de lui xxiii s. v deniers par. 
et ung s.ing par. de chascun bonnier a la mort pour ce icy lesdicts xxiij s. vj deniers par. – 
nihil 
 
Premiers Jehan de Brune en tient ung fief contenant huyct mesures de terre appelle 
ghemeten et vault par an  xix livres xvj s. – tauxe xj livres svj s. par.  
 
Mathys Lysse en tient ung fief gissant en la paroiche de Hamme contenant quatre bonniers de 
terre qui vault par an  ix livres iiij s. -  tauxe v livres xvj s. par. 
 
Jehan Lysse ung fief gissant en Hamme contenant deux bonniers de terre et vault par an  ix 
livre – Orphenin tauxe pour moictie ij livres xiiij s. par.  
 
Jaques Claux en tient ung fief contenant demy bonnier de terre gissant en Hamme qui vault 
par an xLij s.  - nihil 
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Gilles Andries  tient deux fiefz gissant en Hamme contenant dix mesures de terre appelle 
vaetzaet et vault par an  vj livres  - nihil 
 
Margriete Cauliers tient ung fief gissant en Hamme contenant demy bonnier de terre qui 
vault par an  xLviij s. – nihil 
 
Jehan van Lippevelde ung fief gissant en Hamme contenant trois mesures de terre appelle 
vaetzaet qui vault par an  xxxvj s.  
 
Margriete van Lippevelde tient ung fief gissant en Hamme contenant trois mesures de terre 
appelle vaetzaet et vault par an  xxxvj s. 
 
Hamelberghe Houckaerts ung fief gissant en Hamme contenant demy bonnier de terre et 
vault par an  xxiiij s. 
 
Lysbette Lysse ung fief en Hamme contenant v mesures de terre appelle vaetzaet et vault par 
an  xLij s.  
 
Les hoirs et orphenins de feu Caterine van Wachghelghem tiennent ung fief dicellui Lievin 
gissant en Hamme qui vault par an  xij livres par. – Orphenin tauxe pour moictie iij livres xij 
s. par 
 
Lysbette van Caelkene en tient ung fief gissant en Hamme et vault par an  vj livres – nichiel 
 
Jehan van den Aecker ung fief gissant en Hamme contenant une mesure de terre appelle 
vaetzaet et vault par an  viij s. 
 
Pietre van der Strate  avec Margriete  sa seur tiennent quatre fiefz dicellui Lievin gissant en 
Hamme contenant trois bonniers de terre qui vault par an  xxx livres – tauxe pour moictie 
obstent que sont quatre fiefz  xx livres par. 
 
Caterine Caliers en tient ung fief gissant en Hamme contenant vj messures appelle vaetzaet et 
vault par an iij livres  - nihil 
 
Jehan de Brunre en tient ung fief gissant en Hamme contenant deux messures de terre 
appelle vaetzaet quy vault par an  xx s. – nihil 
 
Pietre de Coussemaker en tient trois fiefz gissant en Hamme contenant trois bonniers de terre 
qui valent par an  x livres ij s.  - nihil  
 
Jaques van den Havere tient ung fief gissant en Hamme contrant trois mesures de terre 
appelle vaetzaet et vault par an  xv s. – nihil  
 
Jehan van den Dendere ung fief gissant en Hamme contenant une messure appelle vaetzaet 
qui vault par an iiij s. par. – nihil – 
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Jehan Lauwereyns en tient ung fief gissant en Hamme contenant deux mesures de terre 
appelle vaetzaet et vault par an  xxij s. par. 
 
Clais Bonnart  ung fief gissant en Hamme contenant une mesure de terre appelle vaetzaet qui 
vault par an  x s. – nihil 
 
Jehan de Brune  en tient ung fief gissant en Hamme contenant trois mesures appelle vaetzaet 
et vault par an  xLij s. – nihil 
 
Estienne Mandekin ung fief gissant en Hamme contenant une mesure appelle vaetzaet qui 
valt par an iiij s. – nihil 
 
Ylewaert Somerghem tient en fief et hommaige ung fief et seignourie de Josse van den 
Damme a cause de sondit fief et seigneurie quil tient de Ogier de Masminnes auquel fief 
appartient une rente heritable assavoir en deniers xvj s. par. par an et demy bonnier de terre 
et prent a la vente le dixiseme denier relief qui vault par an iij livres xvj s.  
 
Premiers  Christiaen van Hoevenen  en tient dudit Yllewart trois fiefz gissant dehors la porte 
de Malines contenant deux bonniers xxxvj verges de terre qui sont tauxez par an  xviij livres – 
tauxe x livres xvj s. par  il fut monss… 
 
Josse Somerghem ung fief contenant demy bonnier de terre et vault par an  L s. – nihil  
 
Les hoirs et orphenins de Jehan Ketele tiennent ung fief contenant ung vielz bonnier de terre 
qui vault par an  iij livres par. – nihil 
 
La vefve van den Briele en tient ung fief contenant ung bonnier de terre et vault par an  vj 
livres – nihil 
 
Jehan de Clerc ung fief contenant ix verges de terre qui vault par an  xiiij s. – nihil 
 
Gallant de Clerc tient ung fief contenant ung ghemet de terre ou pret et vault par an  iij livres 
xij s. – nihil 
 
Olivier Roels tient ung fief de mondict seigneur contenant environ  
 
 

3681 Zegher van Pottelsberghe als voogd en dingelijk man van Maria van Elselaer doet 
verhef van een leen en is de schutterij van Grembergen met alles dat ertoe 
behoort. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 24 juni 1430.   

3682 Gillis Malscaert doet verhef van zijn leen van drie bunders waaronder meers, 
weide en winnende land. De meers en weide liggen in drie percelen tussen de 
meers van de kapelrij van Sint-Margrieten en de meers van Janne den Verwer. Het 
winnende land ligt in twee percelen met een walleken genoemd DE SPIKERS 
tussen Pieter Berren en wijlen Jan van den Vutfanghe. Buiten de gebruikelijke 
reliefkosten moet de leenhouder zijn leenheer jaarlijks bijstaan met paardendienst. 
De leenhouder zegelde het rapport op 24 juni 1430.  
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3683 Adaem van der Linden doet verhef van zijn leen van zeven dagwand palende 
Pieter den Beere, Jan Cammers [Cammaert]. Het rapport werd door de leenhouder 
gezegeld op 25 juni 1430.  

3684 Jan Cammaert doet verhef van zijn leen van twaalf vaatzaad palende aan Daems 
van der Linde en aan Pieter Berren en aan het leen van Jan van den Huus. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 26 juni 1430. 

3685 Pieter de Berre doet verhef van zijn leen van drie bunders gelegen tussen het land 
van Adaem van der Linden en Gillis van der Varent. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 27 juni 1430.  

3686 Jan van Kets zoon van Daneel doet verhef van zijn drie lenen. Het eerste leen is 
anderhalf bunder groot genoemd TEN BOSSCHE en ligt tussen het land van 
wijlen Gillis Lankere en aan de Boschstrate. Tot dit leen behoren zeven laten op 
vijfentwintig roeden gelegen in twee percelen, eerst op tien roeden aan de Zijtdijc 
en vijftien roeden ook aan de ZIJTDIJCK. Het tweede leen is vijf vaatzaad groot 
en kwam toe aan wijlen Mathieux van Bors [?] Palende aan het land van meester 
Jan van der Biest. Het derde leen is twee vaatzaad groot palende aan de hofstede 
van Lieven Wemaers en aan het leen behoort een [?] manschap. Het rapport werd 
door de leenhouder gezegeld op 28 juni 1430. 

3687 Symon van der Elst zoon van Jan en man van voogdij van Lisbette Claus doet 
verhef van haar leen genoemd DE RENTE VAN GREMBERGHE negenendertig 
schellingen twee deniers par. die de heer van Dendermonde heeft  op een 
jaarlijkse rente van veertien pond par. vallende op Sint Pauwels dag. Nog houdt 
men van Lisbette Claus een leen in Lebbeke: namelijk eerst juffr. Marie van der 
Hert, houdt nu [...] TGOET TE GAETE. Dezelfde Gheert houdt nog drie en half 
bunder leen toebehoort hebbende wijlen Jan van den Bossche in Lebbeke. Meester 
Adam Macharys houdt [..] bunder van het goed  TEN GATE. Dezelve meester 
houdt nog een bunder leen. Lysbette van Calken dochter van Jan houdt een half 
bunder gelegen in het VELD dat wijlen Gillis van Rossem bezat.  Johannes van 
Rossem fs. Gillis houdt zes dagwand dat nu Heynricx van der Biest in leen houdt. 
De vrouw van Claus Blox houdt een dagwand op TNECKERS VELT. Al deze 
mannen zijn gelegen in Lebbeke. In de parochie van Opwijk namelijk eerst : Jan 
van den Nieuwenhove geldt vijf schellingen groot op Ghiselbrechts goed van den 
Nieuwenhove dat wijlen Gheerd van den Hulse hield. De meergemelde 
erfgenamen houden een bunder leen gelegen TEN BROUKE UP DE 
HOEFFINGHEN De vrouw van Joes Keyser houdt anderhalf dagwand. hierna 
volgen de erfgronden die men houdt van Lisbette geldende penningrente : Eerst te 
Denderbelle houdt jonkheer Triestram vuten Zwane zijn hofstede gelegen aan het 
kerkhof en geldt twintig deniers en een dag borchwerp.  Jan de Brandt houdt zijn 
hofstede en geldt hierop zestien deniers. Juffr Lysbet dochter van Jan [..] houdt [..] 
dagwand erfgrond op  WOUTERS BROUC en geldt drie deniers par. Jan Philips 
alias de Wale in de meergemelde stede houdt twee dagwand en geldt twee deniers. 
Nog laten in Sint-Gillis : namelijk Katelijne sKnijfs vrouw van Kerstiaen van den 
Bruele  samen met Pieter de [..] en Gheerde [..] houden drie bunders erfgrond en 
gelden zes deniers. Lysbette Nodoncs houdt een bunder erfland en geldt vier 
deniers. Jacop Nodonc en Margriete [..] houden vijf dagwand en gelden vijf 
deniers par. Jan de Bruyne houdt een perceeltje meers en geldt een denier. Gillis 
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de Hekele houdt een stuk meers en geldt ook een denier. Goessen Onolf houdt 
ergrond op  DE WOELPUTTEN en geldt twee deniers. Juffr  Lysbette Snekele 
houdt een dagwand erfland wijlen Ghiselbrecht de Cauter toebehoort hebbende. In 
Opwijk : namelijk de erfgenamen van Giselbrecht van de Nieuwenhove en 
Margriete svorssele nabij  DER BOLLARD MERSCH houden [..] dagwand erfland 
en gelden tien deniers. Willem Lupart en Jan Hovemans kinderen houden op het 
BRUEKERVELT drie dagwand en half. Heynricx van Oudenaerde houdt een 
perceel meers aan de  BRUBEEMT dat  DE RIETMERSCH genoemd wordt en 
geldt een denier. De erfgenamen van Willem van den Oostbrugghem houdt 
anderhalf dagwand erfland op DE CUYPER COUTER gelegen en geldt een 
denier. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 28 juni 1430.  

3688 Kateline Bokards doet verhef van haar leen van zes vaatzaad gelegen in de 
nabijheid van de hofstede van Gheerdt van Kets. Het rapport werd gezegeld door 
Pieter van den Bossche haar man op 30 juni 1430.  

3689 Arent van Buedeghem doet verhef van zijn leen van negen bunders en een half 
waaronder zijn hofstede, weide, bos en winnende land begrepen zijn. Het leen is 
gelegen in Lebbeke waarvan de broers van de leenhouder de tweedelen houden 
die de leenhouder staan ten gevolge. Van het hoofdleen worden tien dagwand 
erfgrond gehouden ook in Lebbeke gelegen waarop de leenhouder de vijftiende 
schoof heft en jaarlijks drie penningen par. in rente. Het rapport werd gezegeld 
door Gheerde van der Hert op verzoek van de leenhouder omdat die geen zegel 
bezit op 3 juli 1430.  

3690 Lieven van Leppevelde als voogd over Lievekin de wees van Jan Wemaers doet 
verhef van een leen van een vaatzaad winnende land palende aan TEN CORTEN 
ACKER in Grembergen. Het rapport werd gezegeld door Gillis den Scotheten 
omdat de leenhouder geen zegel bezit op 3 juli 1430.   

3691 Catheline Sterken dochter van Daneels doet verhef van haar leen zijnde een 
jaarlijkse erfelijke leenrente van twee zakken rogge. Het leen werd door Jan Mein 
haar grootvader aan haar moeder, zijn dochter, voor bruidsgift gegeven. Die twee 
zakken rogge worden op een vijfde schoof geheven. Het rapport werd gezegeld 
door Gillis den Scoutheten omdat de leenhoudster geen zegel bezit op 3 juli 1430.  

3692 Lysbette tsMeyers weduwe van Gillis van der Vorst doet verhef van haar leen, 
namelijk de meierij van Grembergen. Zij mag een bekwaam persoon aanstellen 
om het officie te bedienen. Uit de meierij houdt men tien bunders en half erfland. 
Het rapport werd gezegeld door de leenhoudster op 16 juli 1430.  

3693 Adriaen van de Capelle doet verhef van zijn leen en manschap van anderhalf 
vaatzaad palende aan het land van Pieter Berren. Het rapport werd gezegeld door 
de leenhouder op 26 juli 1430.  

3694 Jan van Kets zoon van Pieter doet verhef van zijn leen van vijf vaatzaad gelegen 
aan het leen van Jan van Kets zoon van Daneel. Het rapport werd gezegeld door 
Jan van Kets zoon van Daneel omdat de leenhouder geen zegel bezit op 2 juli 
1430. 

3695 Gillis Stolle doet verhef van zijn leen zijnde een zekere vijfde schoof van de 
helftwinning in Grembergen en een penning rente achtenveertig pond par. belast 
met vier halster evene. Men houdt nog van het hoofdleen een erfgrond van een 
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bunder gelegen in Lebbeke naast SKNOLLERE LAND en aan het bos van Pieter 
Arends. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 31 augustus 1430.  

3696 Daneel Mein doet verhef van drie lenen. Het eerste leen is twee dagwand en een 
half groot liggende op het veld genoemd TE LOONMERRE. Het tweede leen is 
twee bunder en een dagwand groot. Van dit leen worden een aantal manschepen 
gehouden. Het derde leen is drie bunders en half groot waarvan men ook diverse 
manschepen houdt. Nog houdt men van het hoofdleen zes bunders erfland in 
diverse percelen die in jaarlijkse heerlijke renten vier deniers par. per bunder 
gelden. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 31 augustus 1430.   

3697 Kerstiaen van den Briele als dingelijk voogd over Katheline sKnijfs zijn vrouw 
doet verhef van haar leen van twee en half bunder groot palende aan Pieter van 
den Bossche. Het hoofdleen is tot een paardendienst  verplicht. Tot het hoofdleen 
behoren vijf manschepen waarvan één staat te gevolge. Nog behoort tot het 
hoofdleen vier laten die jaarlijks tien penningen par. gelden. Het rapport werd 
gezegeld door de wettelijke voogd in 1430.  

3698 Pieter van der Varent doet verhef van zijn leen van zes vaatzaad naast het leen van 
Jan van der Meere en aan de RUVELT STRATE. Het rapport werd gezegeld en 
niet gedateerd. 
Pieter van der Varent doet verhef van een ander leen van zes vaatzaad gelegen 
tussen het land van Pieter Berren  en Daneel Feites. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 25 juni 1440.  

3699 Jan van Pottelsberghe doet verhef van zijn leen zijnde de SCHUTTERIE VAN 
GREMBERGHEN dat een jaarlijkse waarde van drie schellingen groot als 
erfelijke rente heeft. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 30 juli 
1440. 

3700 Katheline sKnijfs weduwe van Kerstiaens van den Briele doet verhef van haar 
leen van twee bunder en een half. Tot het leen behoren zes manschepen en vier 
laten. Het rapport werd gezegeld door Jacob Pijl op 12 juli 1440.  

3701 Jacop Pijl doet verhef namens Margriete Zeenen zijn vrouw van een leen van drie 
bunders groot. Het leen is gelegen naast SEINTE MERGRIETE DAM. Buiten de 
reliefkosten moet de leenhouder de heer bijstaan met een paardendienst. Kateline 
Malscaerts heeft in het hoofdleen het derdedeel. Jacob Pijl zegelde het rapport op 
13 juli 1440.  

3702 Katheline Bocaerts doet verhef van haar leen van zes vaatzaad palende aan N van 
den Heckene. Het rapport werd gezegeld door Pieter van den Bossche man van de 
leenhoudster op 21 juli 1440.  

3703 Daneel Meeyn doet verhef van zijn leen van drie schellingen zes deniers groot in 
heerlijke penning rente geheven op zeven bunders en twee vaatzaad toebehorende 
twintig laten. Van het hoofdleen houden elf mannen zeven bunders in leen. Nog 
houdt Daneel drie vaatzaad land in leen. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 31 juli 1440. 

3704 Merten Coene doet verhef van zijn leen dat bestaat uit een jaarlijkse erfelijke rente 
van twee zakken rogge geheven op diverse landen gelegen in Grembergen. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 1 augustus 1440.  
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3705 Symoen de Coninck doet verhef van zijn leen van een viertelzaad land palende 
aan Janne Noets en met het einde aan de  GROETER GHEEST. Het rapport werd 
op verzoeke van de leenhouder gezegeld door Janne van der Hofsteden op 1 
augustus 1440.  

3706 Hildewaert van den Driessche als voogd over de kinderen van Simoen van der 
Elst doet verhef van een leen zijnde de meierij van Grembergen dat een jaarlijkse 
geschatte waarde heeft van vierentwintig schellingen. Verder doet hij verhef van 
een tweede leen zijnde een jaarlijkse erfelijke rente van zeventien pond par. Het 
rapport werd gezegeld door de voogd op 2 augustus 1440. 

3707 Jan van den Ackere doet verhef van zijn leen genoemd  TRUVELT  van veertien 
vaatzaad groot. De leenhouder zegelde het rapport in april 1440.  

3708 Lievin van den Ackere zoon van Jan doet verhef van zijn leen zijnde een heerlijke 
penningrente dat diverse laten gelden op hun erfgronden. De gronden zijn gelegen 
op GANSE GAVER en zijn ongeveer drie bunders en een half groot geldende 
jaarlijks tweeëndertig deniers par. Het rapport werd gezegeld door Jan de Zuttere 
omdat de leenhouder zich niet in Vlaanderen bevindt op 26 febr.1514 n.s.  

3709 Lodewijc van den Hole zoon van mer. Lievinus als voogd over Loykin van den 
Hole zijn zoon die hij had bij Kathelijne Dullaerts dochter van Jan zijn eerste 
vrouw doet verhef van een leen genoemd THOF TEN KERCHOVE. Tot het 
hoofdleen behoren diverse lenen en laten namelijk: Sanders van den Bossche 
houdt vijf bunders komende van Pieter van den Bossche en daarna gesuccedeerd 
op Lysbette van den Bossche zijn dochter. Dit achterleen houdt nu Philips van der 
Moere man van Lysbette van den Bossche en houdt ook Roelants van der Moere 
zoon van Philips. Jan van der Biest houdt zes vaatzaad, houdt nu zijn dochter en 
daarna Jan Clemmen en nu Joos Clemmen  en Jan Nieuwelants.  Kathelijne 
dochter van Baudins tsWalen houdt een bunder, tenetur Pieter Michiels zoon van 
Pieters van Zele, daarna Philips Sersanders en nu Jooris Sersanders. Arent van der 
Meere zoon van Symoen houdt zes vaatzaad, tenetur Zegher van der Meere en 
daarna Jan de Smet. Jan Famay houdt een leen van een bunder, tenetur Gheert 
Faymay, daarna Jan Smeets zoon van Jan. Het leen van Philips van der Moere 
maakt een uitzondering betreffende de wandel- en ten sterfkoop het welke het 
hoofdleen staat ten gevolge voor een derde. Hierna volgen de laten toebehorende 
het  HOF TEN KERCHOVE namelijk : Heyle Goossins houdt zes vaatzaad en 
geldt drie penningen, tenetur Dieric Jan Heys kinderen nu Jan Pauwels van Zele, 
en geldt Olivier Raes zoon van Pauwels. De erfgenaam van Kathelijne tsConyncx 
houdt zes vaatzaad, tenetur Lievin de Conync en Lysbette zijn zuster, tenetur Jan 
Malschaert en Symoen van Belle,  en nu de helft aan Jan Everaerds gehuwde zoon 
van Symoen van Belle.  De andere helft houden de voogden over de kinderen van 
Lugier Goossens die het gekocht hebben van Jan Heyndricx ook schoonzoon van 
Symoen van Belle, tenetur Goris Wemaes drie deniers par.  De dochter van 
Pauwels van Rossem vrouw van Willem tsConyncx houdt een half bunder, tenetur 
Mergriete haar dochter en nu Janne van der Donct, Kaerle Vlamync, twee 
penningen par.  Daneel de Fuetere en de erfgenaam van Daneel Moens houden 
een half bunder, tenetur Jan de Clippele  nu Daneel de Vos,  nu Jan van den 
Gheele en gelden twee deniers par. Het rapport werd gezegeld door de voogd op 
10 mei 1513.  
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3710 Andries Andries heer van Wakken en raadsheer van de Keizer, rentmeester van 
Bewesterschelde en Zeeland als erfgrondenaar doet verhef van zijn leen en 
manschap zijnde een korenrente gelegen in Grembergen. Een deel hiervan is een 
cijns te betalen in koren koren en het ander deel helftwinninge geheven op diverse 
percelen erfgrond. Het éne jaar door het andere genomen worden op het leen 
zestien zakken rogge Dendermondse maat afgehaald. Tot het leen behoort nog een 
penningrente van jaarlijks negen schellingen par. Gillis Andries broer van de 
leenhouder, en Geertruyde Baten diens vrouw genieten en heffen de ontvangst 
hun leven lang onder voorwaarde dat bij het overlijden van één van de beide 
echtelingen diens helft terug aan de leenhouder of diens erfgenamen zal 
terugvloeien. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 1 mei 1514. 

3711 Clais de Prince zoon van Amand als man en voogd over Margriete Moens dochter 
van Heindricx doet verhef van twee lenen namelijk het eerste leen is de meierij 
van Grembergen met haar toebehoren. Van dit leen worden tien bunders erfgrond 
gehouden waarop in jaarlijkse heerlijke penningrenten vijf schellingen en twee 
deniers par. worden geheven. De meierij wordt op een jaarlijkse pachtsom van 
twee ponden groot geschat. Het tweede leen is een penningrente van jaarlijks 
zeventien ponden groot waarvan de leenhouder jaarlijks negenendertig 
schellingen par. heft en behoort nog tot het leen jaarlijks twintig hoenderen. 
Kathelijne Moens zuster van Margriete staan haar van beide lenen elk van een 
derdedeel ten gevolge. Het rapport werd gezegeld door  Clais de Prince over zijn 
vrouw Margriete Moens op 6 augustus 1514. 

3712 Gilleken van den Moortele zoon van Philips doet verhef van zijn leen van zes 
vaatzaad palende aan de BOOSCH STRAETE. Frans van de Moortele oom en 
voogd zegelde het rapport op 15 oktober 1543.   

3713 Cornelis Rogman zoon van Joos doet verhef van zijn leen van drie dagwand en 
half palende aan Merck Heyvaert  en aan het goed van de erfgenamen van Pieter 
Vergheilen zoon van Adriaen. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 
24 november 1544.  

3714 Corneel Rogman in de naam van zijn drie jongste kinderen namelijk Christiaen, 
Hannekin en Harjaenken doet verhef van zijn leen van negen dagwand en een half 
palende aan de Bosstraat, aan het goed van meester Olivier Nieulant. Tot het 
hoofdleen behoort een leenrol van jaarlijks zeven viertelen evenen geheven op 
diverse erfgronden. Eerst Philips de Tollenaere met Jacob Bierlinc houden zeven 
vaatzaad land palende aan Gillis Vleemync, aan het hof van Jacop Bierlinc en 
geldt negen vaten rogge. Jacop Bierlinc op zijn hofstede met Gillis Vleemync 
palende aan de  ZYDYC houden een half bunder en gelden vier vaten. Gillis de 
Wale met Merten de Vos houden zeven vaatzaad palende aan het goed van de 
erfgenamen van Philips de Tolleneere en gelden vijf vaten. De wezen van Jan 
Coene houden anderhalf vaatzaad palende aan de erfgenamen van Daneel vuten 
Eechoute en gelden twee vaten. Corneel Rogman doet nog een verhef van een 
leen van drie dagwand palende aan het goed van de erfgenamen van Pieter 
Vergheylen. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 6 februari 1550 
n.s. 

3715 Jan van Overloope zoon van Andries doet verhef van zijn leen van drie bunders 
groot palende aan de erfgenamen van Gillis Oste, Franssoys van de Moortele en 
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Willem de Cleerck. Het rapport werd gezegeld door Joorys de Smet op vraag van 
de leenhouder op 18 februari 1550 n.s. 

3716 Jan de Raet zoon van Jacob doet verhef van zijn leen van een dagwand palende 
aan TVOSSTRAETKEN, aan Fransoys Rubs. De leenhouder heeft het leen door 
successie van Michiel Heyvaert zoon van Marcx bekomen. Het rapport werd door 
de leenhouder ondertekend op 26 september 1600. 

3717 Jan van den Abeele zoon van Jan doet verhef van zijn leen van tien vaatzaad DEN 
CAMMAERT  genoemd palende aan de BEIRELEENEN en zuid het goed van de 
begijnen. Het rapport werd ondertekend door de leenhouder omdat die geen zegel 
bezit op 2 oktober 1600. 

3718 Joos van Vuytfange zoon van Daneel doet verhef van zijn leen van een half 
bunder palende aan het leen van Jooris Jacobs in Zele, jonkvrouw Anthonette de 
Betz. Het rapport werd gezegeld door Maerten de Deckere omdat de leenhouder 
geen zegel bezit op 25 juni 1605.  

3719 Meester Jan van Bruesseghem zoon van meester Jan doet verhef van zijn leen 
TLEEN TE KERCHOVE genoemd. De leenhouder kocht het leen van jonker Jan 
Soete en jonkvrouw Quintyne van Boonem zijn vrouw. Het leen geldt een 
paardendienst.Van het hoofdleen worden enkele achterlenen gehouden te weten: 
Guilliamme Bets houdt vijf bunders staande het hoofdleen ten gevolge over een 
derde palende aan het leen van de erfgenamen van Jan Claus. Jan Claus als voogd 
over Pieryne de Smet dochter van Adriaen houdt een bunder leen. Pieter de 
Kimpe als voogd over Inghele de Smet dochter van Adriaen houdt een oud bunder 
leen palende aan HET GHYSELS VELT. De erfgenamen van Pieter Oste en Frans 
de Bruyne als voogden over de wezen Oste kinderen van Jan houden zes vaatzaad 
genoemd  DE CAPPOEN palende aan het leen van Pieter de Kimpe en aan HET 
GHYSELS VELT. Pieter de Kimpe causa uxoris houdt zes vaatzaad palende de 
Kapelrij van Sint-Margriete van Grembergen. Aan dit leen behoren laten te weten: 
eerst de erfgenamen van Fransoys van de Moortele op zes vaatzaad palende aan 
de kerkmuur van Dendermonde geldt drie deniers par. De erfgenamen van Marie 
sRauwen en de kinderen van Cathelijne sRauwen houden drie vaatzaad palende 
aan de erfgenamen van Francoys van Moortele en gelden een denier obool par. 
Cornelis en Lyntken Rogmans houden drie vaatzaad palende aan Jan van den 
Abbeele en geldt een obool par. De zelven houden een half bunder HET 
SCHUERKEN genoemd geldt twee deniers par. Hans de Raedt en de wezen van 
Jan Vernimmen houden een half bunder.Het rapport werd ondertekend door de 
leenhouder omdat die geen zegel bezit op 27 juni 1606. 

3720 Adriaen Oste zoon van Antheunis doet verhef van zijn leen van zeven dagwanden 
palende Pieter de Blocq, Jan van den Abeele, de wezen van Daneel de Bruyne. De 
leenhouder bekwam het leen door verwisseling met goederen van Mattheeux van 
Gavere. Het rapport werd ondertekend door de leenhouder omdat deze geen zegel 
bezit op 10 november 1608.  

3721 Pieter Coene zoon van Jan gehuwd met Margriete van den Broucke dochter van 
Mertens doet verhef van een leen van twaalf vaatzaad liggende in drie percelen in 
de  BERRELEENEN. Het eerste perceel is een half bunder groot en paalt aan Jan 
Windey, Gillis Mijs, Hans Oste, het derde perceel paalt aan Pieter van der Vaet, 
Pieter Oste, en het begijnen goed en noord Philips Brocquet causa uxoris, het 
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derde perceel is drie vaatzaad groot. het hoofdleen geldt een paardendienst. Het 
rapport werd door de leenhouder ondertekend omdat hij geen zegel bezit op 8 
november 1610.   

3722 Hans Oste zoon van Adriaan over zich zelf en over zijn broers en zusters doet 
verhef van een leen van veertien vaatzaad  palende aan Pieter de Blocq, Jan Suys, 
en de H. Geest van Grembergen. Het rapport werd gezegeld met de zegel van de 
vader van de leenhouder op 6 november 1610.  

3723 Jan de Gendt zoon van Jacob doet verhef van een leen dat hij bekomen heeft door 
erfenis van zijn vader. Het leen is zeven vaatzaad groot en paalt aan het 
Vosstraatje, aan het leen van Michiel Heyvaert. Het rapport werd ondertekend met 
een merk van de leenhouder omdat hij geen zegel bezit op 27 januari 1623. 

 
Volgens register van de Rekenkamer nr 24644  anno 1473 afgesloten 1480) volgende 
melding: 
 
De Lysbette van der Elst beghine a cause de son fief tenu de mondit seigneur vault par an ix 
livres xij s. par. tauxe par moitie  ij livres xvij s. par. 
 
Delle a cause de la mayerie de Gremberghe quelle tient en fief de mondit seigneur vault 
chascun an xij livres par. tauxe comme dessus iij livres xij s. par.  
 
De Phelippe de le Moere orphenin a cause de son fief tenu de Beatrix de le Briele contenant 
v bonniers vault par an xviij livres par. tauxe par moitie et receu  v livres x s. par. 
 
De Henryet de le Damme orphenin a cause de son fief tenu de Josse de le Damme vault 
chascun an xxvij livres par. receu  viij livres ij s. par. 
 
De Michiel Anneman a cause de son fief tenu de Jehan le Clerc gisant en Gremberghe receu  
vj livres par.  
 
Volgens register van de Rekenkamer nr 24653 (anno 1475) volgende melding : 
 
De  Joos Nieuweland pour et a cause du vj° denier dun fief a lui appertenant tenu de la court 
et maison de tenremonde gissant en ladicte paroiche de Gremberghem et vault par an  xxj 
livres xij s. par. icy pour le droit dudict vj° denier  iij livres xij s. 
 
De Reynier van der Meersch pour le vj° denier dun fief tenu de ladicte maison de tenremonde 
gissant en ladicte paroiche de Gremberghen et vault par an a ferme xxxvj livres par. icy pour 
ledit droit vj livres 
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VIII. VLASSENBROEK 
 
Michiel Scoutetene  tient ung fief de mondit seigneur le Duc a cause de sa maison et court de 
Tenremonde contenant vj vaetsaet de pret appelle WARINGHEN  [dont Caterine Scoutetenen 
sa tant tient la iij° pour des prouffiz sa vie durant a cause de vinevete et vault par an  iiij 
livres xvj s. par. ] et vault par an : iij livres par. – Katheline Scoutetens  tient ung fief de 
mondict en Vlassebrouc contenant v verges et vault par an  xxx s. par. -  nihil 
 
Gilles Storen tient ung fief de mondit Seigneur contenant v journeelz appelle dagwanden 
duquel fiefz sont tenuz deux fiefz cy apres declaires et en rente heritable sur ung bonnier de 
terre vj deniers par. par an et vault par an ledict fief  v livres vj deniers – nihil – 
 
Premiers Daniel van Ghysseghem [tenetur Ghislein] en tient ung fief contenant demy 
bonnier de terre et vault par an xL s. – nihil 
 
Josse Rogheman ung fief contenant ung journeel de terre et vault par an  xx s. – nihil  
 
Ghysselbrecht de Lu tient ung fief de mondit seigneur appelle DEN VUTTERDYC contenant 
v journeelz de terre appelle dagwanden duquel fief est tenu ung arriere fief cy apres 
denomine et vault par an  ix livres – tauxe v livres viij s. par.  
 
Gilles  Commere [ Arend ] tient ung fief dudict Ghisselbrecht contenant ung bonnier de terre 
ou pret qui vault par an  iij livres xvj s. par. – nihil – 
 
Damoiselle Godelieve de Halewin [Messire Guillaume Bisse chevalier tient] vefve de feu  
Pietre van den Driessche tient ung fief de mondit seigneur le Duc de sa court de Tenremonde 
qui est une rente seignouralle contenant ix verges de pret qui valent par an liiij s. par. auquel 
fief appartient ung mayeur lequel a puissance de en heritier et desheriter avec les eschevins 
de la paroiche de Basseroode les terres tenues dicellui fief dont elle prent sur aucune pertie 
desdictes terres le x° denier a la vente item en deniers de rente vj s. iiij deniers par. item vij 
chappons et quatre gelines et pardessus sont tenues plussieurs autres terres et pretz qui sont 
frances terres appellee eyghengoeden et ne paient nulles rentes madame paient a la vente le 
xx° denier selon le nombrement du rapport de ce fait laquelle rente perties sont tauxez par an 
a la somme de iiij livres xiiij s. iiij deniers  
 
Weytkin van der Dict ung fief de Monssieur le duc contenant xLviij verges vault par an  xij 
livres par.  
 

4510 Simoen de Scoutheeten doet verhef van zijn leen gelegen in Vlassenbroek naast 
de meers genoemd MOERS ETTINGHE. Van het hoofdleen houdt men vier en 
half roeden meers een manschap. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder 
op 27 juni 1430.  

4511 Ghiselbrecht de Lu doet verhef van zijn leen genoemd  DEN GROOTEN 
VTTERDIJC zijnde vijf dagwand meers. Het leen is gelegen in Vlassenbroek 
tussen Vlassenbrouc dijc en Gillis Commers meers genoemd  DEN CLEENEN 
VTTERDIJC en paalt aan de AENWORPE van de leenhouder. Het ene einde strekt 
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zich uit in de Schelde en het ander einde tot aan de aenworp liggende in de 
Schelde. Aan het hoofdleen is een manschap verbonden zinde de meers van Gillis 
Commers meers en dat een bunder groot is. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 6 november 1432. 

4512 Gillis tSaren zoon van Jan doet verhef van zijn leen van vijf dagwand land 
gelegen in Vlassenbroek palende aan het tSmeets straatje, aan het goed van Jan 
Remets en aan het goed van Gallant van Ghyseghem. Het leen is door schatting 
jaarlijks zeven à acht ponden par. waard. Aan het hoofdleen zijn nog twee 
achterlenen verbonden namelijk: Ghelain van Ghyseghem houdt een half bunder 
en Gillis Roghman zoon van Jan houdt een leen van een dagwand palende aan de 
beek. Bovendien wordt van het hoofdleen nog een bunder erfland gelegen in 
Baasrode gehouden op de beek toebehorende de twee delen aan Jan de Cuuper 
zoon van Jan en het ander derde aan Jan tSaren zoon van Jan alias de Clopper. Op 
die erfgrond wordt jaarlijks zes penningen par. als heerlijke penningrente 
geheven. Jan Saren en Cornelis tSaren broers van de leenhouder staan elk een 
derde ten gevolge. Het rapport werd gezegeld met de zegel van de vader van de 
leenhouder omdat hij er nog geen bezit op 10 maart 1515 n.s.  

4513 Adriaan de Luu doet verhef van een leen genoemd DEN GROOTEN VTTERDIJC 
groot vijf dagwand meers. Het leen is gelegen in Vlassenbroek tussen 
Vlassenbroek buiten dijcx en Gillis Commers meers genoemd DEN CLEENEN 
VTTERDIJCK. Aan het hoofdleen behoort een leen en manschap en wordt 
gehouden door Joos de Commere met zijn meers van een bunder groot. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 28 september 1515. 

4514 Jan de Luu zoon van Mher Anthoon doet verhef van zijn leen genoemd  DEN 
GROOTEN HUTERDIJCK vijf dagwand groot. Het leen is gelegen in 
Vlassenbroek aan de Schelde en paalt aan het leen van Jan de Commere gehouden 
van de leenhouder en genoemd  DEN CLEYNEN WTERDIJK een bunder groot. 
Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 8 april 1554. 

4515 Pauwels de Parmentier zoon van Jooris doet verhef van zijn leen in Vlassenbroek 
vijf dagwand groot gelegen aan het Smedts straat gelegen in Baasrode. Het leen 
paalt aan de hofstede van de leenhouder, aan de MUNCK VELDERS. Van het 
hoofdleen worden twee achterlenen gehouden te weten Joos de Cuyper zoon van 
Joos een leen van twee dagwand en het ander leen de erfgenamen van Jan 
Rogman Belle  fs Jans. Van het hoofdleen wordt nog een bunder erfgrond 
gehouden. Pieter van der Lysbetten houdt de helft van twee bunder door koop en 
meester Gillis Cole het derde van het ander half bunder, en Pieter de Man de rest. 
Het rapport werd ondertekend door de leenhouder omdat hij geen zegel bezit en 
gezegeld met een geleende zegel op 4 mei 1598.  

4516 Joos de Man zoon van Jan doet verhef van zijn leen dat hij kocht van Janneken 
Sarens dochter van Jacob, gelegen binnen Vlassenbroek en Baasrode zijnde vijf 
dagwand zaaiende land. Het leen is gelegen naast Smetstraat waarvan het 
hoofdleen een half bunder groot is. Het leen paalt aan DE MUNCKVELDEREN 
aan de hofstede van Joos de Man. Van het hoofdleen worden twee achterlenen 
gehouden te weten een half bunder toebehorende de leenhouder en gekocht van 
Joos de Cuypere alias Brauwere palende aan het goed van Gillis van de Moortele 
staande in de ouden leenboek op Daneel van Ghyseghem. Nog een leen van een 
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dagwand nu toebehorende Carel Scheppel  staande in de ouden leenboek op Joos 
Rogman fs Hendricx. Bovendien wordt van het hoofdleen een bunder erfland 
gehouden geldende jaarlijks zes penningen par. als heerlijke penningrente. In de 
oude leenboek stond dit item op Jan de Cuypere en nu deels toebehorende 
Symoen Verhelst en de wezen van Pieter de Man. Het rapport werd door de 
leenhouder ondertekend op 13 december 1609.  
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IX. BAASRODE 

 

3578 Pieter van den Driessche doet verhef van een leen zijnde negen roeden waringe 
meers gelegen in Sinte Ursmaers Baasrode genoemd BEYERVLIET daartoe 
behoort een meier door de leenhouder aan te stellen. De meier mag vierschaar 
houden met de schepenen van Sint Ursmarus Baasrode en van Vlassenbroek van 
de erfgronden die van de leenhouder worden gehouden. De leenhouder heeft op 
zestien bunders erfland toebehorende diverse personen en gelegen in diverse 
percelen zijn heerlijke penningrente van vijftien schellingen par. in speciën en nog 
acht kapoenen, vier hoenderen in natura. Nog behoort aan het hoofdleen 
vierentwintig bunders en half winnende land, eenentwintig en half 
waaringhemeersch gelegen in Baasrode broek toebehorende diverse personen 
gestruukt dragende tweeendertig bunders alles eigen goed. Hierop heeft de 
leenhouder de twintigste penning bij verkoop. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 3 juni 1430.  

3579 Daneel Saren doet verhef van zijn leen van vijf en half dagwand gelegen in Sinte 
Ursmaers Baasrode naast het Smets straatje. Van het hoofdleen houdt men twee 
lenen te weten Daneel van Ghiseghem zoon van Pieter houdt twee dagwand leen 
genoemd SCERX VELDEKEN. Jaecques van Cleempol. Een dagwand geldt zes 
deniers par. op een bunder erve. Van het leen heeft de leenhouder van diverse 
personen de wandel- en sterfkoop ten relieve. Het rapport werd gezegeld door 
Daneel Philips omdat de leenhouder geen zegel bezit op 3 juli 1430.  

3580 Daneel Saren doet verhef van zijn leen van drie dagwand en vijf en twintig 
roeden. Van dit leen houdt Daneel van Ghiseghem een half bunder in leen  en 
Thoens  de Bouc houdt een dagwand gelegen op DE BEQUE. Verder houdt men 
van het leen nog een bunder erve waarop de leenhouder jaarlijks zes deniers par. 
in heerlijke penningrente heft. Het rapport werd gezegeld door Jan van der 
Hofstede omdat de leenhouder geen zegel bezit op 8 augustus 1440.  

3581 Gillis Saren zoon van Jan doet verhef van zijn leen van vijf dagwand gelegen 
naast het Smeets straatje palende aan het leen van Joos de Cuper zoon van Joos. 
Van het hoofdleen worden nog twee achterlenen gehouden namelijk het éne een 
half bunder groot toebehorende Joosen de Cuper en het andere een dagwand 
toebehorende Jan Rogman. Verder heeft de leenhouder jaarlijks een penningrente 
van zes penningen par. op elk bunder erfland waarvan de twee delen toebehoren 
Gillis den Cuper en aan Gillis Crabbe en het derde deel aan Joos Rogman  INT 
SCHUERE. Bovendien heft de leenhouder nog de tiende penning op elk bunder 
erfgrond als het verkocht wordt. Het leen wordt op een jaarlijkse waarde van 
twaalf schellingen zes penningen groot geschat. Het rapport werd gezegeld door 
Marten Heyvaerts op verzoek van de leenhouder op 18 januari 1550 n.s. 
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X. LEMBERGE   
 
Justaes Coets le josne tient ung fief de mondit seigneur de sa maison et court de Tenremonde 
lequel fief est une rente seignourable auquel fief appartien ung mayeur qui a puissance de en 
heriter et desheriter avec les tenans dudict fief icellui fief contenant en rente sur xxxiij 
bonniers et demy de terre xxxvj s. par. par an item xLviij haelsters de grain asscavoir moictie 
soille et moictie avoine dont ledict soille est extime chascun haelster xj s. par. et chascun 
haelster davoine vj s. par. et se prent a la vente desdictes terres le x° denier et a la mort viij s. 
par. de chascun bonnier de terre dont son pere prend sa vie durant la moictie des prouffiz et 
emolumens vente dudict fief et vault par an  xxij livres iiij s.l – tauxe  xiij livres iiij s. par.  
 
Roelkin vuten Hove fs Claeys tient ung fief de mondict seigneur le duc et est une dixme 
gisant en ladicte paroiche et vault par an Lxxij livres par.  
 

4067 Jan Wouters de jonge, licentiaat in beide rechten, raadsheer in de Raad van 
Vlaanderen doet verhef van zijn leen bestaande in een jaarlijkse heerlijke rente 
van eenenvijftig en half halster rogge, Gaverse maat, in natura en zesendertig 
schellingen par. in speciën. Die rente wordt geheven op diverse erflanden in 
Lemberge en in Melle gelegen. De leenhouder bekwam ze door successie en 
verwisseling. De leenhouder mag een meier en diverse laten benoemen om te 
erven en te onterven. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 11 maart 
1509.  

4068 Jan Wouters heer van Vinderhoute, Merendree doet verhef van een leen en 
heerlijkheid met een jaarlijkse opbrengst van eenenvijftig halsters half rogge half 
evene Gaverse maat. In heerlijke penningrente heeft hij zesendertig schellingen 
par. geheven op diverse gronden van erven gelegen in Lemberge en Melle. Aan de 
heerlijkheid behoort een meier en diverse laten. Het rapport werd ondertekend en 
gezegeld door de leenhouder op 23 maart 1560 n.s.   

4069 Peeter Daems, wonende binnen Antwerpen, doet verhef van een leen en 
heerlijkheid bestaande uit eenenvijftig halsters half rogge half evene Gaverse maat 
en zesendertig schellingen par. in penningrente. Deze heerlijke renten worden 
geheven op diverse erfgronden in Lemberge en in Melle gelegen.  Tot de 
heerlijkheid behoort een meier en diverse laten. Het rapport is gezegeld door de 
leenhouder en ondertekend door Pieter Daems fs Jacques, neef van de leenhouder 
op 23 augustus 1611.  
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XI. EKE 
 
Jehan van Potelles seigneur de Eeke  avec ses appartenances tient en fief et hommage de 
mondict seigneur le duc des sa maison et court de Tenremonde sur laquelle seignourie ledict 
Jehan a toute justice haulte moyenne et basse bailliz hommes de fiefz eschevins et autres 
officiers amendes de iij livres par. et au dessoubz biens de bastars confiscacions tonlieu bien 
espanes voghelrie et pescheries bannir hors de pays de flandres et de sadicte seigneurie 
Deeke le ban de L ans et au dessoubz item prend le dixiesme denier des terres tenues de lui a 
la vente et double rente a la mort et aussi lettres reliefs de fiefz tenus de lui a cause de sadicte 
seignourie laquelle seignourie ensemble ses appartenances et revenues vault annuellement 
environ Lxxij livres ix s. iij deniers par. de xx gros la livre et est chargie a Anselmus van den 
Kerchove en rente viagiere de xLviij livres par. par an selon le contenu du rapport pour ce 
icy lesdictes Lxxij livres ix s. iij deniers – demeure de cler  xxiiij livres viij s. – tauxe pour la 
porcion diceu  xiij livres ix s. par.  et pour le rente tauxe xxviij livres svj s. par.  
 
LES FIEFS TENUS DUDICT JEHAN VAN POTELLES A CAUSE DE SONDICT FIEF ET 
SEIGNOURIE D’ EEKE  
Premiers  Sanders van Varwijc  en tient ung fief contenant         Nihil 
 
Heindric Pappael comme tuteur de Daniel van den Haene orphenin en tient quatre fiefz 
contenant … 
 
Daniel van Landuyt en tient ung fief contrenant 
 
Daniel de Nockere ung fief contenant  
 
Jehan Clais et Daniel de Wevre tiennent ung fief contenant xxiiij journeelz appelle 
dagwanden gissant en change et vault par an  vij livres xvj s. – tauxe  iiij livres xij s. par. 
 
Jehan van den Loone  en tient ung fief contenant …  nihil  
 
Joos Paesscharis tient ung fief contenant .. nihil 
 
Joos Passcharis tient un fief de mondit seigneur de sa maison et court de Tenremonde 
contenant ung bonnier de terre ou pret et vault par an xij livres par. – tauxe vij livres iiij s. 
par. 
 
Guillamme van der Schelde tient ung fief de mondit seigneur contenant ung bonnier de terre 
qui vault par an  vij livres iiij s. – tauxe iiij livres vj s. par.  
 
Ernoul Heubic tient ung fief de mondit seigneur contenant deux bonniers et ung journeel de 
terre et vault par an  xvj livres par. – tauxe ix livres xij s. par 
 
Kerstiaen van der Kerke  ung fief de mondit seigneur contenant ung bonnier de pret gisant en 
le pret de VAREWIJC vault par an vij livres par.  
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3665 Jonker Anthuenis van Mortaegnen heer van Eeke doet verhef van zijn leen en 
heerlijkheid van Eke. De heerlijkheid bezit de drie graden van justitie, de hoge, 
middele en nedere. De leenhouder mag een vol hof aanstellen van baljuw en 
mannen, schepenen, prater. Een opsomming van zijn heerlijke rehten zijn o.a. 
vermeld : de verbanning tot 50 jaar. Verder heeft hij elf leenmannen die hun leen 
van hem houden als volgt: Sanders van Vaernewijck houdt in vol leen 
drieentwintig bunders en een half dagwand onder land en meers. Hiervan heft hij 
jaarlijks in penningrente zeven pond acht schellingen en tien penningen par. in 
speciën en twaalf kapoenen, negen hoenderen en twee halster ruwe evene. Jan van 
Hecke alias de Wulf houdt ook in vol verhef vijf dagwand land. Jan van 
Langheraert zoon van Daniel houdt zeven dagwand. Joos van Landuut fs Daneels 
houdt een bunder en een vierendeel. Willem de Cleerc houdt een gemet. De 
dochter van Jan Clays, weduwe van Zegher Ghys, houdt een half bunder. Lenaert 
de Vaerewijck houdt een half bunder en dertig roeden. Gillis de Vriese causa 
uxoris jonkvrouw Lysbette Pascaris houdt twee lenen waarvan één een grootte 
van vier bunder en een dagwand groot is. Het andere leen bestrekt hem in grootte 
dat deze vier buner een dagwand van het eerste leen meer gelden in pacht dan 
twaalf schellingen groot per jaar het welke is afgeplogen heeft te zijn vijf 
schellingen groot. Lieven van der Muelen over heer Joos van der Muelene priester 
zijn broer houdt tien dagwand. Joos Pascaris houdt een gemet. Verder heeft de 
leenhouder zijn gewoonlijke rechten bij verkoop en wandelkoop en versterfte. 
Nog heeft de leenhouder een jaarlijkse erfelijke rente die diverse laten gelden 
namelijk ; in geld negen pond acht schellingen twee penningen par. en 
eenenvijftig kapoenen een half en een derde, dertien brooden, vier muddekens 
rogge, gerst, twee ganzen, acht halsteren en drie muddekens evene. Tot het 
hoofdleen behoort nog vijf bunder en half helftwinninge in meers waarvan de 
wederhelft moet onderhouden worden door de laten de meersen te doen maaien en 
in oppers het hooi te leveren op de wal van de woning van de leenhouder in Eke. 
Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 6 maart 1514 n.s.  

3666 Jan Buridain zoon van Philips als oudste mannelijke erfgenaam van jonkvrouw 
Jaquemine Passcharis zijn moeder doet verhef van zijn leen van een oud bunder 
genoemd THAMMEKIN gelegen in Eke gelegen aan de Nederstraat gekocht van 
jonker Jan van Pottelles heer van Eke, gespleten uit zijn leen. De leenhouder 
zegelde het rapport op 15 februari 1543 n.s.  

3667 Bussaert van Hembyze als kerkelijk voogd over jonkvrouw Anna van Overbeke 
zijn vrouw doet verhef van een leen en manschap van twee bunders groot gelegen 
in drie percelen. Het eerste perceel wordt  DE GHEER genoemd en paalt aan  
DEN POLDER HAM en aan het goed van WELDENE en aan Catelyne van Ecke 
en de kinderen van den Veegate. Het tweede perceel ligt tussen het goed van de 
erfgenamen van Jaetsen de Costere en de H Geest van de Sint-Niklaasparochie in 
Gent en het goed van het klooster van Sinte-Clara buiten Gent, en Cathelijne van 
Ecke. Het derde perceel ligt ook langs de POLDER HAM ook aan  DE GHEER en 
aan Jan Rufelaert en noord op DE DRIE ZWANEN. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 2 maart 1554 n.s. 

3668 Joos Huusman, raadsheer in de Raad van Vlaanderen, treedt op als voogd over 
jonkvrouw Margriet, dochter van wijlen jonker Cornelis Scepperus die zoon is 
van mher Cornelis heer van Eke aan de Schelde. Huusman doet verhef van haar 
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leen en heerlijkheid. De akte van voogdij werd verleden voor de raad te Douai op 
26 januari 1583. De akte wordt overgemaakt door Cornelis Coersins baljuw van 
het soeverein hof en wettachtige kamer van Vlaanderen als gemachtigde – 
instructies volgens de plakkaten van 30 april 1582. Het leen en heerlijkheid is op 
de voornoemde jonkvrouw Margriete gesuccedeerd door het overlijden van haar 
vader Cornelis Scepperus en wordt van het leenhof van Dendermonde gehouden. 
Tot het leen behoren de drie graden van justitie, een baljuw, een prater met 
mannen en met schepenen. Hierna volgt de opsomming van de macht en plichten 
van de magistratuur. Een hof van elf leenmannen, een vierschaar van zeven 
schepenen. De leenhoudster heeft uit hoofde van haar leen een eeuwelijke en 
erfelijke rente die diverse laten gelden te weten: jaarlijks negen pond acht 
schellingen twee penningen par. in speciën, een en vijftig kapoenen een half en 
een derde, dertien broden, vier meukens rogge zes koppen gharsten slaeck twee 
ganzen, acht halster en drie meukens evene. Tot het leen behoort nog vijf bunder 
en half heltwinninge. Laten zijn verplicht bepaalde dagen te maaien en hooien en 
de schoven te brengen op de wal en het hof van de leenhouder in Eke. Het rapport 
werd gezegeld door Joos Huusman op 27 april 1583.  

3669 Gheleyn Lauwens zoon van Pieter doet verhef van zijn leen dat hij kocht van 
jonkvrouw Anna van Overbeke, negen dagwand groot zijnde een meers gelegen in  
VAERWIJC MEERSCH palende aan het goed van het klooster van Sinte-Clara bij 
Gent, aan het goed van de H Geest van Sint-Niklaasparochie in Gent. Het leen 
bestaat uit drie percelen. Inghel Everaert bezit de helft van het leen dat hij gekocht 
had. Het rapport werd door de leenhouder ondertekend vermits hij geen zegel 
bezit op 2 augustus 1612.  

3670 Jan van der Cruysen als machtig over jonkvrouw Anna Daverhoult douariere van 
mher Franchois van Coorenhuyse heer van Eke. De procuratie werd verleden op 
27 januari 1614 voor de griffier Gillis Boone over Adriaen van Coorenhuyse zoon 
van mher Franchois heer van Eke. De heerlijkheid bezit de drie graden van 
justitie, hogere, middele en nedere. Tot de heerlijkheid behoren elf leenmannen. 
Verdere opsomming van de heerlijke macht, opleggen van boeten, bastaard goed 
enz. de leenhouder heft jaarlijks zijn penningrente van negen pond acht 
schellingen twee penningen par. in speciën, vijftig kapoenen een half en een 
derde, dertien broden, vier meukens rogge, zes koppen gerst, twee ganzen, achtien 
halster en drie meuken evene. Nog volgt de heerlijkheid nog vijf bunders en half 
helftwinninge en meersen die de laten moeten hooien en maaien en de schoven te 
brengen op zijn wal en hof van de leenhouder. Het rapport werd gezegeld door 
Jan van der Cruysen op 10 mei 1614.  
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XII. KERKHOVE BIJ OOIGEM 
 
Messire  Loys van Rokeghem chevalier tient ung fief de mondit seigneur appelle SVOLDERS 
VELT  contenant xiij bonniers de terre item prent par an en rente heritable xxvij chappons et 
en deniers xxxviij s. viij deniers par. item Lxxij haelster davoine  item xLij gelines lequel fief 
est extime par an par desus les reffections des maisons dicellui fief  C livres par. – tauxe Lx 
livres par.  il sert  
 
Messire Louys de Rokenghien chevalier tient ung fief de mondit seigeur de sadicte maison et 
court de tenremonde contenant xiij bonniers qui vault par an ensamble la rente seignourable 
rabbatu lon despence des maisons et recheveur demeure net  iiijxx livres par. [C livres par.] – 
tauxe Lx livres par.  
 
Ledict messire Louys de Rokeghem en tient encore de madicte dame de Never ung aultre fief gisant 
en Kerchove contenant trois bonniers de terre item en rente ij halsters soille vj muddekin Davaine ix 
cappons iiij s. par. en rente en deniers et deux jours de labouraige dur homme vault par an xxij livres 
par. – tauxe xiij livres iiij s. par.  
 

3891 Jan van Rokeghem ridder heer van KERCKHOVE doet verhef van zijn leen en 
manschip liggende in Kerkhove kasselrij van Oudenaarde en in Ooigem, kasselrij 
van Kortrijk. Het leen is twaalf bunders groot en heeft in jaarlijkse erfelijke renten 
zevenentwintig kapoenen en in penning rente eenentwintig schellingen drie 
deniers obool par. dit alles geheven op zekere erflanden gelegen in Kerkhove. 
Nog heeft de leenhouder tweeënzeventig halster en twee havot en drie pinten en 
een half ruwe evene. Daarboven twee kapoenen, tweeënveertig hoenderen en half 
en achttien schellingen par. in speciën dat hij heft op erflanden in Ooigem 
gelegen. De leenhouder heeft het recht een baljuw aan te stellen, een prater en een 
volle bank van zeven schepenen. Verder worden nog heerlijke rechten opgesomd 
zoals tol, vond en bastaardgoed. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 
12 juni 1428.  

3892 Jonker Charles de la Motte zoon van jonker Jan doet verhef van zijn leen gelegen 
in Kerkhove en Ooigem genoemd SVOLDERS VELT dat tussen de twaalf en 
dertien bunders groot is. Het leen omvat winnende land, een hofstede, boomgaard, 
wallen en dreef. Een gedeelte bestaat uit elf bunders en veertig roeden, daarbij 
nog een stuk land een vierendeel groot gelegen op WAERMAERT CAUTERE 
palende aan Joos van Loosvelt, aan het erf van Raas van Hove. Nog twee 
vierendeel en vijftig roeden op de KERCKHOF CAUTERE gelegen. Tot het leen 
behoort een jaarlijkse heerlijke rente geheven op diverse erflanden gelegen in 
Kerkhove van zevenentwintig kapoenen in natura en eenentwintig schellingen 
acht penningen par. in speciën. Nog behoort tot het leen heerlijke rente op diverse 
erfgronden gelegen in Ooigem wegens de heerlijkheid VAN DER BEKE bestaande 
uit tweeënzeventig razieren evene, tweeënveertig hoenderen, twee kapoenen in 
natura en achtien schellingen par. in speciën penningrente. De leenhouder mag 
een baljuw en volle bank van zeven schepenen aanstellen. Het rapport werd door 
de leenhouder gezegeld op 3 januari 1614. 
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XIII. ZELE 
 
Pietre Christiaens tient ung fief de mondit seigneur de sa maison et court de Tenremonde 
contenant xij bonniers de terre ou environ et doit le service dun cheval en temps de guerre 
lequel fief vault par an  xLiij livres iiij s. par. – Colinet Danekins a receu le service du cheval 
comme il appert par sa cedule  
 
Jehan Coppijans tient ung fief de mondit seigneur contenant xij mesures de terre appelle 
vaetzaet gissant empres triders straetkin et vault par an  iiij livres xvj s.  - nihil 
Et len tient dudict Jehan ung fief appartenant a Michiel van Wezepoele contenant vj vaetsaet 
gissant en ladicte paroiche et vault xLij s. par.  
 
Jaques van den Bossche tient ung fief de mondit seigneur gissant dempres le fief  Jehan van 
den Putte qui est tenu dudict Jehan Bertels a la charge de x livres par. a la vente pour le 
relief ledict fief dudict Batels contient en grandeur vij mesures de terre appelle vaetzaet et 
vault par an  iiij livres iiij s. – nihil – 
 
Jehan Bertels [Willem] tient ung fief de mondit seigneur gissant au coste de zuud dempres le 
fief Jehan van den Putte qui est tenu dudict Jehan Bertels a la charge de x livres par. a la 
vente pour le relief ledict fief dudict Batels contient en grandeur vij messures de terre appelle 
vaetzaet et vault par an  iiij livres iiij s. – nihil 
 
Jehan van den Putte tiend sondit fief dudit Jehan Bertels gissant empres sondit fief contenant 
vj mesures de terre appelle vaetzaet et vault par an Lxxij s. 
 
Phelippe Baten tient ung fief de mondit seigneur de sadicte cour de Tenremonde contenant 
iiij mesures de terre ou environ appelle vaetzaet qui vault par an xLij s. 
 
Damoiselle  Clarissie van den Hamme tient ung fief de mondit seigneur de sadicte court de 
Tenremonde gissant ou bois dempres la terre Daniel Hogheland  contenant ung bonnier de 
terre et vault par an  Lxxij s. par. – nihil 
 
Pietre van den Brande tient ung fief de mondit seigneur gissant dempres la terre Pietre 
Weytens contenant ix journeelz de terre appelle dagwanden qui vault par an  viij livres viij s.l 
– tauxe  v livres par. -  duquel fief sont tenuz trois messures de terre appelle vaetsaet dont il 
prent aucun droit appelle wandelcoop et sterfcoop  et vj deniers par. en rentre 
 
Jaques van den Bossche tient ung fief de mondit seigneur gissant dempres la terre Jehan 
Walen contenant ung bonnier de terre duquel fief sont tenuz x bonniers et demy de terre 
surquoy il prent chascun an en rente iiij s. par. par an et a la mort le dixiesme denier et aussi 
est tenu de cedict fief ung arriere fief cy apres declare et vault le dessusdict fief par an  v 
livres – nihil 
 
Pietre van den Horneke  tient ung fief dudict  Jaques van den Bossche a cause de sondit fief 
contenant demy bonnier de terre qui vault par an  xLvj s. 
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Guillamme Goossins fs Jans tient ung fief de mondit seigneur de sadicte court de 
Tenremonde contenant ung journeel de terre appelle dagwanden duquel fief sont tenuz deux 
fiefs cy apres declare et vault cedict fief par an  xxiiij s. – nihil 
 
Premiers  Lievin Coppins Jans en tient ung fief contenant demy journeel de terre et vault par 
an  xij s. par. – nihil 
 
Jehan Coppin Jans ung fief contenant demy journeel de terre qui vault par an  xij s.   - nihil 
 
[geschrapte tekst : Michiel van Wesepoele  tient ung fief de  Jehan Coppin Jans  a cause de 
son fief cy devant nomme contenant vj messures appelle vaetzaet et vault par an xLij s. – il est 
mis ou il doit estre devant] 
 
Jaques van den Putte tient ung fief de mondit seigneur de sadite court de Tenremonde 
contenant v mesures de terre appelle vaetzaet duquel fief sont tenuz quatre bonniers et ung 
journeel de terre comme plussieurs personnes tiennent en fief et vault cedit fief par an avec 
lesdicts iiij bonniers et ung journel de fief ensemble la somme de  xxij livres iiij s. – tauxe  xiij 
livres iiij s. par. 
 
Gillekin Sersaenders fs Ghysselbrecht orphenin tient ung fief de mondit seigneur contenant 
deux bonniers et demy de terre duquel fief sont tenuz deux arrieresfiefz cy apres declare 
lequel fief vault par an  xix livres viij s. – orphenin  tauxe pour moictie vj livres ij s. par. 
 
ledit Gillekin Sersaenders tient ung fief de mondit seigneur contenant demy journeel de terre 
et une disme sur deux bonniers et demy de terre dont il prent a la vente le dixiesme denier et a 
la mort viij s. par. du bonnier et en une rente heritable viij s. par. par an lequel fief vault par 
an et en tient icy deux fiefs  xxviij s. par. – nihil 
 
[geschrapte tekst: et dicellui fief sont tenu deux fiefs  asscavoir Daneel le Hooghe ung et 
demy vaetsaet gissant  et on vent  vault xx s.  
Gillis van Avermaete fs Pieters un fief  contenant demy vaetsaet gissant en icelle pre et vault  
xx s. – roye par ce quil est a lentre lez] 
 
premiers Daniel de Hooghe tient ung fief dudict Gillekin contenant demy mesure de terre 
appelle vaetzaet qui vault par an xx s. par. – nihil 
 
Gilles van Havermate fs Pietre en tient unf fief contenant demy journeel de terre et vault par 
an xx s. – nihil 
 
Jaques Pieters tient ung fief de mondit seigneur de sadicte court de tenremonde contenant 
ung journeel de terre duquel fief sont tenuz quatre bonniers de terre dont il prent a la mort 
viij s. par. lequel fief vault par an  x s. – nihil 
 
Berthelmeaulx de Kimpe fs Heindericx  tient ung fief de mondit seigneur appelle LE FIEF 
VAN DEN PUTTE gissant te Wijc en plussieurs et diversses pieces de terre dont service dun 
cheval contenant en grandeur vij bonniers de terre dont Jehan de Kimpe prent la iij° part des 
prouffiz duquel fief sont tenuz quatre fiefs cy apres declare desquels il prent relief a la vente 
et a la mort et en rente heritable sur vj bonniers de terre ij schel par. par an et le dixiesme 
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denier a la vente et doit cedit fief en temps de guerre le service dun cheval et vault par an les 
deux pris dicelle fief  xviij livres xvj s.  et xxviij livres iiij s. - Colinet Danekins a receu le 
service du cheval comme il appert par sa cedule  
Asscavoir est que ledit  Jehan de Kimpe tient le iij° part dudict fief en fief de mondit seigneur 
le Duc en prouffy et autrement vault  ix livres viij s.  
 
Premiers Jehan van den Putte en tient ung fief contenant trois journeelz appelle dagwanden 
et vault par an  Liiij s.  - nihil  
 
Jehan de Wale  ung fief contenant trois journeelz de terre qui vault par an xxxvj s. par. – 
nihil 
 
Jehan Goossins ung fief contenant demy bonnier de terre qui vault par an  xLij s. – nihil 
 
Pietre Diericx  ung fief contenant x mesures appelle vaetzaet dont il vault par an iiij livees iiij 
s. par. surquoy ledict fief doit a lesperre de Zele par an xxxvj s. par. ainsi demeure de net  
xLviij s. par 
 
Phelippe Tacoen tient ung fief de mondit seigneur de sadicte court de tenremonde et est une 
rente heritable quil tient par chartre sur xxv mesures de terre appelle vaetzaet dont il prent 
sur chascun vaetzaet ung denier par. par an et le dixiesme denier a la vente et a la mort viij s. 
par. et vault par an  ij s. j denier – nihil 
 
Margriete van Huvelde femme Andries van den Eede tient ung fief de mondit seigneur 
contenant neuf mesures de terre appelle vaetzaet gissant dempres la terre Jehan van den 
Abeele duquel fief sont tenuz cincq arrieres fiefs cy apres declare et vault par an v livres viij 
s. – nihil  
 
Premiers Jehan Pauwels en tient ung fief contenant deux mesures de trerre appelle vaetzaet 
qui vault par an xxiiij s.  
 
Jehan van den Abielle ung fief contenant avec ses adherans xij messures de terre appelle 
vaetzaet et vault par an  vij livres iiij s. – tauxe iiij livres vj s. par.  
 
Jehan Pauwels fs Jacops ung fief contenant dix messures de terre appelle vaetzaet qui vault 
par an vj livres par. – nihil 
 
Jehan van den Huelse fs Lievins  ung fief contenant ung bonnier de terre gissant te huvelde  
et vault par an  vj livres  - nihil 
 
Gilles de Vos ung fief contenant quatre journeelz appelle dagwanden qui vault par an v livres 
viij s. – nihil 
 
Regnier van der Mersch tient ung fief de mondit seigneur de sadicte court de Tenremonde 
contenant six bonniers et demy de terre duquel fief sont tenuz trois fiefz dont il prent le relief 
a la vente et a la mort item prend en rente heritable sur xxxviij bonniers de terre gissant en 
Zele  xxxvij s. par. par an et deux gelines item encore en rente sur xj journeelz de terre 
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gissant en Hamme  xxj deniers par. par an et viij s. par. a la mort de chascun bonnier lequel 
fief vault par an en tout  xxj livres vij s. ij deniers – tauxe  xij livres xij s. par.  
 
Premier  Marie van Hoornijc en tient ung fief contenant trois journeelz de terre qui vault par 
an  iij livres par. – nihil 
 
Margriete Jacops vorseyds  dochter ung fief contenant ung journeel et demy de terre et vault 
par an   xxxvj s.  
 
Caelle sWaghemakers ung fief contenant ung journeel de terre qui vault par an  xx s. paris -  
et en rente de deniers xxxvij s. par. ij gelines sur xxxviij bonniers de terre  
[later handschrift : Pietre van Dadiselle  tient ung fief de mondit seigneur gisant en ladicte 
paroiche et est appelle LE MOLENBERCH TEN ROLLE cete  avec ses appartenances  gisant 
ladicte Mote empres le grant chemin lequel nest de nulle valeur et pour ce memoire] 
 
Margriete Hannemans vefve tient ung fief de mondit seigneur de sadite court de tenremonde 
contenant deux mesures et demy de terre appelle vaetzaet et vault par an  xx s. par.  
 
maistre  Jehan Sersaenders fs Phelips tient ung fief de mondit seigneur contenant ix bonniers 
et demy de terre appelle LE FIEF TE GOEDE et vault par an  xxxj livres iiij s.  tauxe xviij 
livres xiiij s. par.  
 
Ghertruud sBuels  tient ung fief dudict maistre Jehan Sersaenders contenant  iijc verges de 
terre et vault par an  xxxvj s.  -  nihil 
 
Ledit maistre Jehan Sersaenders tient ung fief de mondit seigneur contenant deux bonniers 
de terre appelle SHEERDIERICXVELT gissant pres de la DORME auquel fief appartient xx 
tenans dont ilz lui paient chascun an neuf haelsters davoine mole  et en rente de deniers  
xxxiij deniers par. et a la vente des terres desdicts tenans le dixiesme denier lequel fief vault 
par an en tout  ix livres xiiij s. ix deniers – tauxe v livres xvij s. par.  
 
Ledit maistre Jehan Sersaenders tient ung fief de mondit seigneur appelle DE WEERD 
ENDE DEN WYDAU contenant deux bonniers de pret dont damoiselle Jossine sa seur prent 
la moictie des prouffiz [et pour les reffections des maisons dudict fief xiiij livres viij s. par.] 
duquel fief sont tenuz cincq hommaiges item contient encor ledict fief en rente heritable sur 
aucunes terres contenant environ xLviij bonniers de terre ij livres viij s. par. et vj gelines dont 
il prent a la vente dicelles terres le dixiesme denier lequel fief vault en tout par an  x livres j s. 
par. – tauxe  vj livres par.  
 
Premiers Jehan van den Brande en tient ung fief contenant deux bonniers de terre qui vault 
par an  vij livres iiij s. par. tauxe  iiij livres vj s. par. 
 
Gillis van Cleeneputte  tient ung fief dudict maistre Jehan contenant ung bonnier de terre et 
vault par an  iij livres x s.  - nihil 
 
Jehan van den Lare fs Gilles ung fief contenant ung bonnier de terre qui vault par an  iij 
livres xij s. – nihil 
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Pietre van den Lare  ung fief contenant cent verges de terre et vault par an  xx s. – nihil  
 
Daniel de Smet ung fief contenant CL verges de terre qui vault par an  xij s. – nihil  
 
George van den Brampt [Jan] tient ung fief de mondit seigneur de sadicte court de 
Tenremonde contenant v bonniers de terre et doit ledict fief en temps de guerre le service dun 
cheval duquel fief sont tenuz plussieurs fiefs cy apres declare et vault par an cedit fief  xxiiij 
livres  [et en tient en an deniers par an xvj s. par.] – a cause du service de cheval fait service-  
 
Premiers les enfans de feu Ghisselbrecht Sersaenders en tiennent ung fief contenant deux 
bonniers de terre ou environ appelle LE FIEF TE STAPPE  qui vault par an  ix livres xij s. – 
Orphenins  tauxe pour moictie iiij livres xiij s. par.  
 
Jaques Gossins en tient deux fiefz dudict Jehan  lun contenant demy bonnier de terre gissant 
dempres le fief Pieter van Vlaessroote et lautre – vault xLviij s. par. - gissant empres le fief 
maistre Jehan Sersaenders contenant trois bonniers de terre duquel fief sont tenuz deux 
arrieres fiefz cy apres declare et [valent iceulx deux fiefs par an] vij livres iij s. par. -  xvj 
livres xvj s. par. -  ce sont deux fiefs dont lun ne vault point la taxe et pour en taxe de lautre 
vij livres iiij s. par.  
 
Premiers Barbele Roobosch en tient ung fief contenant ung bonnier de terre qui vault par an  
vj livres [ iiij livres xvj s. ] – nihil 
 
Jaques van der Meere ung fief contrant trois mesures de terre appelle vaetzaet et vault par 
an  xxx s.  - nihil  
 
[later handschrift: Damoiselle Marie Suenen tient ung fief decellui Jaques contenant iij 
vaetsaet et vault par an  xxx s. par.] – nihil  
 
Pietre van den Abbielle  tient ung fief dudit George Brampt [Jehan] a cause de son fief cy 
devant nomme contenant ung bonnier de terre qui vault par an  iiij livres iiij s. - nihil 
 
Gilles de Beule en tient ung fief contenant vj mesures de terre appelle vaetzaet et vault par an  
iiij livres iiij s. – nihil 
 
Pietre van den Vlaesroote ung fief contenant quatre mesures de terre appelle vaetzaet qui 
vault par an  xLviij s. – nihil 
 
Margriete Jacops Joos dochter ung fief contenant quatre mesures de terre appelle vaetzaet et 
vault par an  xLviij s. – nihil 
 
Phelippe van den Moere orphenin en tient ung fief gissant en la paroiche de Hamme qui est 
une rente heritable de xxxix s. j denier par. par an item xxv messures davoine quil prent sur 
aucunes terres  lesquelles terres sont tenues de lui dont il prent le dixiesme denier a la vente 
et a la mort viij s. par. lequel fief vault par an en tout  vij livres iiij s. – Orphenin tauxe pour 
moictie ij livres iij s. par.  
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Ernoul van Havermate tient duex fiefs dicellui George [Jehan] Brampt contenant lun trois 
messures de terre gissant dempres le fief Jaques Goossins et vault par an  xij livres par. et 
lautre fief contenant demy bonnier de terre et en rente ung haelster de soille qui vault par an 
en tout xxx s.ingen par. lesquelz deux fiefz sont ensemble  xiij livres x s. – tauxe a xij livres 
par. obstant que sont deux fiefs  vij lives iiij s. par.  
 
Margriete van Havermate en tient deux fiefs [ dudict Jehan ] lun contenant vj messures de 
terre appelle vaetzaet et lautre contenant iiij messures de terre appelle vaetzaet appartenant a 
Hannequin van Havermate et valent ensemble par an  vj livres xij s. – nihil  
 
Lugier de Hooghe tient ung fief de ladicte Margriete a cause de sondit fief contenant ung 
bonnier de terre qui vault par an  vj livres – nihil  
 
[ander handschrift: Bauwin van Masseme tient ung fief dudict Jehan van der Brampt en 
asscavoir en trente Lviij deniers obool par. et en en une dixme vj bonniers et j dagwand et 
vault  vj livres par. ] 
 

4537 Heynric de Kimpe doet verhef van zijn leen van zeven bunder gelegen  TE 
HUWIJC. Het leen is onderworpen aan een paardendienst. In de huidige periode 
houdt heer Willem van Langhevelde priester het leen. Aan het hoofdleen van van 
heer Willem behoren drie mannen te wetene Jacop van den Putte en zijn 
consoorten houden drie dagwand, Daneel de Wale houdt drie dagwand. Machiel 
van den Hulse houdt een half bunder. Tot het leen behoren nog veertien dagwand 
erfland geldende heerlijke rente. Jan de Kimpe broer van de leenhouder staat met 
zijn derde deel in de zeven bunders de leenhouder ten gevolge. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 24 juni 1430.  

4538 Jan de Neve doet verhef van zijn leen zijnde de zesde schoof van vijf bunders 
gelegen TE ASSEVELDE  in Zele, palende aan DE MERGHELPUTTE en aan 
sheeren straete. Van drie bunders heeft de leenhouder jaarlijks een kleine rente 
van een hallinck per vaatzaad en van de resterende twee bunders drie s.ingen par. 
erfelijke rente.Van het hoofdleen worden drie bunders en een viertelzaad land 
gehouden waarop de leenhouder zijn heerlijke rente heft. Nog houdt men van het 
hoofdleen dertig vaatzaad en nog eens zes bunder land. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 24 juni 1430.  

4539 Gillis Jacops zoon van Pieter doet verhef van zijn leen van zes dagwand aan de 
Gherscheweg en aan de slagmolen UP DBROUC gelegen. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 24 juni 1430.  

4540 Jan van den Brande doet verhef van zijn leen van acht en half dagwand gelegen  
TER DORME en paalt aan Ludgier van der Beke en aan Gillis Wouts. Twee en 
half dagwand behoort toe aan Jans Scilps vrouw gekomen van zijn broers en zijn 
nu terug in het geheel leen in de boezem. Aan het hoofdleen behoren twee laten 
houdende anderhalf dagwand erfgrond die zes penningen par. aan heerlijke rente 
gelden. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 25 juni 1430.  

4541 Lauwerijs van de Putte doet verhef van zijn leen van vijf vaatzaad groot. Het leen 
paalt aan Willem van Wesepoele. Tot het hoofdleen behoren zeven mannen 
namelijk Gillis van Beerlaer houdt een bunder, Daneel Bergracht houdt drie 
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vaatzaad, de derde Gillis Machiels houdt vier vaatzaad, de vierde Willem Jan 
Boyders houdt een half bunder, de vijfde Jacop Derwedewe houdt een vaatzaad, 
de zesde Jan Seghers kinderen houden drie vaatzaad, de zevende is Lysbette 
tsWalen die houdt een dagwand. Nog behoort hiertoe twee laten houdende twee 
vaatzaad en geldt een hallink erfelijk in heerlijke penningrente. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 25 juni 1430.  

4542 Lugier Puppe als man en dingelijk voogd over Cateline van den Brande zijn 
vrouw doet verhef van een leen van tien vaatzaad winnende land het ene aan het 
andere gelegen te RAVENS RAKE  tussen Jacops van den Putte en Jan van der 
Houven. Het derde van het leen behoort toe aan Alyce van den Brande, zuster van 
zijn vrouw.  Van het hoofdleen worden twee manschepen gehouden beiden zes 
dagwand. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 26 juni 1430.  

4543 Symoen Bocaert doet verhef van zijn leen van vijf bunders gelegen TE 
AVERMATE. Tot het leen behoren tussen de twintig en de vijfentwintig mannen. 
Symoen doet verhef van een tweede leen van een bunder gelegen IN DEN 
BOSCH waartoe één man behoort. Dezelfde Symoen doet verhef van een derde 
leen van anderhalf vaatzaad ook gelegen IN DEN BOSCH palende aan het vorige 
leen. Het rapport werd door de leenhouder ondertekend 26 juni 1430.  

4544 Jan Verrebrouc priester, doet verhef van een leen van een bunder palende aan 
Reyniers Putte. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 27 juni 1430.  

4545 Jacop Ghoossin doet verhef van zijn leen van een dagwand palende aan Jan 
Ghoossins stede. Aan het leen behoort een manschap van een dagwand dat Pieter 
Jacops houdt. De leenhouder zegelde het rapport op 28 juni 1430.  

4546 Jan van den Meersche doet verhef van zijn leen van zes en half bunder gelegen in 
Zele. Tot het hoofdleen behoren nog vijf dagwand en half leen dat men van nu 
houdt. Hiervan houdt Katheline, Pieters Coens dochter vier dagwand en Jacop de 
Vos  zeven vaatzaad. In penningrente heft hij jaarlijks zevenentwintig schellingen 
par. in speciën en twee hoenderen in natura op vijfendertig bunders erfgrond en 
bovendien nog eens eenentwintig  deniers penningrente op een bunder erfland. 
Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 28 juni 1430.  

4547 Maerten van Huvelde doet verhef van zijn leen van vier dagwand en half 
winnende land gelegen in het gehucht van THUVELDE. Van het hoofdleen 
worden vier bunders te manschepe gehouden namelijk :  Jan de Vos houdt zes 
dagwand, Pieter van den Abbeele houdt [..] dagwand, Beatrijs van den Heuvelde 
houdt zes dagwand en Maerten van den Heede houdt vijf en half dagwand. Het 
rapport werd door de leenhouder gezegeld op 2 juli 1430.  

4548 Gillis van Miggherode doet verhef van zijn leen zijnde een jaarlijkse penning 
rente van vijfentwintig deniers par. die hij heft op vijfentwintig vaatzaad erfgrond. 
Het land ligt op het THOGHEVELT. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 1 juli 1430.  

4549 Heer Willem van Langvelde, priester, doet verhef van zijn leen van zeven bunders 
DE DONCK genoemd. Aan het hoofdleen behoren [..] mannen  die een heerlijke 
rente moeten betalen. Van het hoofdleen houdt Andries Coppin Jans fs Diederic 
een half bunder, Michiel Slootkin houdt in leen een half bunder, ook Daneel de 
Wale houdt een half bunder, Room van den Putte fs Lauwerijs houdt drie 
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dagwand. Hendrik de Kimpe heeft de gerechte helft in de heerlijke penningrenten 
van zes en twintig deniers erfelijk op zes bunders erfgrond. Het rapport werd door 
de leenhouder gezegeld op 3 juli 1430. 

4550 Jan van der Roote doet verhef van zijn leen van twaalf bunders gelegen tussen de 
erfgrond van de leenhouder en dat van Janne Christiaens en paalt aan de beek die 
loopt tussen Zele en Lokeren. Van het hoofdleen houdt de leenhouder vijf bunders 
en half [in de hand] in eigendom en de resterende houden zijn broers Gheert, 
Christiaen en Pieter onder hen vier bunders en Jacop van den Bossche twee 
bunders en half die allen de leenhouder te gevolge staan. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 2 juli 1430.  

4551 Jan Pieters fs Jacops doet verhef van zijn leen van een dagwand. Van het leen 
worden achttien dagwand erfgrond gehouden geldende vijfentwintig penningen en 
een hallinc par. jaarlijkse erfelijke rente. Het rapport werd door de leenhouder 
gezegeld op 2 juli 1430. 

4552 Gillis Bate doet verhef van zijn leen vijf vaatzaad groot gelegen tussen het land 
van Janne Maene aan de ene zijde en het land van Philips Verlien. Het rapport 
werd gezegeld door Janne van der Routte op 2 juli 1430.    

4553 Daneel Philips doet verhef van het leen van een dagwand groot. Van het leen 
worden 16 deniers par. door diverse laten gegolden. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 2 juli 1430.  

4554 Gillis van Berlaer doet verhef van zijn leen twee bunders groot liggende  TE 
HAVERMATE. Marie van Remoortere houdt drie bunder in achterleen liggende 
achter de kerk  en nog de twee derde delen van een tiendeken geheven op 
zeventien à achttien vaatzaad land. Dit land is gelegen aan de Vlasmerct te Zele. 
Verder behoort tot het hoofdleen elf deniers par. jaarlijke erfelijke rente geheven 
op zestien vaatzaad erfland waarvan Marie van Remoortere eigenares is. Nog heft 
de leenhouder jaarlijks vierentwintig deniers op twee bunders land in Overmeere 
in de  POPAERT nog houdt men in leen van Marie van Ruuncouter komende uit 
zijn  leen vier bunders en twee vaatzaad in diverse percelen in Zele gelegen. Het 
rapport werd noch gezegeld noch gedateerd.   

4555 Heynric de Kimpe doet verhef van vier bunders en vijf vaatzaad land. Hij moet 
hiervoor de leenheer bijstaan met een paardendienst. Heer Willem van 
Langhevelde bezit de wederhelft van het leen. Jan de Kempe houdt twee bunders 
en half in achterleen. Verder behoort tot het leen nog vier manschepen, namelijk : 
Daneel de Wale op DE STAPPE houdt drie dagwanden, Jan Goessens houdt een 
half bunder, Jacob van de Putte houdt drie vaatzaad, Jan van de Putte houdt drie 
vaatzaad. De wederhelft van de vier manschepen behoort ook toe aan Willem van 
Langhevelde. Verder behoort aan de leenhouder en Willem nog in jaarlijkse 
penningrente de som van vierentwintig deniers par. toe geheven op veertien 
dagwanden erfland bestaande in verscheidene percelen. Op verzoek van de 
leenhouder heeft Jan den Hoghe, leenman, het rapport gezegeld met zijn zegel 
omdat de leenhouder geen zegel bezit. Het rapport is niet gedateerd.  

4556 Jacop Pieters, zoon van Jan, doet verhef van een leen van een viertelzaad gelegen 
naast het goed van Pieter van den Lare en naast Wouter Brande. Van dit leen 
houdt Wouter de Brant een bunder, de weduwe Mertens houdt drie vaatzaad, 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 74

Daniel van den Brande houdt ook drie vaatzaad, Pieter Cooppieter Heindericx 
houdt een vaatzaad, Steel Moeren houdt vijf vaatzaad, Merten van der Muelen 
houdt twee vaatzaad en Bouwen Nueten houdt ook twee vaatzaad, Bertel Soete 
houdt negen vaadzaad. Het rapport werd gezegeld door Jan van den Brande 
zonder opgave van datum.  

4557 Gillys Bate doet verhef van zijn leen van vijf vaatzaad gelegen naast de meierie 
van Zele en naast Philips van der Lien. Het rapport werd gezegeld door Jan van 
der Roete zonder datering.  

4558 Jan van den Roeten doet verhef van een leen van vier en half bunders gelegen aan  
SER HEINDERICX PUTTE. De leenhouder moet de leenman bijstaan met een 
paardendienst.  In achterleen worden door de kinderen Kristiaans vier bunders en 
door Jacop van den Bossche tweeentwintig vaatzaad gehouden. Het rapport werd 
gezegeld zonder melding van een datum.   

4559 Daniel Philips fs Henricx doet verhef van een leen van vierentwintig vaatzaad 
groot waarop de leenhouder in penningrente 24 deniers par. heft. Tot het leen 
behoren nog negenentwintig vaatzaad erfgrond waarop de leenhouder zijn recht 
heft bij verkoop en jaarlijks nog een penningrente. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 20 juli 1440.  

4560 Jan de Neve leenman van het huis van Dendermonde doet verhef van vier bunders 
land gelegen  T’ ALSEVELDE. Het eerste achterleen is twee bunders groot waarop 
drie schell par. in penningrente wordt geheven. Nog TER DORMEN  houdt men 
vier bunders land ook onderhevig aan een penningrente.  Ook houd men 
TUULVELDE dertig vaatzaad waarop  ook een penningrente wordt geheven. 
Verder houdt men nog zes bunders aan de kant van Overmeere ook subject aan 
een penningrente. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 2 augustus 
1440.  

4561 Jan Bertels doet verhef van zijn leen van drie bunders groot gelegen  TUWIJC 
naast Pieter de Wale en Jacop van de Putte. Afhandelijk van dit leen houden 
Pieter Moens  drie vaatzaad en Jacop van de Put vijf vaatzaad. Een zekere 
Johannes heeft dit rapport gezegeld op verzoek van de leenhouder omdat die geen 
zegel bezit zonder opgave van datum..  

4562 Jacob van den Bossche doet verhef van zijn leen van anderhalf dagwand gelegen 
IN DEN BOSCHE naast Pieter Jacops. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder zonder datering.  

4563 Gillys Jacops doet verhef van zijn leen van 12 vaatzaad gelegen naast Pieter 
Diericx. Gillis Mechiels houdt in achterleen zes vaatzaad. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder zonder datering.   

4564 Jan van den Brande doet verhef van zijn leen van negentien vaatzaad gelegen 
naast Gillys Woyter en naast Luggier van der Boq. Pieter van der Donct houdt een 
vaatzaad erfland in achterleen en Steel Moeren houdt twee vaatzaad. Het rapport 
werd gezegeld zonder datering.  

4565 Clare van den Hamme weduwe van Dierijc van der Dijcht doet verhef van een 
bunder leen. De diensten van dit leen worden als volgt beschreven : kenden de 
manne van den huus van Dendermonde weghen anderen diensten oft zwaerden up 
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jouff Claren leen. Het rapport werd gezegeld door de leenhoudster zonder 
datering.  

4566 Jacop van Berlaer doet verhef van zijn leen van twee bunders en half groot 
gelegen  TAVERMATE. Van dit leen worden tien bunders gehouden gelegen in 
Zele en Overmere. Van dit achterleen heeft de leenhouder een penningrente van 
zes deniers groot. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder zonder datering.  

4567 Lauwereys van den Putte doet verhef van zijn leen van vijf en half bunders 
gelegen  TE WESEPOELE. Tot dit leen behoren nog vier bunders erfland. Het 
rapport werd gezegeld door Pieter van Ghiseghem de oude op vraag van de 
leenhouder in 1440.  

4568 Jaspar Martens doet verhef van zijn leen zijnde heyde vier bunders groot palende 
aan het MEKELVELT. Tot  dit leen behoort een jaarlijkse  penningrente van vijf 
schellingen par. geheven op vier bunders en zes vaatzaad erfgrond die 
verscheidene laten van de leenhouder houden. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 10 februari 1514 n.s.  

4569 Jan de Kimpe fs Heyndricx doet verhef van zijn leen van zeven bunders groot 
gelegen in  TUWIJCK. Mattheeus van Putte fs Gillis heeft de wederhelft en de 
erfgenamen van Jan de Kimpe, de neef van de leenhouder, heeft een derde. Uit de 
andere twee delen heeft wijlen Bertelmeeus de Kimpe aan Jacob Coene een half 
bunder verkocht. Dit deel wordt nu in leen gehouden door de erfgenamen van 
Jacob Coene. Er resteert nu nog vier bunders en een vaatzaad. De leenhouder en 
Mattheeus van de Putte moeten de leenman bijstaan met een paardendienst met 
een halsteren. Jacob Coene moet op op zeven en half bunders met zijn paard 
werken. Jan de Kimpe bezit het leen wegens het overlijden van Bartolomeeus de 
Kimpe zijn broer. Van dit leen worden vier achterlenen gehouden: eerst 
Mattheeus van den Putte fs Gillis houdt drie dagwand, de erfgenamen van Jan de 
Wale houden drie dagwand, Joos de Kimpe fs Jans houdt een half bunder en de 
erfgenamen van Pieter Coppejans houden tien vaatzaad in twee percelen.  In 
jaarlijkse penningrente heft de leenhouder vierentwintig deniers par. vierentwintig 
dagwand erfland die verscheidene laten moeten betalen. Mattheeus van de Putte 
moet zijn deel in de verplichtingen van het leen bijdragen. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 18 februari 1514 n.s.  

4570 Philips Sersanders doet verhef van zijn leen van twee bunders meers genoemd  
DEN WEERDT en WEDIN. Hiervan worden vijf achterleden gehouden  Het ene 
houden de erfgenamen van Jan van den Brande twee bunders groot, de 
erfgenamen van Pieter van Lare  houden honderd roeden , de erfgenamen van 
Gillis van Cleemputte houden een bunder, de erfgenamen van Jan van Lare 
houden ook een bunder en de erfgenamen van Jan de Smet honderd vijftig roeden. 
Van hetzelfde leen worden nog eens achttien bunders erfgrond gehouden 
betalende jaarlijks zes hoenderen en achtenveertig schellingen par. in 
penningrente. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 18 februari 1514 
n.s.  

4571 Philips Sersanders doet verhef van een leen groot twee bunders genoemd SHER 
DIERICX LAND gelegen aan de DURME COUTER. Aan dit leen zijn twintig 
laten verbonden die jaarlijks negen halster evene en drieentwintig deniers par. 
gelden. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 18 februari 1514 n.s.  
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4572 Philips Sersanders doet verhef van zijn leen en manschap negen bunders groot 
genoemd TGOET TE GOEDE. Gheertruut sBuels heeft in achterleen drie honderd 
roeden. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 18 februari 1514 n.s. 

4573 Lauwereys Wielant doet verhef van zijn leen voor het grootste deel gelegen op  
DEN CAUTERE in verscheidene percelen samen zes bunders groot. De jaarlijkse 
pachtprijs van het leen wordt achttien pond par. geschat. Aan dit leen houdt 
Margriete van de Putte drie bunders en twee vaatzaad gelegen aan DE LOO. 
Gilleken Pauwels fs Jans houdt zes vaatzaad op DE LOO, Pieter van Lare houdt 
drie vaatzaad gelegen aan DEN AEKER naast T SMEYERS BERCH.  Tevens 
houdt men van het leen drieenveertig bunders erfgrond in Zele en drieentwintig en 
half vaatzaad erfgrond in Hamme gelegen. De penningrente op de erfgronden 
gelegen te Zele bedraagt veertig schellingen en negen  deniers par. en van die in 
Hamme drieentwintig obool deniers par. Op verzoek van de leenhouder heeft 
Bartholomeeus Penneman dit rapport gezegeld op 20 februari 1514 n.s.  

4574 Michiel Claus als dingelijk man van Marie Spots dochter van Pieter doet verhef 
van een leen van tien vaatzaad gelegen achter Lauwereys tsWalen en aan de 
BUELBEKE, palende nog aan de erfgenamen van Jan van Wesepoele met hun 
leen en aan Pieter van den Bossche. De jaarlijse geschatte waarde van het leen 
bedraagt acht schellingen groot. De leenhouder verzocht Machiele Berchgracht 
het rapport te zegelen op 1 maart 1514 n.s.  

4575 Jan Baten fs Philips doet verhef van zijn leen bestaande uit erfelijke renten of een 
leenrol geheven op verscheidene percelen die verscheidene laten toebehoren. 
Namelijk : eerst Amele Mertens en Jacob haar broers kinderen houden vier 
vaatzaad land gelden twee vaten rogge en vier deniers. Kateline sWilden  houdt 
vier vaatzaad geldt twee vaten rogge en vier deniers par. De erfgenamen van 
Philips van Vlassenroote houden tien vaatzaad en gelden vijf vaten rogge en tien 
deniers par. De erfgenamen van Philips van Vlassenroote en Jan Oste samen 
houden vier vaatzaad en gelden twee vaten en half rogge en vijf deniers par. 
Kateline Osten  houdt vier vaatzaad en geldt twee vaten rogge en vier deniers par. 
Jan van der Straten houdt  een vaatzaad en half en geldt drie vierlingen rogge en 
een denier obool par., De erfgenamen van Jan Lauwers houden drie vaatzaden 
gelden een vat en half rogge en drie deniers par., Kerste Jan Heijns houdt drie 
vaatzaad en geldt een vat rogge en drie deniers par. Bovendien heft de leenhouder 
nog een penning rente op andere erfgronden. Eerst van Symoen van Vlassenrote 
houdt drie vaatzaad en geldt drie deniers par. De erfgenamen van Pieter Faymay 
en de erfgenamen van zijn zuster houden samen vijf vaatzaad en gelden samen 
vijf deniers par. Jan Baten houdt drie vaatzaad en geldt drie deniers par. De 
erfgenamen van Jan Heyns en Daneel Robbe houden samen twee vaatzaad en 
gelden twee deniers par. Kathelijne Pauwels, dochter van Daneel, en Kateline 
Goossens houden te samen vijf vaatzaad en gelden vijf deniers par. Jan Pauwels 
houdt vijf vaatzaad en geldt vijf deniers par. De erfgenamen van Pieter Boele 
houden zes vaatzaad en gelden zes deniers par. Katelijne sVos houdt vier vaatzaad 
en geldt vier deniers par. Renier de Hase houdt drie vaatzaad en geldt drie deniers 
par. De erfgenamen van Lieven van den Eede en Luggier Bonnarens houden 
samen vijf vaatzaad en gelden vijf deniers par. De erfgenamen van Pieter Boele 
houden drie vaatzaad gelden drie deniers par. Renier  de Hase houdt drie vaatzaad 
en  geldt drie deniers par. Rijnier de Hase en Ludgier Mertens houden samen drie 
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vaatzaad en gelden drie deniers. Lauwers Mertens  houdt vijf vaatzaad en geldt 
vijf deniers par. De erfgenamen van Pieter van Laren houden acht vaatzaad en 
gelden acht deniers par. Pieter Fierens  houdt vier vaatzaad en geldt vier deniers 
par. Martins Maerscalcx houdt drie vaatzaad en geldt drie deniers. Gillis Rosseels 
houdt vier vaatzaad en geldt vier deniers par. De erfgenamen van Jan van der 
Linde houden twee vaatzaad en gelden twee deniers par. de erfgenamen van Jacob 
van der Straten houden zes vaatzaad en gelden twaalf deniers par. Jacop Sperre en 
Jan Callen houden samen zes vaatzaad en gelden twaalf deniers par. Luggier 
Coppieters houdt tien vaatzaad en geldt twintig deniers. De erfgenamen van Pieter 
van Damme en Luggier Coppieters houden samen zes vaatzaad en gelden twaalf 
deniers par. Gillis van der Weehaeghen en de erfgenamen van Steven Callen 
houden samen acht vaatzaad en gelden zestien deniers.  Van deze erfgronden heft 
de leenhouder zijn rechten o.a. zeventien vaten en een vierling rogge en de 
penningrechten van zestien groot. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder 
op 2 maart 1514 n.s.  

4576 Katheline Coppieters, dochter van Jan, vrouw van Jan Douwe, doet verhef van 
haar leen van twee vaatzaad groot gelegen in de  GAVERSTRAETE palende aan 
het goed van de erfgenamen van Joos Wilde. De jaarlijkse waarde van het leen 
wordt op  twaalf groot geschat. Van dit leen worden erfgronden gehouden. Eerst 
de heer Joos Verbeke houdt een vaatzaad land en geldt drie deniers par. De 
erfgenamen van Luggier Verbeke houden drie vaatzaad en gelden twee deniers 
par. Daneel van Voshoole houdt vier vaatzaad en geldt drie deniers par. Jan 
Everaert  fs Gillis houdt drie vaatzaad en geldt drie deniers par. Jacop Bonarens 
bezit vijf vaatzaad  en geldt drie deniers obool par. Jan Steels houdt een vaatzaad 
en geldt obool par. Jacop Bonaerens bezit een vaatzaad en geldt obool par. Gillis 
Jan Heyns bezit drie vaatzaad en geldt drie deniers par. Jaspar Mertens en Jacop 
van den Bossche Jans bezitten samen zes vaatzaad en gelden vier deniers obool. 
De erfgenamen van Lysbetten Suys houden drie vaatzaad en gelden twee deniers 
par. Jacop Bonaerens houdt twee vaatzaad en geldt een denier obool. De 
erfgenaam van Lieven van Vlassenroote houdt twee vaatzaad en geldt een denier 
obool. Pieter van der Straten bezit twee vaatzaad en geldt obool. De leenhoudster 
noch haar man bezitten een zegel. Bijgevolg heeft zij Lugier Mertens als leenman 
verzocht dit rapport te zegelen op 5 maart 1514 n.s.  

4577 Daneel van Brande, zoon van Jan, doet verhef van zijn leen genoemd  DE BEKE  
gelegen  TER DORMEN en is negen dagwand groot, paalt aan Lugier Mertens, 
aan Simoen Steels, aan de Brantstraat en aan Jan Rosseels fs Jacops. De jaarlijkse 
waarde van het leen wordt op zestien schellingen groot geschat. Van dit leen 
houdt men drie vaatzaad erfland. Jan van Brande geldt een heerlijke rente geheven 
op een dagwand. Daar de leenhouder geen zegel bezit heeft Lugier Mertens het 
rapport gezegeld op 6 maart 1514 n.s.  

4578 Jan van den Damme fs Mathijs doet verhef van zijn leen in Zele in de wijk IN 
DEN BOSCH gelegen. Het leen is drie vaatzaad groot en paalt aan Pieter van 
Huericke, aan Jan van Wesepoele en aan Jan de Wale. De jaarlijkse waarde van 
het leen wordt op  drie pond par. geschat. Daar de leenhouder geen zegel bezit 
heeft hij Renier Goessense verzocht het rapport te zegelen op 12 maart 1514 n.s.  
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4579 Jan van Vutfanghe, zoon van Willem, doet verhef van zijn leen gelegen in Zele in 
de wijk THUVELDE genoemd en is negen vaatzaad groot. De jaarlijkse waarde 
van het leen wordt op negen schellingen groot geschat. Het leen paalt aan Jan 
Mertens, aan Philips van Steelant. Van dit leen worden vijf achterlenen gehouden. 
Jonkvrouw Margriete van den Heede, vrouw van Philips van Steelant, houdt een 
bunder. Jan van den Abeele fs Jans moet een groot geheven op twaalf vaatzaad. 
Jan Mertens fs Matheus geldt een groot op negen vaatzaad. Olivier Goossens fs 
Jacobs geldt een groot op tien vaatzaad en Jan Pauwels fs Daniels een groot op 
twee vaatzaad. De leenhouder zegelde het rapport op 12 maart 1514 n.s.  

4580 Daneel Christiaens, zoon van Pieter, doet verhef van zijn leen van twaalf bunders  
DE SCIERS ACKERS genoemd gelegen in Zele. Het leen paalt aan het goed van 
de erfgenamen van Gillis Veraens, aan de beek die de grens vormt tussen Zele en 
het land van Waas. Van die twaalf bunders bezit de leenhouder slechts acht 
bunders en half en de andere drie bunders en half staan de leenhouder ten gevolge. 
Katelijne Christiaens zuster van de leenhouder houdt twee bunders en half en 
Pieter Christiaens met zijn broers houden een bunder. Het leen is ook onderhevig 
aan een paardendienst. De leenhouder zegelde het rapport op 2 maart 1514 n.s.  

4581 Jan Baten, zoon van Philips, doet verhef van zijn leen van vijf vaatzaad groot 
palende aan Pieter en Jan van der Straten. Het leen is gelegen in de wijk  TE 
HUVELDE en brengt jaarlijks vier schellingen en zes deniers groot in huur op. De 
leenhouder zegelde het rapport op 2 maart 1515 n.s. 

4582 Lugier Martens als kerklijk voogd over Lysbetten van den Putte, dochter van 
Andries, zijn vrouw, doet verhef van het leen dat zij houdt gelegen in Zele en vijf 
vaatzaad groot. Het leen paalt aan Pieter Berchgracht, aan Andries van den Putte. 
Verscheidene achterlenen behoren tot het leen. Eerst Jan Goossens en Kathelijne 
sKeysers houden tien vaatzaad. Meester Govaert Zweens bezit drie vaatzaad, 
Gillis Rosseels houdt drie vaatzaad, Margriete van Voshole bezit vier vaatzaad, 
Pieter van Wesepoele houdt drie vaatzaad, Jhannen Bonnaerens houdt vier 
vaatzaad, Jan de Buele houdt een vaatzaad, Heindrik de Vrende houdt twee 
vaatzaad, Katelijne sWalen bezit twee vaatzaad, Pieter de Buele houdt anderhalf 
vaatzaad, Katelijne Bonarens, dochter van Jan, houdt een vaatzaad. De jaarlijkse 
waarde van het hoofdleen wordt op drie pond par. geschat. De leenhouder zegelde 
het rapport op 1 juli 1515.   

4583 Lieven de Muldere als man en voogd van Maryen van den Bossche, dochter van 
Jacops, zijn vrouw, doet verhef van zijn leen van een bunder groot gelegen IN 
DEN BOSCH en paalt aan het goed van de erfgenamen van Bouwen Jacops. De 
jaarlijkse waarde van het leen wordt op drie pond par. geschat. Een achterleen van 
een half bunder wordt gehouden door Pieter van Hoornycke. Een jaarlijkse rente 
van zevenenveertig penningen par. behoort tot het hoofdleen die tien bunders 
erfgrond moeten gelden gelegen in Zele in verscheidene percelen. Op vraag van 
de leenhouder heeft Jan Coene dit leen gezegeld met zijn zegel op 1 juli 1515.  

4584 Jan Coene doet verhef van zijn leen dat een half vaatzaad groot is gelegen IN 
DEN GROENEN MEERSCH palende Pieter de Hooghe en aan Jan Coene. De 
jaarlijkse opbrengst van het leen wordt op achttien schellingen par. genomen. De 
leenhouder zegelde het rapport op 1 juli 1515.  
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4585 Jan van der Braempt, zoon van Joris, doet verhef van zijn leen D WITTEBROET 
genoemd en is vijf bunders groot. Van het leen worden tweeëntwintig achterlenen 
gehouden. Eerst Jacop de Buel, zoon van Gillis, houdt zes vaatzaad over HENDE  
aan de dijk aan DEN SPILDOERENE. Jan de Buel, zoon van Gillis koster van 
Grembergen, bezit  een leen van drie vaatzaad palende aan Jacop van der Meere 
en aan Jacop Goissens. Verder Laukin van Abeele, zoon van Jacop, houdt een 
leen van een bunder op DEN SPILDOORENE en paalt aan het goed van de 
weduwe van Jan Stal en aan Jan van den Abeele. Willem van den Putte houdt een 
leen van een gemet palende aan Gillis Goissens met zijn leen van een half bunder 
en naast het erf van Zevere de Haze. Jan van den Wielle houdt een leen van drie 
vaatzaad en half palende aan Heijne Bule, aan Zevere de Haze. Heine Boele houdt 
een leen van een gemet palende het goed van de erfgenamen van Pieter van [….] 
en het goed van de erfgenamen van Pieter van Vlassenrote en aan Jan van de 
Wiele.  Lieven Baert houdt een leen van zes vaatzaad zijnde een hofstede palende 
aan Lysbette van Vlassenrote, dochter van Heyls, vrouw van Jan Goissins. Gillis 
van den Brande houdt twee lenen het ene gelegen achter Pieter van Vlassenrote 
groot vijf vaatzaad en het andere drie vaatzaad groot palende aan Hendric van de 
Perre.  Van dit leen houdt men drie heerlijkheden namelijk Jan van Ackere fs 
Gillis heeft een helft winning op vijf vaatzaad meers in Hamme in het GROOT 
COOLPUTTE. Simoen Laurys houdt de heerlijkheid van zeven vaatzaad meers 
ook in Hamme in GROOTE COOLPUTTE palende aan DEN COKELBERCH. 
Ten derde Philips Stallin heeft de heerlijkheid van zeven vaatzaad meers ook in 
Hamme aan DEN ESSCHENEN DAM palende aan een CLEEN STRAETKIN. 
Christiaen van der Hee houdt twee lenen samen tien vaatzaad groot gelegen in 
Zele waarvan dat Matthijs en Gillis van Overmate van de tien vaatzaad de vier 
vaatzaad hebben. De zes vaatzaad paalt aan Matthijs van Voeshoelt. Van dit 
laatste leen van Christiaen van der Hee houdt men een bunder toebehorende 
Luegier sHooghen kinderen. Verder houdt Gillis van Avermate twee lenen. Het 
ene leen is zesentwintig vaatzaad groot en het andere vier vaatzaad. Daniel 
Andries houdt een heerlijkheid waartoe jaarlijks drie pond par. behoort in 
heerlijke penningrente en in evenrente tussen de achtentwintig en de dertig vaten 
per jaar. Dit leen en heerlijkheid strekt zich uit over vijftig bunders goed 
winnende land en meers binnen Hamme. Deze heerlijkheid wordt van het 
hoofdleen als achterleen gehouden. Verder houdt Elisabeth Sersanders, dochter 
van Daniel, een leen in Zele DE STAPPE genoemd en is veertien vaatzaad groot 
van welk leen men veertien bunders en drie vaatzaad erfland houdt en een 
tiendeken dat jaarlijks zeven schellingen groot bedraagt. Jan van Abeele fs Jans 
houdt twee lenen elk een dagwand groot het éne gelegen op DEN SPILDOOREN 
naast het goed van de erfgenamen van Jacop van den Abeele en het andere naast 
het goed van de erfgenamen van Hendrick van Hee. Jan Leeman houdt een leen 
zijnde een heerlijke rente van zes schellingen zes deniers par. in Zele. Renier 
Goossens houdt twee lenen het éné vijf vaatzaad groot nabij Pieter van 
Vlassenrote gelegen en het andere is drie bunders en half groot op RUMCOUTRE 
palende aan Gillis van Avermate, aan Clais Bergracht. Pieter Temmerman, in 
huwelijk met Kateline van der Hulst, houdt een leen van zes vaatzaad in twee 
perclen het éne naast het andere palende aan het goed van de kinderen 
tsWalenborch. Jan van Masseme in Gent houdt een leen zijnde achtenvijftig 
deniers par. in penningrente en in schoofland zes bunders en een dagwand die 
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jaarlijks zes pond par. waard zijn.  Deze hier voor gemelde tweeëntwintig  lenen 
zijn de gewoonlijke relievementen schuldig. De leenhouder heeft Roegier van 
Zonnemaere verzocht het rapport te willen zegelen op 12 juli 1515. -  dit 
leenverhef nogmaals geregistreerd op perkament.   

4586 Pieter Mertens, zoon van Luggier, doet verhef van zijn leen van vijf vaatzaad 
groot gelegen in Zele TE WEESEPOELE genoemd en paalt aan Pieter Mertens 
met zijn hof en aan Jacop van de Putte, en aan het goed van de weduwe van Pieter 
Coene met haar hof. Dit leen komt van Lysbette van den Putte zijn moeder. Aan 
dit leen zijn verscheidene mannen met hun achterlenen verbonden. Eerst Jan 
Jacops Bauwens houdt tien vaatzaad, Katelijne van Weesepoele fa Coels  houdt 
vier vaatzaad, Gillis Rosseels houdt drie vaatzaad, heer Andries Zweems, priester, 
bezit twee vaatzaad, Gillis Verhofsteden bezit twee vaatzaad, Lugger de Buele fs 
Jans houdt een vaatzaad, Jan Douwe fs Adriaens houdt een vaatzaad en Marie 
Roels fa Oliviers bezit een vaatzaad makende al tesamen vier bunders en een half. 
Het rapport werd gezegeld door Jan Jacobs in 1540. 

4587 Mattheeus Douwe fs Jans doet verhef van zijn leen liggende aan Gaverstraat in 
Zele een dagwand groot palende aan Olivier Bonaerens en aan Pieter Pauwels. 
Van dit leen worden vier bunders erfgrond gehouden jaarlijks twee schellingen 
acht penningen par. opbrengende en de tiende penning. Eerst Josijne van der 
Lynden houdt een vaatzaad, Pieter Pauwels houdt twee vaatzaad, Paesschyne van 
Vlassenrote bezit drie vaatzaad, Olivier Bonaerens bezit drie vaatzaad, Bauwen 
Bonarens houdt vier vaatzaad en nog twee vaatzaad, de erfgenamen van Gillis Jan 
Heyns hebben drie vaatzaad, de erfgenamen van Jacop van den Bossche 
bezittenvijf vaatzaad, Pieter van Horicke heeft twee vaatzaad, Lieven van Vossole 
houdt drie vaatzaad, Paesschijne van Vlassenrote bezit nog twee vaatzaad, en 
Bartolomeeus Voolman heeft twee vaatzaad. Het rapport werd gezegeld door Jan 
Jacopssone op 26 januari 1541 n.s. 

4588 Lauwereys van Vutfanghe, zoon van Jan, doet verhef van zijn leen hem 
toekommende van wegen zijn vader liggende TUUVELDE en is negen vaatzaad 
groot. Het leen paalt aan jonkvrouw Margriete van Heede weduwe van Philips 
van Steelant, en aan Daneel van den Abeele, en aan Gillis Mertens. Dit leen bezit 
nog verscheidene achterlenen : Eerst Gillis Pauwels fs Jans houdt twee vaatzaad, 
Daneel van den Abeele heeft twaalf vaatzaad, Gillis Pauwels bezit nog tien 
vaatzaad, de erfgenamen van Jan van Hulse fs Lievens bezitten een bunder, en de 
voornoemde jonkvrouw Margriete van Heede bezit nog vier dagwand. Het rapport 
werd gezegeld door Jan Jacopssone als leenman van het hof van Dendermonde op 
27 januari 1541 n.s. 

4589 Jennet Sersanders fs Jooris doet verhef van zijn leen SCHERDIERICX LANDT 
genoemd en is twee bunders groot en ligt  aan de DURME CAUTERE en paalt aan 
Simon van Beke, aan Gillis Roeseels fs Luucx, aan Jan Hoelbosch. Aan het leen 
zijn nog twintig laten verbonden die jaarlijks negen halsteren evene gelden en 
drieëndertig deniers par. Het rapport werd gezegeld door Joris Sersanders vader 
van de leenhouder omdat die nog geen zegel bezit op 12 juni 1542.   

4590 Jennet Sersanders doet verhef van zijn leen negen bunders groot. Dit leen wordt  
TGOEDT TE GOEDE genoemd en paalt aan de LOKERBEKE, aan Lugier 
Mertins, aan Andries Martins. Andries Martins houdt als achterleen drie honderd 
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roeden. Het rapport werd door Joris Sersanders, vader van de leenhouder gezegeld 
op 12 juni 1542.  

4591 Gheeraerdt Sersanders doet verhef van zijn leen van twee bunders waaronder ook 
een meers DEN WEERDT en WEDAU genoemd palende aan DE DURME, aan 
Luuck van Vutvanghe, aan Jan Steels en aan het goed van de erfgenamen van 
Pieter de Buel. Van het hoofdleen houdt men vijf achterlenen. Eerst Pieter van 
den Brande fs Daneels houdt twee bunders, de erfgenamen van Gillis van den 
Cleemputte houden een bunder, Gillis Steels fs Jans bezit honderd roeden, de 
erfgenamen van Jan van Lare bezitten een bunder en Jaspar van Huulse brouwer 
in Gent bezit hondert roeden. De leenhouder heeft het rapport gezegeld op 12 juni 
1542.   

4592 Jan van der Rooten, zoon van Jacop, als stervelijk man met Andries en Pieter van 
der Rooten zijn twee broers doen verhef van het leen gelegen IN DEN BOSCH 
een bunder groot palende aan het goed van de weduwe en de erfgenamen van Jan 
Coppieters, het goed van de erfgenamen van Mattheeus van den Putte, en aan 
Jacop van der Rote. Het leen werd gekocht van Renier van Steghen fs Jans. Het 
rapport werd gezegeld door Jan Jacopssone als leenman van het hof van 
Dendermonde op 9 mei 1547.  

4593 Pieter Mertens fs Luggiers doet verhef van zijn leen  van vijf vaatzaad TE 
WESEPOELE genoemd palende aan Jacop van de Putte en het goed van de 
weduwe van Pieter Coene. Het leen werd verkregen van Lysbetten van den Putte 
zijn moeder. Verscheidene laten houden achterlenen. Eerst Jan Jacops fs Bauwens 
bezit tien vaatzaad, Jan Bonnarens houdt vier vaatzaad, Pieter Everaert, over 
Lysbette van Wesepoele zijn vrouw, houdt vier vaatzaad, Katelijne van 
Wesepoele fa Cornelis bezit vier vaatzaad, Gillis Rosseels houdt drie vaatzaad, 
heer Andries Zweems priester  bezit twee vaatzaad, Gillis Verhofsteden houdt 
twee vaatzaad, Luggier de Buele fs Jans bezit een vaatzaad, Jan Douwe fs 
Adriaens bezit een vaatzaad en Marie Roels fa Oliviers bezit een vaatzaad. Het 
rapport werd gezegeld door Jan Jacopssone op 3 januari 1550 n.s.   

4594 Lauwerys van Vutfanghe fs Jans doet verhef van zijn leen in Zele gelegen 
TWIJVELDE  negen vaatzaad groot. Dit leen paalt aan jonkvrouw Margriete van 
den Heede weduwe van Philips van Steelandt, aan Daneel van den Abeele en aan 
Gillis Mertens fs Jans.  Van dit leen worden verschillende achterlenen gehouden : 
eerst  Gillis Pauwels fs Jans houdt twee vaatzaad, Daneel van den Abeele houdt 
twaalf vaatzaad, Gillis Pauwels houdt nog eens tien vaatzaad, de erfgenamen van 
Jan van Hulse nu de weduwe van Gillis Mertens bezitten een bunder, jonkvrouw 
Margriete van den Heede houdt vier dagwand. Het rapport werd gezegeld door 
Jan Jacopssone op 4 januari 1550 n.s.  

4595 Pieter van Brande fs Daneels doet verhef van zijn leen in de wijk TE DORMEN in 
verscheidene percelen dit alles negen dagwanden groot. Hiervan worden vijf 
dagwanden en half gehouden door de leenhouder en het resterende deel houden de 
erfgenamen van wijlen Jan van Brande en Gillis van Brande zijn twee broers.  Het 
leen paalt aan Gillis Steels fs Jans, de BRANDTSTRATE en Philips Bergracht. Het 
hoofdleen wordt DE BEECKE genoemd. Van het leen worden drie vaatzaad 
erfland gehouden toebehorende aan de erfgenamen van Lysabetten Verdonck. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 5 januari 1550 n.s.  
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4596 Luggier Goossins zoon van Daniel doet verhef van zijn leen van twee vaatzaad 
groot komende van zijn vader door erfenis. Het leen paalt aan de leenhouder met 
zijn erve en aan het goed van de erfgenamen van Pieter de Wale. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 6 januari 1550 n.s.   

4597 Gillys de Kimpe fs Jans doet verhef van zijn leen van zeven bunder groot gelegen 
in TUWIJCK in twee percelen. Het ene perceel paalt aan Jan Coens, Lugier 
Goosens en Lauwereys de Maersschalck, het andere perceel aan Gillys van den 
Bossche, aan Pieter de Buele en aan Daneel Temmerman. De erfgenamen van 
Mattheus van de Putte bezitten de wedehelft. Verder hebben de erfgenamen van 
Jan de Kimpe, neef van de leenhouder, een derde gedeelte. De andere twee derde 
delen zijn verkocht door wijlen Bartolomeeus de Kimpe aan Jacop Coene zijnde 
een half bunder.  De leenhouder houdt uiteindelijk nog vier bunders en een 
vaatzaad. De erfgenamen van wijlen Mattheus van de Putte moeten ook hun deel 
in de paardendienst vervullen. Van het hoofdleen worden vier achterlenen 
gehouden: eerst de erfgenamen van Mattheus van den Putte houden drie dagwand, 
de erfgenamen van Jan de Wale bezitten drie dagwand, Joos de Kimpe fs Jan 
houdt een half bunder, de erfgenamen van Pieter Coppeians houden tien vaatzaad 
in twee percelen. Aan het hoofdleen is nog een penning rente van vierentwintig 
deniers par. die jaarlijks worden geïnd op vierentwintig dagwand erfgronden te 
betalen door verscheidene pesonen. Het rapport werd door de leenhouder 
gezegeld op 8 januari 1550 n.s.  

4598 Pieter van der Mere, zoon van Jan, doet verhef van zijn leen DLEEN VAN DER 
VERE genoemd. Het leen is veranderd van bestemming en is nu DE LANGHE 
BRUGGHE liggende voor Dendermonde over de Schelde. De brug wordt jaarlijks 
verpacht door de stad en de leenhouder heeft geen opbrengst meer van zijn leen. 
Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 16 januari 1550 n.s.  

4599 Andries de Clerck, zoon van Jan, doet verhef van zijn leen van een bunder groot 
HET LEEN VAN MARIE VAN DEN BOSSCHE genoemd. Dit leen is gelegen in  
DEN BOSCH palende aan het goed van de erfgenamen van Jan Herman,  en aan 
Jan van Wesepoele. De leenhouder bezit de twee derde delen van het leen en Jan 
van Hooryck het resterende derde deel. Van het hoofdleen wordt een half bunder 
leen gehouden toebehorende Jacop van der Rooten. Bovendien nog tien bunders 
erfgrond die achtenveertig deniers par. in penningrente gelden. Het rapport werd 
op verzoek van Andries de Clerck gezegeld door Jacop van Hooryck op 20 januari 
1550 n.s.  

4480 Jan Sersanders zoon van Jooris doet verhef van zijn leen gelegen in Zele negen 
bunders groot genoemd TGOET TE GOEDE. Het leen paalt aan de Lokerbeek, 
aan de erfgenamen van Luggier Mertens en aan Andries Mertens. Van het 
hoofdleen houdt Andries Mertens een leen van drie honderd roeden dat vol relief 
geldt. De leenhouder zegelde het rapport op 25 november 1549.  

4600 Geraerd Sersanders fs Jooris doet verhef van zijn leen van twee bunders meers  
DEN WEERDT ENDE WEDAU genoemd. Het leen paalt aan de DORME en aan 
Luyc van Wtfanghe, aan Jans Steels en het goed van de kinderen van Pieter de 
Buele. Van het hoofdleen worden nog vijf achterlenen gehouden. Eerst Pieter van 
der Lynde fs Daneels houdt twee bunders, de erfgenamen van Gillis van 
Cleemputte houden een bunder, de erfgenamen van Gillis Steels fs Jans bezitten 
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honderd roeden, de erfgenamen van Jan van Lare samen met Gillis Bonnarens 
bezitten een bunder, de erfgenamen van Jan de Smet houden honderd vijftig 
roeden. Bovendien worden er van het hoofdleen nog eens achtenveertig bunders 
erfland gehouden waarbij de laten achtenveertig schellingen par. in penningrente 
en ook hoenderrente schuldig zijn. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld 
op 25 november 1559.  

4601 Jan Sersanders, zoon van Jooris, doet verhef van zijn leen van twee bunders groot 
genoemd TSHERDIERICX LANT gelegen aan de DUERME COUTERE. Het leen 
paalt aan Symoen Verbeecke, aan het goed van de erfgenamen van Gillis Rosseels 
fs Luucx, het goed van de erfgenamen van Jan Boelbosch. Aan het hoofdleen zijn 
twintig laten verbonden die jaarlijks negen halsteren evene en drieëndertig deniers 
par. in penningrente moeten. De leenhouder zegelde het rapport op 25 november 
1549.  

4602 Matheeus Dauwe, zoon van Jan, doet verhef van zijn leen gelegen aan de 
Gaverstraat en is twee vaatzaad groot. Het leen paalt aan Olivier Bonarens, Pieter 
Pauwels. Het leen is door erfenis van Katelijne Coopieters moeder aan de 
leenhouder gekomen. Van het hoofdleen worden vier bunders erfgrond in 
verscheidene percelen gehouden die jaarlijks in heerlijke renten twee schellingen 
acht penningen par. opbrengen. Het rapport werd gezegeld door Jan Jacopssone 
op 28 december 1549.   

4603 Jacop van Hooricke, zoon van Pieter, doet verhef van zijn leen in de wijk 
genoemd IN DEN BOSCH een bunder groot. Het leen behoorde vroeger toe aan 
Marie van den Bossche, dochter van Jacob.De leenhouder kocht de twee derde 
delen van Andries de Clerc fs Jans. Het leen paalt aan het goed van de erfgenamen 
van wijlen Jan Herman, aan Lysbette tHooghen en aan Jan van Wesepoele. Het 
achterleen is een half bunder groot en behoort toe aan Andries van der Roten. 
Bovendien wordt van het hoofdleen nog eens tien bunders erfland gehouden die 
vier schellingen en één penning par. in heerlijke penningrente opbrengen. De 
leenhouder zegelde het rapport in 1550.   

4604 Leenaert Fauchel als vader en voogd over Lieven Fauchel doet verhef van zijn 
leen van zes bunders en half gelegen UP DEN COUTERE  in verscheidene 
percelen. Het leen geldt jaarlijks drie pond groot heerlijke rente. Van het 
hoofdleen worden drie achterlenen gehouden : eerst Lieven Verschuere ter causen 
van Christine Rosseels zijn moeder, houdt een leen van twee vaatzaad. Ten 
tweeden Gillis Pauwels pachter op Sint Annen houdt zes vaatzaad. Ten derde 
Hanneken Steels fa Gillis bezit drie vaazaad. Men houdt van het hoofdleen nog 
vijfenveertig bunders erfland waarvan eenenveertig bunders in Zele liggen en het 
ander deel in Hamme. Het rapport werd gezegeld door Lenaaert Fauchel op 28 
maart 1553 n.s. 

4605 Pieter Temmerman, zoon van Lucas, doet verhef van zijn leen in de wijk   
THUWIJCKE genoemd en is zeven bunders groot. Twee bunders en vier vaatzaad 
zijn door  erfenis van Cathelijne sCleenen fa Gillis moeder van de leenhouder 
bekomen. Het leen is in vier percelen verdeeld. Het eerste DE ABSAU genoemd is 
tien vaatzaad groot en paalt aan Balten van Hooricke en aan Jacob de Buele. Een 
ander perceel van twee vaatzaad paalt aan het goed van de kerk van Zele. De 
andere twee percelen zijn acht vaatzaad groot en palen aan DEN HEYACKERE, 
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aan het goed van de begijnen van Dendermonde. Jan van Wesepoele gehuwd met 
Naentien van Hooricke heeft in het hoofdleen zeven vaatzaad. Jacob Verrooten 
heeft twaalf vaatzaden in twee percelen gekocht van Joos de Ryvele causa uxoris. 
Dezelfde Jacob Verrooten bezit nog drie vaatzaad leen gekocht van Gillis Dauwe, 
voogd over Paesschier Goossens. Paesschier Goossens bezit twee vaatzaad leen 
palende aan Jacob Verrooten. Gillis Vervaet houdt een half bunder gekomen van 
Pieter Vervaet zijn vader en paalt aan Pieter Coppieters en Gillis de Keysere en 
Pieter Vereertbrugghen. Gillis de Keysere houdt de resterende acht vaatzaad in 
twee percelen palende aan Ghysel Beelen, aan Pieter Coppieters, aan Thomas de 
Buele en aan Gillis Vervaet. Tot dit leen en het leen van Gillis de Kimpe 
overgegeven door Pieter de Buele, ook THUWIJCKE  gelegen, behoren samen 
vier achterlenen : eerst drie dagwand toebehorende Cornelis van Havere gekocht 
van Mattheeus van de Putte palende aan DE ABSAU en nog drie dagwand 
toebehorende Anna sWalen fa Jans en een half bunder OP DEN COUTERE 
toebehorende meester Andries Sweems die het gekocht heeft. Tien vaatzaad in 
twee percelen toebehorende Janne Coppejans fa Jans vrouw van Lieven de 
Palmenair. De leenhouder zegelde het rapport op 4 juni 1601.  

4606 Joos van Holwinckele fs Jacobs doet verhef van zijn leen van twaalf bunders 
groot DE SCHIERSACKERS genoemd. Het leen paalt aan Antheunis van Opstal, 
aan Lauryne van Nieulande, aan het goed van de erfgenamen van Jan Coppieters  
en aan Marijn Roels en noord de beek tussen Zele en het land van Waas. Hiervan 
zijn elf bunders en half gekocht van Adriaen Helias en het ander half bunder 
gekocht van Jacob Baten. Het rapport werd ondertekend door de leenhouder door 
gebrek van eigen zegel op 23 juni 1601.  

4607 Pieter Coppieters, zoon van Jan, doet verhef van zijn leen van een half bunder 
groot palende aan Gillis Vervaet, aan Ghysel Beelen, aan Dezelfde Coppieters 
met de andere delen van zijn leen. Eertijds werd het leen verkocht uit het leen van 
Bartholomeeus de Kimpe en nu door Coppieters gekocht van Olivier de Cocq. Het 
rapport werd door de leenhouder ondertekend door gebrek van eigen zegel op 17 
december 1601.  

4608 Jooris Sersanders, zoon van Jan, doet verhelf van zijn leen genoemd TGOET TER 
GOEDEN  negen bunders groot liggende in verscheidene percelen. In het leen is 
het verbrand hofken en boomgaard en wallen begrepen. Het goed paalt aan  DE 
ZEVEN EECKEN, en aan DE LOKERBEKE, aan Heyndrick de Wilde, aan Gillis 
Bonaris, aan Jaques Loot, aan Jan van Vuytfanghe fs Pieters, het goed van de 
erfgenamen van Jaspar Claysens, aan heer Jan van Vuytfanghe en Jan Doensens 
over Tanneken Martens. Van het leen houden Jan Doensens over Jan Martens fs 
Andries een leen van drie honderd roeden palende aan het  VASTYNEN 
STRAETKEN. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 6 april 1603.  

4609 Jooris Sersanders, zoon van Jan, doet verhef van een leen  twee bunders groot 
DIERICX LANDT genoemd dat paalt aan Gillis van Wezepoele en Jan van 
Vuytfanghe, Jan Steels, Gillis van Brande en Marten van Vuytfanghe, Bertel van 
Laect en meester Jacop Grevenbrouck en de andere twee vaatzaden palen aan 
Marten van Vuytfanghe, Gillis Blanckaert en Gillis van Brande, Bertel van Laect 
en Jan van der Hofstede en Lieven de Vijlder en Jacop de Keyser  Aan het leen 
behoren ongeveer twintig laten die jaarlijks negen halster evene en drieëndertig 
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deniers par. in rente gelden. Eerst Bertholemeus Varlaect bezit een half bunder 
gelegen OP DE BORCHT palende aan Jacop de Keysere en aan jonker Jooris 
Sersanders en de voornoemde Jacop de Keysere, Jan Steels en DE MEERSSCHEN 
geldt twee vaten en half  evene en vier deniers par. in penning rente. Jacop de 
Keysere houdt een half bunder ook UP DE BORCHT gelegen dat paalt aan  Bertel 
van Laect; Kerste Hermans, en het Cauterstraatje en geldt twee vaten en half 
evene en drie deniers par. Meester Jacop Grevenbrouck  bezit vier vaatzaad 
gelegen aan TCREBBEKEN  palende aan de meergezegde Sersanders, aan Jan van 
Elsacker, Grevenbrouck en Bertel van Laect geldt drie vaten evene en drie deniers 
par. Nog houdt meester Jacop van Grevenbrouck vier vaatzaden palende aan 
jonker Jooris Sersanders aen Jan van Elsacker, Grevenbrouck en Bertel van Laect 
geldt drie vaten evene en nog Jacop van Grevenbrouck houdt twee vaatzaad 
palende aan de voornoemde Sersanders, aan het SERDIERICX LANDT, aan Jan 
van Elsacker en geldt twee vaten koren. Meester Jacop Grevenbrouck bezit een 
vaatzaad in het zelve goed dat paalt aan het goed van dezelfde Grevenbrouck, aan 
Bertel van Laect en geldt een half vat evene, Meester Jacop van Grevenbrouck 
houdt twee vaatzaad ook gelegen in het CREBBEKEN palende aan Jooris 
Sersanders, aan Bertel van Laect en geldt een vat en half evene en een denier par., 
Jacop de Keysere bezit vijf vaatzaad lands op DE BORCHT  palende aan Bertel 
van Laect, aan Kerste Hermans, aan het Cauterstraetken en geldt drie vaten evene 
en een derde deel en vijf deniers par. Jacop de Keysere houdt zes vaatzaad in DE 
PANNE PUTTE  palende aan Jan Steels, aan Kerstiaen van Hecke,  en geldt vijf 
vaten evene en drie deniers par. Marten van Vuytfanghe en Gillis Blanckaert 
houden vier vaatzaden lands op MEERCAUTRE  gelegen palende aan Bertel van 
Laect, aan Gillis van Brande en geldt drie vaten evene en vier deniers par. Jan 
Steels houdt twee vaatzaad gelegen in de LANGHE WULGHE  palende aan Pieter 
Steels, aan Jacop de Keysere, aan Bertel van Laect en geldt twee vaten en half 
evene en twee deniers par. De erfgenamen van Jaspar Claysens bezitten twee 
vaatzaad op DE BORCHT palende Bertel van Laect, aan het goed van de 
erfgenamen van Jacop van Andernove, aan de Cauterstraaten en aan DE 
MEERSCHEN en geldt twee vaten evene. Bertel van Laect houdt drie vaatzaad 
gelegen op de MEERCAUTER  palende aan Jooris Sersanders, aan Jan 
Varhofstede, Jacop Grevenbrouck, Gillis Blanckaert en geldt drie vaten evene en 
drie deniers par. Gillis van Brande houdt drie vaatzaad liggende TE DURME up 
de MEERCAUTERE palende aan Jooris Sersanders, Marten van Vuytfanghe Jacop 
de Keysere en geldt twee vaten en half en drie deniers par.  Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 6 april 1603.  

4610 Pieter de Buele, zoon van Jan, doet verhef van zijn leen van drie vaatzaad IN DEN 
BOSCH gelegen. Het leen is op hem gesuccedeerd van zijn vader. Het paalt aan 
Thomaes de Buele. Het rapport werd door de leenhouder ondertekend met een 
merk en gezegeld door Jacob de Buele op 8 maart 1604.   

4611 Jan Doedesem doet verhef van zijn leen DE BEKE genoemd en is gelegen TE 
DORME negen dagwand groot. Het leen paalt aan Jacob de Keysere, aan Jan 
Steels fs Gillis en aan de BRANSTRATE en werd gekocht van de weduwe Pieter 
van den Brande. Van dit leen wordt drie vaatzaad erfland, dat in het bezit is van 
Joos de Cocq die het kocht van de erfgenamen van Bouwen de Bocq, gehouden. 
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Die drie vaatzaad paalt aan de Dormstraat. Het rapport werd door de leenhouder 
ondertekend op 15 november 1604.  

4612 Andries de Buele, zoon van Jan, doet verhef van zijn leen in DEN BOSCH 
gelegen en is  drie vaatzaad groot. Het leen paalt aan Thomas de Buele, aan het 
goed van de wezen van Jan de Buele. Het leen is door het overlijden van Jan de 
Buele, broer van de leenhouder, op hem gesuccedeerd. Het rapport werd 
ondertekend met het merk van Pieter Vereertbrugghen als voogd van Andries de 
Buele op 29 augustus 1605.  

4613 Pauwels de Clercq, zoon van Jan, doet verhef van zijn leen TE WESEPOELE 
gelegen en is een dagwand groot. Het leen paalt aan Jan van Wesepoele, 
Gheeraert Caeskens. Van het leen worden twee achterlenen gehouden namelijk 
Frans Coppejans houdt een leen van een half dagwand ook in DEN BOSCH 
gelegen. Carel vuyten Eechout bezit ook een half dagwand naast het voorgaande 
perceel gelegen. De twee achterlenen zijn niet terug te vinden en bijgevolg 
verdonkerd of verduisterd. Het rapport werd door de leenhouder ondertekend 
omdat hij geen zegel bezit op 9 januari 1606.  

4614 Jacob Doedesem doet verhef van zijn leen dat hij kocht van Jan Doedesem zijn 
broer, negen dagwand groot. Het leen paalt aan Jacob de Keysere, aan Jan Steels 
fs Gillis, en aan de Brantstraat. Het leen werd vroeger gekocht van Pieter van den 
Brande. Aan dit leen is een achterleen van drie vaatzaad erfland gehouden 
toebehorende Joos de Cock die het kocht van de erfgenamen van Baudwijn de 
Bocq. Het achterleen paalt aan de Dormstraat en geldt een heerlijke rente van 
twee deniers par. Het rapport werd door Jacob Doedessem ondertekend op 15 
maart 1610.  

4615 Jonker Wouter van der Gracht, heer van SCHIERVELDE, PAESSCHENDAELE 
etc doet verhef van een leen van twee bunders en half DLEEN THAVERMATE 
genoemd. Dit leen paalt aan Lauwereys Rosseels, Joos de Kindere, aan het goed 
van de erfgenamen van Pieter de Hooghe en aan Jan Verhofstede. Tot het leen 
behoort nog een tiendeken geldende jaarlijks vier schellingen groot in penning 
rente en jaarlijks nog eens negen groot die op tien bunders erfland wordt geheven. 
Die tien  bunders liggen in Zele, Berlare en Overmere. Hierna een opsomming 
van de personen die de erfgronden houden namelijk: eerst Adriaen Elsackere bezit 
een hofstede van een vaatzaad groot palende aan Jan Verhofstede en aan meester 
Wijnandt van der Haghen en geldt jaarlijks een penning. Jan van der Hofsteden 
bezit een vaatzaad en half palende aan  Jan Kets en geldt jaarlijks een penning en 
half.  Wijnand van der Haghen bezit een hofstede van twee vaatzaad en half dat 
paalt aan Janneken Keersmaeckers en aan Adriaen Elsackere en aan Jan Kets en 
geldt twee en half penningen. Janneken Keersmaeckers heeft een geruineerde 
hofstede van een vaatzaad groot dat paalt aan Wijnandt van der Hagen, aan Jan 
Burm en aan Jacop van Cooleghem en geldt een penning. Jaecques van 
Cooleghem en Jan Burm houden een hofstede van een vaatzaad palende Janneken 
Keersmaeckers, Hillewaert de Deckere en gelden een penning. Hillewaart de 
Deckere causa uxoris Lijneken Coppejans zijn vrouw bezit een hofstede van een 
vaatzaad dat paalt aan het goed van mijn heer van Hingene en geldt een penning. 
Mijn heer van Hingene ( Ursel ) houdt twee vaatzaad liggende tegenover zijn 
poort, palende aan Hillewaart de Deckere noord aan DEN DRIESCH. De heer van 
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Hingene kocht het perceel van jonker Franscoys van Redichove en geldt twee 
penningen. Jacop van Lokeren, zoon van Lugier, houdt twee vaatzaad en half 
palende aan Marjen Huybrechts en Petronella van Doorslaer haar dochter en zuid 
DEN DRIESCH en geldt twee hallinc par. Marija Huybrechts en haar dochter 
Pierijntken van Doorslaer bezitten een hofstede van anderhalf vaatzaad groot dat 
paalt aan DEN DRIESCH en aan het goed van de O.L.V.-kapelanij, zij gelden 
anderhalve penning. De O.L.V.-kapelanij van Zele houdt zes vaatzaad erfgrond 
palende aan Jacop van Lokeren, aan Paesschier van Wielle, aan Jan de Ruysschere 
en geldt zes penningen. Jan de Ruysschere houdt drie vaatzaad erfgrond palende 
aan Pieter Jacopssone, Jacop van Lokeren, Lugier van Abbeele en geldt drie 
penningen. Lugier van Abbeele houdt zes vaatzaad palende aan Pieter Jacopssone, 
Jan de Ruysschere, Jacop van Lokeren, Matthijs van Wielle en geldt zes 
penningen. Pieter Jacops houdt drie vaatzaad erve palende aan Jacop van Lokeren 
en aan Jan Doudechem en geldt drie penningen. Matthys van Wielle bezit drie 
vaatzaad, palende aan Lugier van Abbeele, aan het goed van de erfgenamen van 
Jooris Jacops en geldt drie penningen. Deze vier laatste percelen worden DE 
RAECKEN genoemd en liggen in DE WAGENIJE VAN DE ELST. De erfgenamen 
van Jooris Jacopssone houden twee vaatzaad in één perceel van vier vaatzaad 
palende aan Matthijs van Wielle, Gillis van de Velde en gelden twee penningen. 
De zelve erfgenamen houden nog eens drie vaatzaad in twee percelen aan de 
Coulaert straat palende aan Matthijs van Wielle, Pieter Heerman. Dit land wordt 
de EECHDEMAECKERS genoemd en de erfgenamen gelden vier deniers par. Jan 
Faemaey houdt drie vaatzaad erve genoemd DEN EECHDEMAECKER palende 
aan de Coulaert Straat, Pieter Heerman, Cornelia Ponsens en aan het goed van de 
erfgenamen van Gillis van Andernove en geldt drie penningen. Cornelia Ponsens 
houdt negen vaatzaad DE GEETEMALS genoemd en paalt met een dreefken aan 
de Coulaertstraat, aan het goed van de erfgenamen van Gillis van Andernove, aan 
Pieter Heerman en aan Gillis van de Velde, en geldt negen penningen. Heijndrick 
de Wilde houdt een vaatzaad erve gekocht van de erfgenamen van Lieven 
Crabbeel palende aan het goed van de erfgenamen van Gillis van Andernove, aan 
Cornelia Ponsens met haar GEETEMALS en geldt een penning. Geeraert de Moor 
houdt twee vaatzaad en half gekomen van zijn moeder gelegen aan D 
ABBEELKEN in zijn hof palende aan Pieter Verheirbrugghen en geldt twee 
penningen en half. Pieter Verheirburgghen houdt een half vaatzaad palende aan 
Geeraert de Moor, en geldt een hallink. Pieter van Damme fs Jans en Elysabette 
sVetten houden een bunder in Overmere DE HOLLEERS genoemd liggende 
tussen de Mosseveltstraete en paalt aan Joos Temmerman fs Jans, Jan van 
Mossevelt alias Leys,  en geldt acht penningen. Jan van Mossevelde fs Willems 
houdt een half bunder erfgrond in DE HOLLEERSEN gelegen en paalt aan Jacop 
van Mossevelt en Adriaen Oosterlynck en geldt vier penningen. Jacop de Cleene 
houdt in DE HOLLEERS een half bunder palende aan Jacop van Mossevelde en 
aan Adriaen Oosterlynck en geldt vier penningen. Pauwels de Waele houdt een 
half vaatzaad in Beerlaar op het BEERLEIRE VELT palende aan Jan de Kimpe en 
geldt een hallinc. Dit rapport ondertekend door Jacop van Lokeren als bedienelijk 
man over jonker Wouter van der Gracht in 1606. 

4616 Joos Rogman als voogd over Gilleken van Mele fs Carels doet verhef van een leen 
van een dagwand gelegen aan de Gaverstraat. Dit leen paalt aan het goed van de 
erfgenamen van Pieter Pauwels, nu Joos de Smet door koop van Jan de Sadelaer, 
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aan Jan van Vossole nu Olivier Verdonck. Van dit leen worden vier bunders 
erfgrond gehouden geldende jaarlijks twee schellingen acht penningen par. : Eerst 
Gillekin van Mele houdt een leen van een vaatzaad gekocht van Margareta 
sWilden. Pieter Pauwels, nu Joos de Smet, bezit twee vaatzaad dat hij kocht van 
Jan de Sadelare. Jan de Clercq fs Willems bezit een perceel door successie van 
zijn moeder bekomen. Passchier van Vlassenrote bezit drie vaatzaad palende aan 
Jan Doedessems, het perceel werd aangekocht van Olivier van Driessche. Jan 
Doedesems bezit een perceel dat hij kocht van Olivier van Driessche drie vaatzaad 
groot dat paalt aan  Jan de Clercq. De voornoemde Jan Doedesems kocht van de 
voornoemde van Driessche zeven vaatzaad. Jan van Elsacker fs Jans bezit twee 
vaatzaad palende aan Jan Doedessem en aan Jan van Thoore. Jacob Pauwels, door 
koop van Jan van Schoote, bezit vijf vaatzaad palende aan Jan van Driessche en 
aan Olivier Verdonck. Olivier Verdonck bezit twee vaatzaad palende aan Jan van 
Schoote en dezelfde Olivier bezit nog drie vaatzaad aan de Gaverstraat. Jan de 
Clercq fs Willems bezit twee vaatzaad. Jan Doedessem bezit twee vaatzaad 
palende aan Matthijs de Clerc. Dit rapport werd ondertekend door de voogd 
Rogman door gebrek van zegel op 15 juni 1607.  

4617 Charles Sersanders fs Anthoon doet verhef van zijn leen van twee buners meers 
DE WEERT en WEDAU genoemd. Het leen paalt aan Luyc van Vuytfange, 
Olivier Bonnarens, aan het goed van de erfgenamen van Olivier Heyvaert en 
Marten Steel en noord de Durme. Van dit leen houdt men vijf achterlenen 
namelijk : eerst G. van den Brande fs Pieters houdt twee bunders, Pierintken van 
Cleenputte houdt een bunder, Jan Steels fs Gillis houdt honderd roeden, Jozijne 
van der Beke en Grietken Bonnarens houden een bunder elk over een derde en 
Thomaes van Hulse drie vaatzaad. Van hetzelfde leen houdt men achtenveertig 
bunders erfgrond die jaarlijks een hoeveelheid hoenderen gelden en een 
penningrente van achtenveertig  schellingen par. Jonkheer Nicolas van Royen als 
deelvoogd over jonker Charles heeft het rapport gezegeld op 17 oktober 1617.  

4618 Jacob de Keyser, zoon van Jan, doet verhef van zijn leen van dertien à veertien 
vaatzaad gelegen  in drie percelen in Zele in de wijk TE DORME. Twee van de 
drie percelen palen aan elkaar en wordt DE BEKE genoemd. Die percelen palen 
nog aan  Jacob de Keyser, aan het Brantstraatken, aan de goederen van de 
erfgenamen van Joos Vermeer. Het perceel D ACHTERSTE BEKE genoemd paalt 
aan Nicolaes Andriessens, en noord aan het derde perceel DE HOFSTEDE 
genoemd. Dit derde perceel paalt aan het goed van de weduwe van Arent Kint. 
Van dit leen worden drie vaatzaad erfgrond gehouden geldende jaarlijks zes 
penningen par. heerlijke rente. Het hoofdleen werd gekocht van Jacob 
Doedessem. Het rapport werd ondertekend met het merk van Jacob de Keyser op 
2 mei 1611.  

4619 Adriaen van Langhenhove en Thomas de Beule voogden over Adriaenken de 
Strooper, wees van Olivier de Strooper en Elisabeth Coppieters zaliger, doen 
verhef van een leen in Zele gelegen van een bunder groot. Het leen paalt aan het 
goed van Pieter Coppieters, aan  Jan van Vuytfanghe causa uxoris, liggende aan 
de VERVUYLEN BEKE en paalt zuid aan de voornoemde Pieter Coppieters. Van 
welk leen een half bunder wordt gehouden en tien bunders en half erfgrond. 
Daniel van Damme, nu Pieter Verheerbrugghen bezit het half bunder door koop. 
Dit half bunder paalt noord aan  Lysbette sHooghen nu Paesschier de Wale, met 
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de andere zijden aan Jan de Beule nu Olivier Jacobs en aan Pieter Jacobs Philips. 
Het naarvolgende is de specificatie van de ergronden namelijk :    Eerst bezitten 
de wezen van Jan de Beule fs Pieters een half bunder DEN DABSACKER 
genoemd palende aan Pieter Arents, aan Ludgier van den Abeele Pieters, en 
gelden vier schellingen par. Andries de Beule fs Mattheeus bezit ook een half 
bunder MIGGERODE genoemd palende aan Ludgier van den Abeele, aan het 
goed van de wezen van jonker Andries van Marsselare en geldt drie schell par.  
Franchoys de Voldere kocht vier vaatzaad DEN HECKER  genoemd palende aan 
Anthe. Opstal aan Pieter Gurtebeke. Antheunis van Opstal bezit drie vaatzaad 
DEN HECKERE genoemd palende aan Frans de Volder, Pieter Gertebeke causa 
uxoris en geldt vier deniers par. Cornelis de Beule bezit twee vaatzaad op den  
CAUTER, paalt aan Pieter Gurtebeecke causa uxoris noordt aan den Meulenweg. 
Cathelijne sBeule bezit drie vaatzaad in de  HECKERE palende aan Jan van 
Wesepoele fs Laureys. Antheunis van Opstal geldt zeven deniers par.  Jan 
Verhofstede te Lokeren bezit vier vaatzaad palende aan de Lokerbeke, aan Steven 
Strateman en aan het goed van de wezen van  jonker Andries van Marsselaer. 
Balten van Heuricke, over Hans Verroeten, bezit een half bunder DEN 
CROMMENACKER genoemd palende aan Joos van Cauweghem aan Jacob de 
Beule. Pieter Jacobs Philips bezit een vaatzaad DEN CLEENEN ACKER genoemd 
en is gelegen in de HEECKERS palende aan het goed van meester Joos van 
Cauweghem, en aan het goed van de zelve Pieter Jacobs. Jan de Beule fs Jans 
causa uxoris  bezit twee vaatzaden palende DE WYGRACHTBEKE en aan het 
goed van  de erfgenamen van Jacob Goossens en aan Jan de Beule en geldt een 
denier par. De zelve bezit drie vaatzaad aan de WIJGRACHTBEKE palende aan 
Pieter Gurtebeke causa uxoris en noord aan  Symoen de Cocq en geldt iij schell 
par.  Pieter Arents, causa uxoris, bezit twee vaatzaad op DEN CLEENEN ECKER 
palende aan Pieter Coppieters Jans west aan het goed van de erfgenamen van 
Gillis de Kindere en geldt drie schell par. Daneel van Damme bezit vier vaatzaad  
MALSCHAERTS ACKERE palende aan Pieter Gurtebeke, aan het goed van de 
Heilige Geest van Zele, aan Olivier Jacobs  en geldt drie deniers par. Gillis 
Verhelst bezit vijf vaatzaad in DEN GROOTEN ACKER  palende Lieven de 
Vyldere oost Jan van Vuytfanghe fs Pieters en geldt vier schellingen par.  Jan van 
Vuytfanghe voorzeid bezit vijf vaatzaad lands in den GROOTEN ACKER gelegen 
palende aan het hoofdleen van deze wezen, aan Jacob de Beule en geldt vier 
schellingen par. Pieter Coppieters Jans bezit een half bunder lants met het einde 
aan de voornoemde de Beule, zuid aan het goed van de wezen van Jan de Beule 
Pieters en west aan Jacob de Beule en noord het hoofdleen en geldt drie 
schellingen par. De zelve houdt nog een half bunder lands met het einde aan het 
Thee ackerstraetken? west Symoen de Cock en geldt twee deniers par. Jan van [ 
Luevene ] causa uxoris wijlen Anna Bergrachts bezit drie vaatzaad op de 
MUELENCAUTER  aan DE VENNE palende aan het goed van de wezen van Joos 
Coppieters, aan Matthys van Wiele causa uxoris en geldt drie schellingen par. 
Pieter Verheerbrugghe bezit twee vaatzaad bij de LENE  palende aan het goed van 
de weduwe Ludgier Elzacker en geldt twee deniers par. Ludgier van den Elzacker 
houdt drie vaatzaad  palende noord west Pieter Verherbrugghen en oost Jan 
Kethele en geldt een denier par.  Jonker Adriaen van Marsselaer nu juffr 
Jaquelyne de weduwe Pieter Lenssins bezit een bunder lants DEN SAYS ACKER  
palende aan de Lokerbeke, aan Gillis Bonnaerens zuid de zelve Marsselare en 
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geldt vier deniers par. Jacob de Beule bezit drie vaatzaad land DEN BEYAERT 
genoemd, palende aan Pieter Coppieters, Jan van Vuytfanghe en geldt drie deniers 
par. Matthijs van Wiele causa uxoris bezit twee vaatzaad op den NIEUWEN 
CAUTERE  zuid  DEN BOSCHACKER noord Jan van Vuytfanghe en geldt drie 
deniers par. Jan de Beule Pieters bezit vier vaatzaad  DAPSACKER palende Gillis 
de Beul, Daneel van de Abeele en geldt drie deniers par. Somma van al de 
erfgronden is tien bunders een dagwand. Het rapport werd ondertekend door de 
voogden omdat zij geen zegel bezitten op 11 juli 1611.  

4620 Thomas de Beule en Jan Peelman en Anthonis van Opstal voogden over de wezen 
van Pieter Coppieters, zoon van Jan, doen verhef van het leen gelegen op 
THUWICKE zeven bunders groot. Dit leen is gelegen in diverse percelen palende 
aan Jan van Elzacker met Raphael Maes aan het ene perceel, aan Jacob de Beule, 
aan Adriaen van Elzacker van de andere percelen. Van de zeven bunders zijn er 
slechts vier bunders en half die de wezen van Jan Verheerbrugghen toebehoren en 
daarin zes vaatzaden die palen aan het leen en zuid aan Raphael Maes. Pieter 
Verheirbrugghen , Laureys de Hooghe en Jan Coppieters fs Gillis bezitten daarin 
twee bunderen die palen aan Jacob Verrooten, aan Jan Vergauwen. In het leen is 
nog een half bunder verkregen door de vader van de wezen door koop van Olivier 
de Cocq zijnde een afzonderlijk hoofdleen palende aan Gillis Vervaet en aan Jan 
de Schaepdrijver. Dit leen met een ander hoofdleen is ook THUWICKE gelegen 
en is zeven bunders groot, behoort aan Joos van Holwinckle en  moeten samen de 
last van een paardendienst dragen. In heerlijke renten worden vierentwintig 
deniers par. geheven op vierentwintig dagwand erfgrond. Van de twee hoofdlenen 
worden vier achterlenen gehouden namelijk : Eerst Baltazar van Heuricke houdt 
drie dagwand palende aan het goed van de wezen van Jan de Beule, aan Pieter 
Temmerman en aan Jacob van Lokeren. Cornelis de Mul houdt drie dagwand 
palende aan Jan van Luvene, aan Gheeraert Caskens. Jozijne Jacobs, weduwe van 
Joos de Kimpe, houdt  een half bunder liggende OP DEN CAUTERE  waar de 
Meulenweg door loopt palende aan Paulus de Clercq, aan Pieter van Lokeren. 
Lieven de Vylder houdt tien vaatzaad palende aan Jacob Verrooten en Gheert de 
Moor. Het rapport werd gezegeld door Laureys de Strooper griffier van Zele op 5 
juni 1614.  

4621 Nicolas Sersanders fs Jonker Jooris doet verhef van het leen van twee bunders  
SERDIERICX LANDT genoemd. Hiervan palen de veertien vaatzaad aan de 
goederen van Gillis van Wesepoele en Jan van den Driessche en Jan Steels en 
Gillis van Branden, Merten van Wtfanghe, Berthel van Laeck en meester Jacob 
Grevenbrouck. De andere twee vaatzaden palen aan Merten van Wtfanghe, Gillis 
Blancquaert en Gillis van Brande, Bertel van Laect en Jan van der Hofstede en 
Lieven de Vyldere en Jacob de Keysere. Tot dit leen behoren twintig laten die 
jaarlijks negen halsters evene en drieëndertig deniers par. in rente moeten. 
Bartholomeeus Varlaect houdt een half bunder OP DE BORCHT gelegen palende 
aan Jacob de Keyser, jonker Jooris Sersanders, Jan Steels en aan de MEERSCHEN 
en geldt twee vaten en half evene en vier deniers par. Jacob de Keysere houdt een 
half bunder land ook op de BORCHT gelegen palende aan Berthel van Laect, 
Kerste Hermans, en  geldt twee vaten en half evene en drie deniers par. Meester 
Jacob Grevenbrouck bezit vier vaatzaad in de REBBEKEN  palende aan Jan van 
Elsacker, Berthel van Laecte en geldt drie vaten evene en drie deniers par. 
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Meester Jacob van Grevenbrouck bezit vier vaatzaad  palende aan jonker 
Sersanders, Jan van Elsacker, en Berthel van Laect en geldt drie vaten evene. Nog 
meester Jacob van Grevenbrouck bezit twee vaatzaad palende aan Jan van Elsaker 
en geldt twee vaten evene. Meester Jacob Grevenbrouck houdt een vaatzaad 
palende aan Berthel van Laect en geldt een vat en half evene en een denier par. 
Jacob de Keysere bezit vijf vaatzaad land gelegen OP DE BORCHT palende aan 
Berthel van Laect  Kerstiaen Hermans en geldt drie vaten evene en een derdedeel. 
Jacob de Keyser bezit zes vaatzaad in DE PAECHPUTTE palende aan Jan Steels, 
Christiaan  van Hecke, en geldt vijf vaten even en drie deniers par. Marten van 
Vutfanghe en Gillis Blanckaert houden vier vaatzaad op DEN MEERCAUTERE 
palende aan Berthel van Laect, Gillis van Brande en geldt drie vaten evene en vier 
deniers par. . Jan Steels bezit twee vaatzaad  gelegen  in de WAEGHEWULGE 
palende aan Pieter Steels, Jacob de Keysere, Berthel van Laect en geldt twee 
vaten en half evene en twee deniers. De erfgenamen van Gaspar Claysens houden 
vijf vaatzaad op DE BORCHT  palende aan Berthel van Laect, aan het goed van 
de erfgenamen van Jacob van Andernhove, noord  DE MEERSCHEN en gelden 
twee vaten evene. Berthel van Laect  bezit drie vaatzaad liggende op de  
MEERCAUTER palende Jooris Sersanders, Jan van Hofstede, Jacob 
Grevenbrouck, Gillis Blanckaert en geldt twee vaten evene en drie deniers par. 
Gillis van den Brande bezit drie vaatzaad liggende  TE DURME  op de 
MEERCAUTER palende aan Jooris Sersanders, Jacob de Keyser en geldt twee 
vaten drie deniers. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 24 november 
1614.   

4622 Nicolas Sersanders, zoon van jonker Jooris, doet verhef van zijn leen T’GOET 
TER GOEDEN genoemd en is negen bunders groot, gelegen in diverse percelen 
de ene naast de andere. Het leen omvat ook het verbrand hofken, boomgaard en 
wallen gelegen oost s’heeren straete en palende aan de SEVEN EECKEN, aan de 
DE LOKERBEKE, Hendrick de Wilde, Gillis Bonnarens, Jacques Loot, Jan van 
Wtfanghe fs Pieters, aan het goed van de erfgenamen van Jaspaert Claessens, Jan 
van Wtfanghe en Jan Doensens. Van dit leen houdt Jan Doensens machtig over 
Tanne Mertens fa Andries, een leen van drie honderd roeden  palende zuid 
s’heeren straete en het Wastynen straetken, west LIPENS ACKERE. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 24 november 1614.  

4623 Lucas van Hoorenbeke doet verhef van zijn leen wezende een leenrolleken van 
vijfentwintig penningen par. per jaar die op vijfentwintig vaatzaad erfgrond 
worden geheven gelegen op Zele  dus op elk vaatzaad een penning par. De 
vijfentwintig vaatzaad worden bezeten door verscheidene personen : Eerst Merten 
van Lokeren causa uxoris houdt vijf vaatzaad in DE HOOGE VELDEN palende 
zuid de Ponsgracht, noord het Hoochveltstraetken, west het goed van de 
erfgenamen van Merten van Lokeren met de andere drie vaatzaad geldt vijf 
deniers par. Bernaert de Munck houdt vier vaatzaad palende WILDERNISSEN 
PUT aan Pauwels de Clercq en geldt vier deniers par. Ludgier van den Abbeele 
houdt vier vaatzaad zijnde een driehoekige akker palende oost het goed van de 
kerk van Berlare, aan Pieter van den Bossche en geldt vier deniers par. Pieter van 
den Bossche houdt acht vaatzaad land aan het Hoogveldstraetjen, aan Jacob de 
Beule en het goed van de wezen Gillis Steels en geldt ook onder de rol van Joris 
van Hoorenbeke broer van de leenhouder en geldt jaarlijks acht deniers par. 
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Thomas de Beule houdt twee vaatzaad land palende aan Passchier van den 
Bossche en zuid aan Jan Kint en geldt twee deniers par. Ten laatsten Joos der 
Kinderen fs Pieters houdt twee vaatzaad gelegen in twaalf vaatzaad in DE 
HOOCHVELDERS palende Joos de Hont, meester Joos van Cauweghem en geldt 
twee deniers par. Het rapport werd door de leenhouder getekend en gezegeld op 5 
november 1614.  

4624 Jan van den Heetvelde fs Salomoens doet verhef van zijn leen van zes dagwand 
groot bij DEN BOECHMERE gelegen. Dit leen paalt aan de hofstede van Pieter 
van Miggrode. Van dit leen houdt Heynrick Everaerdt fs Pieters een leen gelegen 
nabij DEN BOOCHAMERE van zes vaatzaad groot palende  Daniel van 
Miggrode, Gillis Herman en aan het goed van de erfgenamen van Lugier Aechten. 
De jaarlijkse waarde van het leen wordt op twee schellingen zes penningen groot 
geschat. Het rapport werd niet ondertekend noch gedateerd.  

4625 Willem van Langheveld, priester, doet verhef van zijn leen van zeven bunders 
groot. Dit leen is onderhevig aan een paardendienst. Pieter Coppejans houdt vijf 
dagwand in achterleen. Tot het hoofdleen behoren nog verscheidene achterlenen 
o.a. N sKimpens houdt een achterleen, Daneel de Wale houdt op  DE STAPPE 
een half bunder in leen, en Jan Goesens een half bunder, Jacop van den Putte en 
Jan van den Putte naast  DEN SCILLEBERCH drie dagwanden. Nog behoort aan 
het leen met Heyndrics sKimpens leen een rente van achtentwintig deniers par. 
geheven op drie bunders erfgrond. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld 
zonder datering.  

 
Volgens register van de Rekenkamer nr. 24644 (anno 1473 afgesloten 1480) volgende 
melding: 
 
De Pierre Christiaens  a cause de son fief tenu de mondit seigneur contient xij bonniers vault 
chascun an xLiij livres iiij s. par. de ce receu oultre et pardessus ce quil a baillie a Colinet 
Danekin  hault bailli de Tenremonde par vertu dune lettre de mondit seigneur pour povoir 
recevoir et composer a son prouffit les deniers des fiefz qui sont chargie et en servitute de 
livrer ung cheval a mondit seigneur en armees appelle hervaerden comme appert par la 
cedulle dudit Colinet cy rendu  x livres xvj s. par. – service de cheval 
 
De Pierre de le Brande a cause de son fief tenu de mondit seigneur contenant ix journelz 
vault chascun an viij livres viij s. par. tauxe et receu  v livres par. 
 
Volgens register van de Rekenkamer nr. 24653(anno 1475) volgende melding :  
 
De Pieter Christiaens pour le vj denier dun fief tenu de la court et maison de Tenremonde 
gissant en ladicte paroiche de Zele valissant par an  xLiii livres iiij s. par. icy pour ledict 
droit  vij livres iiij s. 
 
De Bertholomeeus de Kuul et Jehan van den Puite a cause du vj° denier dun fief tenu de 
ladicte court de Tenremonde gisant en ladicte paroiche de Zele valissant par an  xxviij livres 
iiij s. par. icy pour ledict droit  iiij livres xiiij s. 
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XIV. ZAAMSLAG 
 
Messire Rolant de Baenst chevalier ou nom de  Hannekin  son filz orphenin tient ung fief de 
mondit seigneur de sadite maison et court de Tenremonde et sont deux dismes succedez de 
Damoiselle  Jozine de Melanen  gisans oudict Zaemslacht qui valent par an deduit les fraiz et 
despens  Lx livres par. – Orphenin tauxe pour moictie  xviij livres par.  
 
Roelkin vuten Hove fs Claeis  orphenin tient ung fief de mondit seigneur de sadite maison et 
court de Tenremonde et est une disme gisant oudit Zaemslacht qui vault par an Cij livres par. 
– orphenin  tauxe pour moictie xxx livres xij s. par. 
 
Dame Jozine de Melanen  compaigne de Messire Floris de Zaemslacht  chevalier tient ung 
fief de mondit seigneur oudict Zaemslacht et est une chense appelle TGOET TAELBRECHTS 
ZEE  contenant xxiij mesures appelle ghemeten terre labourable dont chacune mesure vault a 
ferme xLviij s. par. item xviij mesures et demy dit ghemeten en pasturage a xviij s. par. 
chascune mesure et une pescherie de xviij livres par. duquel fief est tenu ving hommaiges 
lequel nest point venu ou registre et vault ledict fief deduit le dicaige iiijxx viij livres xvij s. 
par. – tauxe  Liiij livres v s. par. son mary Messire Florens de Zaemslacht sert    
 
Jehan le But tient ung fief de mondit seigneur oudit Zaemslacht et sextent en plusieurs et 
divers poldres Assavoir en DIEPEN le tierchs de tous les biens qui doivent disme excepte la 
disme de char et pareillement en plusieurs aultres et vault ledit fief par an  xxiiij livres par. – 
tauxe xiiij livres viij s. par. 
 
Jehan van der Haghe fs Leurens tient ung fief de mondit seigneur oudit Zaemslacht et est 
une disme qui vault par an  xiiij livres par. – tauxe viij livres viij s. par.  
 
Jehan Zoete tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de Tenremonde 
gisant oudit Zaemslacht et est une disme sur certaines parties de terre appertenent a ma dame 
de Halewin et vault par an  xxxvj livres par. – tauxe xxj livres xij s. par. 
 
Simon Borlut laisne tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de 
Tenremonde et est une disme en Axelambacht qui vault par an xlv livres xij s. par. tauxe xxvij 
livres xij s. par.  
 
Jehan van Papeghem tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde et est une disme oudit Axelambocht de char davigneaulx et semense sur certaine 
terre et vault par an  xxviij livres par.  tauxe xiiij livres viij s. par.  
 
Jehan Zoete  tient ung fief de mondit seigneur gisant ou polre SAINT JORGE et sont fossez 
appellez DYCPUTTEN qui vault par an an  xxiiij s. par. – nihil 
 
Jaques van den Vagheviere  tient ung fief de Mondit seigneur dont le grandeur et valeur ne 
sont point venu ou registre  
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[latere handshriften : Jacques van den Vagheviere tient ung fief de mondit seigneur et est 
une dixme assavoir la ij° part dune GADERINGHE TIENDE  gisant en Axeleambocht et en 
on a et vault  xxij livres par. – 
damoiselle Marie fille de Jorge de le Vagheviere  tient ung fief de mondit seigneur contenant 
iij gaderinghe de dixme gissant en GHENDERDIJC en oudite en Zaemslacht en 
Axeleambocht et vault par an  Lxxviiij livres par.  - 
Jehan de la Vagheviere tient ung fief de mondit seigneur contenant v gaderinghs  tiende 
gissant ou poldre de Westzaemslacht et illec entier  vault par an  vjxx livres par.] 
 

4364 Pauwels van der Haghe als voogd over Jaquemine van der Haghe, dochter van 
Jan, doet verhef van een leen gelegen in Zaamslag aan de westkant van de 
westvaart van Axel. Het leen bestaat uit een tiende die jaarlijks achttien pond par. 
waard is. Het rapport werd gezegeld door Willem de Smet op verzoek van de 
leenhouder omdat die geen zegel bezit op 14 mei 1513.  

4365 Anthuenis de Mey, priester, doet verhef van zijn leen zijnde een tiende  bestaande 
uit drie gaderingen tienden en het derde van een gadering tiende samen met een 
vleestiende en lammertiende en een smalletiende gelegen in GHENDERDYC 
binnen Zaamslag. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 24 oktober 
1514.  

4366 Gillis van der Vlamincpoorte als kerkelijk voogd over Katheline van Wettere, 
dochter van Jan, zijn vrouw doet verhef van een leen gelegen in 
WESTZAEMSLACHT. Dit leen omvat vier gaderingen tienden. Het leen is aan zijn 
vrouw toegekomen door het overlijden van jonkvrouw Agnees Massado haar 
moeder. Het rapport werd door Gillis gezegeld op 15 april 1515.  

4367 Philips Zoete van Laken als voogd over jonkvrouw Johanne Zoets van Laken doet 
verhef van een leen in Zaamslag in diverse percelen in de polders gelegen. Eerst 
in mijns Heeren Polder van Axele nu de POLDER VAN DEN CAPELLEN en in de 
polder waar Jan de Visscher woonde genoemd  DOUDE LAND strekkende tot de 
haven van Axel in het zuiden ligt het land dat mijnheer Jan Frennys toebehoort en 
in het noorden de dijk van WESTSAEMSLACHT. In de polder genoemd JAN 
HUUGS POLDER nu genoemd DE ROSENT POLDERE,  DE HAVENE VAN 
AXELE aan de oostzijde van dien, aan de westzijde strekt de tiende toebehorende 
de pastoor van Saemslach liggen ook gaderingen die tot het leen behoren..  In al 
deze percelen behoort het leen de twee deel van de tiende van alle tiendebare 
vruchten zonder de vleestiende en diergelijke volgen de tienden van de dijken die 
aan de polders liggen met de tienden van de zelve polders. Tot het leen behoort 
een derde schoof van de zelve tiende die men houdt van de vrouw van Halewin 
geheven in de polders. Al de hogervermelde tienden vormen één leen gehouden 
van het leenhof van Dendermonde. Johannes Zoets van Laken, Philips Zoete van 
Laken als voogd over jonker Johannes Zoete van Laken zegelden het rapport op 
14 augustus 1515.  

4368 Christoffels de Salines  koopman van de Spaanse natie doet verhef van twee lenen  
liggende in Axel ambacht in Zaamslag. Het eerste leen is een heerlijkheid gelegen 
in DE POLDER VAN OUDOTENE zijnde een stuk en het derde van een ander 
stuk korentiende, vleestiende, vlastiende en heerlijke tiende.  Het ander leen 
omvat drie gaderingen en twee gaderingen tiende ook in OUDOTENE  in 
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Zaamslag met de vleestiende, lammertiende, smalle tiende en heerlijke tiende en 
al de vrijheid daartoe behorende. Het rapport werd ondertekend door de 
leenhouder op 28 augustus 1515.  

4369 Anthuenis de Baenst ridder doet verhef van zijn leen bestaande uit twee tienden. 
Het ene leen is een streke van een zesde deel liggende in GHEENDERDYCK.  Het 
tweede leen is een half streke liggende in Westzaamslag. Het éne jaar moet met 
een wagen en het ander jaar met de voerlieden karwei verricht worden. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 21 april 1545.  
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XV. AXEL AMBACHT 

 

3474 Jacop Verzeelin doet verhef van een deel van een leen genoemd AETBERCX 
bestaande uit een tiende geheven op diverse percelen nl. de twee delen van vlees 
of lammertiende in Axel. Nog de twee delen van de vlees of lammertiende in 
Beoostenblije en ook in Zuiddorpe. Tevens behoort tot het leen  in West 
Saemslacht de  tiende op xij bunders de drie in NIEUHOTENE  van de twaalf  
bunderen en vijf aan het einde gelegen. Nog in SCRAVEN POLDERE heeft hij de 
twee delen van de vlees of lammertienden. Nog in het goed van Mer Philips van 
Axsele polder de twee delen van de vlees of lammertienden.  In SCREYDIC ook 
de twee delen van de vlees of lammertienden. Nog in MOERMANS POLDER ook 
de twee delen van die tienden. Nog behoort aan het zelve leen de smaltienden en 
beset  in de GANSPOLDER  en ook de smaltiende op de vijf gaderingen in de 
NIEUHOTENE. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 28 februari 
1514 n.s.   

3477 Symoen Borluut zoon van Geeroms doet verhef van zijn leen en manschap te 
weten: onderhalf streke tiende dit is het vierde deel van de hele tiende in 
NIEUHOTENE en in HAUTHOTENE in Axel ambacht. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 31 juli 1515.  

3481 Symoen Borluut zoon van Geeroms doet verhef van zijn leen en manschap te 
wetene onderhalf streke tiende dat het vierde uitmaakt van een hele tiende in 
NIEUNOTENE en HAUTNOTENE  in Axel Ambacht. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 2 maart 1514 n.s.  

4526 Anthonis van den Vagheviere poorter van Brugge als vader over Barbele zijn 
dochter doet verhef van een leen van vijf gaderinghe tienden met de vleestiende, 
lammertiende, smalletiende. Hiervan liggen drie gaderinge tienden in 
GHENDERDIJK in Zaamslachtt en de andere twee gaderinge tienden in 
Houdhotene. De leenhouder bezegelde het rapport op 26 juni 1430.  

4527 Anthonis van den Vagheviere poorter van Brugge doet verhef van een leen van 
drie gaderingen tienden en het derde deel van een gadering tiende met de 
vleestiende, lammertiende en smalletiende gelegen in Zaamslacht in 
GHENDERDIJC.  De leenhouder bezegelde het rapport op 26 juni 1430.  

4528 Urbaen Pottreel alias Damman doet verhef van zijn leen van drieentwintig 
gemeten gelegen in Zaamslacht genoemd  TGOED VAN HAERBRECHTS ZEE 
samen met de visserij met de ettingen. Tot het leen behoort ook de vlees of 
lammertiende in SCREPDIJC en de twee delen van die tiende in MOURMANS 
POLDER.  Nog de twee delen van de smalletiende en het bezet in de  GANS 
POLDER en nog de twee delen en bezet in de SGRAVEN POLDER. De twee 
delen van een vleestiende in de polder waar Willem Gilliszone woont en ook twee 
delen in de NIEUWEN POLDER er naast gelegen. Van het hoofdleen worden nog 
twee manschepen gehouden. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 4 
juli 1430.  
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4529 Anthonis van den Vagheviere poorter in Brugge doet verhef van zijn leen zijnde 
drie gaderingen tienden en een ander deel van een gadering tiende met de 
vleestiende, lammertiende en smalletiende. Dit alles gelegen in de parochie van 
Zaamslacht in de Vier Ambachten binnen Axelambacht liggende in Ghenderdijc. 
Het rapport werd gezegeld door de leenhouder in februari 1442 n.s. 

4530 Anthonis van den Vagheviere poorter van Brugge doet verhef van zijn leen zijnde 
gadering tiende liggende in Zaamslacht in de Vier Ambachten. De leenhouder 
handelt over zijn dochter Barbele. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld 
in februari 1442 n.s. 

4531 Andries van den Vagheviere poorter van Brugge doet verhef van zijn leen van 
twee gaderingen tiende en het derde deel van een andere gaderinge  tiende gelegen 
in Axelambacht in Zaamslacht in OUTHOTEN met een kleine tiende, en een 
vleestiende. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 22 [juni ] 1441.  

4532 Jan Pardo poorter van Brugge als vader en administrateur over Silvester Pardo 
zijn zoon doet verhef van een leen dat de zelve Silvester is houdende. Het leen 
behelst vijf gaderingen tienden liggende in West Zaamslacht met de vleestiende 
en de smalle tienden. Het leen is op Silvester gesuccedeerd door het overlijden 
van Katheline van der Vlamyncpoort zijn moeder. Het rapport werd door de 
leenhouder ondertekend op 27 september 1540.  

4533 Lieven Cappe doet verhef van een leen zijnde een tiende haar bestrekkende 
binnen Zaamslacht op en aan de west zijde van de vaart en haven gelegen tussen 
Axel en DER NEUSEN. De tiende omvat de drie schoven van iedere hoop. Men is 
ook gerecht jaarlijks veertig s.ingen par. erfelijke rente te heffen op de tienden van 
de cure van Zaamslacht ongeveer zestien Karolus Gulden waard. Het rapport werd 
door de leenhouder gezegeld op 17 februari 1542 n.s.  

4534 Jacop Nieulandt als vader en als administrateur over Franskin zijn oudste zoon 
gewonnen bij Anna Christoffels de Salines dochter van wijlen zijn vrouw doet 
verhef van twee leengoederen liggende in Axelambacht in Zaamslacht. Het leen is 
op de zoon gesuccedeerd door het overlijden van zijn moeder. Namelijk een leen 
zijnde een heerlijkheid gelegen in Zaamslacht en in de POLDRE VAN 
OUDOTENE zijnde een streek en het derde van een streek koren tiende, 
vleestiende, vlastiende en heerlijke tiende. Het ander leen van drie gaderingen 
tienden in Ghinderdijc en twee gaderingen tiende in OUDOTENE met de bezette 
van vleestiende, lammertiende, smalletiende. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 27 februari 1548 n.s. 

4535 Jan Damman zoon van Jan, heer van Oomberge als kerkelijk voogd over 
jonkvrouw Elizabeth de Baenst dochter van mher Anthuenis doet verhef van zijn 
leen. Het leen is gelegen in Zaamslacht zijnde een tiende liggende in 
GHEENDERDIJCK en het andere een halve streek in Westzaamslacht. De 
leenhouder zegelde het rapport op 12 april 1554.  

4536 Francois Pardo heer van FREMICOURT macht hebbende over Sieur Diego Pardo 
Lymros zijn oom, feodaal erfgenaam van wijlen heer en meester Silvester Pardo 
licentiaat in de Godheid en kanunnik van de kathedrale kerk van O L V te 
Antwerpen. De volmacht werd verleden voor schepenen van Rijsel op 19 april 
1605. Sieur Diego Pardo houdt een leen vijf gaderingen tienden groot in 
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Westzaamslacht met de vlees tiende en andere smalletienden. Het leen is Diego 
Pardo toegekomen naar aanleiding van het overlijden van Silvester Pardo. Het 
rapport werd ondertekend en gezegeld door Francois Pardo op 26 september 1605.  

4134 Henric van Roeselaer heer van DER ROEST doet verhef van zijn leen hem 
toegekomen van wege vrouw Carolina Sersanders zijn vrouw, omvattende drie 
gaderingen tienden groot gelegen in Nieuhottene binnen Axelambacht. Het leen 
wordt op een jaarlijkse pacht van zes pond tien schellingen groot geschat. Het 
rapport werd gezegeld door Symoen van der Eecken ontvanger van de leenhouder 
op 25 augustus 1430.  

4135 Arent de Wint als voogd over Hanneken de Wint zijn kind gewonnen bij 
jonkvrouw Joozijne sButs dochter van Jan doet verhef van een leen wezende een 
tiende. Het leen omvat het derde van de geheele tiende van de hele polder van 
DIEPENEEDE liggende in de parochie van Nootene. De tiende wordt geheven op 
alle tiendebare vruchten behalve de vleestiende. Tot de leenverplichtingen behoort 
een wagen om de zelve vruchten te verzamelen. Het leen wordt op een jaarlijkse 
pachtsom van twee pond groot geschat. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 9 september 1540. 

4136 Raphael van der Sare gehuwd met jonkvrouw Jakemijns sWints dochter van 
Arendt doet verhef van zijn leen zijnde het derde van de gehele tiende in de polder 
van  DIEPENEEDE in Notene. Tot het leen behoort een wagen om de gehele 
tiende mee te vervoeren en op te halen. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 27 november 1540.  

4137 Pieter van Roosbeke zoon van Jan doet verhef van zijn leen zijnde een derde deel 
van de hele tiende in de POLDER VAN DIEPENEEDE  gelegen in de parochie 
van Notene. Pieter kocht het leen van zijn vader die het op zijn beurt gekocht had 
van Joos van der Saren zoon van jonker Frans. Tot het leen behoort een wagen om 
de tiende op te halen. Het rapport werd getekend en gezegeld door Hector de 
Bocq op 29 juli 1613.  
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XVI. LOKEREN 
 
Michiel van den Putte tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de 
Tenremonde gisant oudit Locren contenant icy preitz et terre labourable cincq bonniers qui 
vault par an  xxv livres xvj s. par. – tauxe xv livres ix s. par.  
 
Jaques Goossins tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de Tenremonde 
contenant trois bonniers qui vault par an  x livres par. – tauxe vj livres par. 
 
Hannekin Staessins fs Laurens tient ung fief de mondit seigneur contenant ung bonnier 
gisant sur le Dorme duquel fief Roelkin et Pierre Stassins ont les deux parts et vault par an  x 
livres iiij s. par. – Orphenin tauxe iij livres par. 
 

4070 Roem van den Putte doet verhef van zijn leen van zes bunders en twee gemeten in 
Lokeren, land van Waas. Het leen paalt aan het goed van het klooster van 
Waasmunster, aan Christans Rams, Philips Sersanders en aan de stroom. Het 
rapport werd gezegeld met de zegel van de leenhouder op 24 juni 1430.  

4071 Willem van den Damme zoon van Pieter doet verhef van een leen van vier 
gemeten groot DEN BRUGMEERSCH genoemd. Dit leen bestaande in meers, 
paalt aan de Durme. De leenhouder kocht het leen van Laureys Stazijn. De 
leenhouder zegelde het rapport op 26 maart 1514 n.s.   

4072 Gillis van Doorsselaer zoon van Gillis doet verhef van een leen van 25 vaatzaad 
groot. Dit leen paalt aan het goed van de erfgenaam van Jacob van den Putte, het 
goed van de kerk van Lokeren en heer Jan van Hulse en de oude Doorme. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 9 september 1515.  

4073 Pieter van Damme zoon van Willem doet verhef van zijn leen hem toegekomen 
bij successie van zijn vader, vier gemeten groot DEN BRUGMEERSCH genoemd. 
Dit leen paalt aan de Dorme. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 22 
februari 1546 n.s. 

4074 Adriaen van Elsackere zoon van Ludgiers doet verhef van zijn leen wezende een 
hoofdleen van drie bunders groot. Dit leen is aan de leenhouder door erfenis van 
zijn vader toegekomen. Het paalt aan de oude Dorme, aan het goed van de 
erfgenamen van Jacob van Andernove en aan Andries van Hecke. Het rapport 
werd door de leenhouder ondertekend omdat hij geen zegel in zijn bezit heeft op 5 
maart 1601.  

4075 Pieter de Somere zoon van Joos causa Pieryne van Damme zijn moeder doet 
verhef van een leen van vier gemeten groot DEN BRUGMEERSCH genoemd. Het 
leen paalt oost en noord aan de Dorme, verder aan Pieter Clarebout en aan het 
goed van de pastoor van Lokeren. Het leen is overgegaan door het overlijden van 
Joos de Somere vader van de leenhouder. Het rapport werd ondertekend door de 
leenhouder en gezegeld door Pieter Baeyens schepen van Lokeren op 27 juni 
1604.  

4076 Olivier de Somer zoon van Joos doet verhef van zijn leen DEN BRUGMEERSCH 
genoemd en is een bunder groot. Het paalt aan de Dorme. Het leen is overgegaan 
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van Pieter de Somer, broer van de leenhouder. Het rapport werd door de 
leenhouder ondertekend en gezegeld door Daneel Buyens op 29 augustus 1605.   

4077 Joos de Somere zoon van Joos doet verhef van een leen hem door erfenis 
toegekomen van Olivier de Somer zijn broer. Het leen is een bunder groot en 
wordt  DEN BRUGHMEERSCH genoemd en paalt  oost en noord aan de Dorme. 
Het rapport werd door de leenhouder ondertekend door gebrek van een eigen 
zegel op 1 december 1615.  

 
Volgens register van de Rekenkamer nr 24644 (anno 1473 afgesloten 1480) volgende 
melding: 
 
De Michiel du Puis  a cause de son fief tenu de mondit seigenur contient vj bonniers vault 
par an xxv livres xvj s. par. receu  xv livres ix s. par.  
 
Volgens register van de Rekenkamer nr 24653 (anno 1475) volgende melding: 
 
De Michiel van den Purte a cause dun fief tenu de la court et maison de tenremonde gissant 
en ladicte paroiche de Locre valissant par an xxv livres par. icy pour ledict droit de vj° denier  
iiij livres iij s. iiij deniers 
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XVII. MOORSELE/WIEZE 
 
Jehan van Yeghem [damoiselle Selye van] tient ung fief de mondit seigneur contenant trois 
bonniers qui vault par an  xiiij livres viij s. par. [ xiiij livres viij s. par ] – tauxe viij livres xiij 
s. par. 
[later handschrift : ledit fief est charge de xij livre par. de rente viagiere aux vies de  Arend 
van den Anderenhove  et de sa femme demeure de cler   ij livres viij s. par. ] 
 
Josse Langhenhove tient ung fief de messire Rolant de Baenst chevalier contenant quatre 
journelz et demy qui vault par an  iiij livres x s. par. – nihil 
 
Elizabeth Smets  tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant le tierchs dung journel de terre qui vault par an x s. par.  
 

4127 Vranke Zeewout doet verhef van zijn leen van negen dagwand palende Willem 
van den Langhenhove en aan Janne Vylays. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 24 juni 1430.  

4128 Jan van Yeghem zoon van Adriaen doet verhef van een leen van drie bunder 
genoemd TREENSRYCKE palende Joos van Langhenhove stede, aan  TBUETEN 
BROECK en aan  TBISCOPS STEDE. Het leen heeft een jaarlijkse geschatte 
waarde van zesendertig schellingen groot. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 3 maart 1514 n.s.    

4129 Cornelis van den Meerssche zoon van Wynand doet verhef van zijn leen van drie 
bunders palende de aan de Cockstraat, Adriaan van Hoecke en Huybrecht van 
Langenhove en oost tegen  DEN VARENT en zuid aan  DBUYTENBROECK van 
de Heilige Geest van Moorsele en west aan het goed van Jan de Kegele en Jan 
Kindt zoon van Antoon. In het leen heeft de leenhouder slechts het derde deel dat 
hij kocht van Guillamme van Plassche zoon van Diericx en de resterende twee 
delen bezitten de wezen van Hendrick van de Plassche en Dominicus van 
Reyseghem man van Elisabeth van Plassche. Deze twee delen staan de leenhouder 
te gevolge. Het rapport werd ondertekend door de leenhouder omdat hij geen 
zegel bezit op 12 augustus 1622. ondertekend met het merk van Cornelis van der 
Meersschen.  

4130 Vrancke Zeewout doet verhef van zijn leen van tien dagwand naast de 
GHINNEGHEM DER CAPPELLE en naast Weyne den Bisscoop. Het rapport 
werd gezegeld zonder datering.  
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XVIII. HAMME 
 
Gilles de Vos tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de Tenremonde 
contenant Lxxv verges de terre qui vault par an  xx s. par. – nihil 
 
Jehan Scelfhout  tient ung fief de mondit seigneur contenant vj mesures appelle vaetzaet qui 
vault par an  xLviij s. par. – nihil 
 
Jehan van Lepevelde  tient ung fief de mondiict seigneur contenant gisant ou lieu appelle 
OOSTACKERE contenant ung bonnier qui vault par an deduit les despens de dicaige  iij 
livres xij s. par. – nihil 
 
Pierre van der Beque  tient ung fief de mondit seigneur contenant ung bonnier qui vault par 
an  iij livres xij s. par. – nihil 
 
Jehenne van der Haghe fa Rooms tient ung fief de mondit seigneur contenant trois mesures 
appelle vaetzaet gisant ou lieu appelle WESTACKERE  qui vault par an  xvj s. par.  
 
[later handschrift :  Thomas Bollin tient en fief de mondit seigneur le MOLENBERCH gisant 
empres le MALACKERE  avec ses appartenences lequel nest de nulle valeur et pour ce 
memoire] 
 
Jehan van den Acker fs Claeus tient ung fief de mondit seigneur contenant cincq mesures 
appelle vaetzaet gisant dempres le moulin a eaue audit Hamme qui vault par an  vj livres par. 
– nihil 
 
Daniel le Smet tient ung fief de mondit seigneur contenant demy bonnier qui vault par an  
xxxvj s. par. – nihil 
 
Guillamme Brixus tient ung fief de mondit seigneur ensamble ceulx qui luy sont sievant 
dudict fief contenant vj journelz qui vault par an  v livres par. – nihil 
 
Michiel Soeys tient ung fief de mondict seigneur ensamble ceulx qui le sievent dudict fief 
contenant deux bonniers et demy et vault par an  v livres viij s. par. 
 
Everart de Froymont tient ung fief de mondict seigneur appelle VIJFSCHOOF  sur xxv ou 
xxvj bonniers de terre dont les hoirs de Gilles Schautheeten et Jehan Cammaert ont chascun 
la v° part et vault ledict fief par an  xxiiij livres par. – tauxe xiiij livres viij s. par.  il sert  
 
Gilles Schoutheeten  tient ung fief de mondict seigneur et est une seigneurie appelle 
VIJFSCHOOF dont il prent la xv° part  et en sont tenus deux fiefs cy apres nommes et vault 
ledit fief par an  xL s. par. – nihil 
 
La femme Jehan Boudins tient la moictie en unienote  
 
Gilles van Acker tient ung fief dudict Gilles Schoutheeten trois journelz de terre appelle 
DYCGOET  en la paroiche de Moeseke et vault par an  xLviij s. par. – nihil 
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Danel de Paddebroech en tient ung fief oudit Moerseke appelle DE WAELACKERE  
contenant demy bonnier et vault par an  iiij pond iiij s. par.  
 
Henry van Steelvliet tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contrenant une mesure appelle vaetzaet et vault par an  xxiiij s. par. 
 
Jehan le Smet tient ung fief de monit seigneur contenant demy mesure appelle vaetzaet et 
vault par an  vj s. par.  
 
Pierre Boele  tient ung fief de mondit seigneur contenant une mesure appelle vaetzaet et vault 
par an  xij s. par. 
 
Jehan Mandekens filz Adaems  tient ung fief de mondit seigneur contenant deux bonniers et 
vault par an  viij livres viij s. par. – Orphenins  tauxe pour moictie ij livres x s. par.  
 
Olivier van der Eecke tient ung fief de mondit seigneur contenant demy bonnier et vault par 
an  xxxvj s. par. – nihil 
 
Katherine Voelmans  ou Danel le Cousmakere  tient ung fief de mondit seigneur contenant 
ung quart de mesure appelle vaetzaet et vault par an  xviij s. par.  - nihil 
 
Jehan Clemmen tient ung fief de mondit seigneur et est la v° part du fief appelle 
VERMONDTS SCHOOF  au relief de x livres par. et vault le fief dudict Jehan par an et sont 
tenus dudit fief ij bonniers de terre dont il prent ij s. par. sterfcoop et wandelcoop quant il 
eschiet   vj livres par. 
 
Hildewaert van den Driessche tient ung fief de mondit seigneur et est une seigneurie 
extendant sur v bonniers de terre dont il prent la xxij garbe vault vij mesures de soille dit 
vaten item sur xij journelz de terre vj s. par. item xij mesures dit vaten velue avoine sur vj 
journelz de terre dont il prent sterfcoop et wandelcoop quant il eschiet et vault ledict fief par 
an Liiij s. par.  
 
Roem van der Hofsteden tient ung fief de mondit seigneur contenant une mesure appelle 
vaetzaet et vault par an  xij s. par.  
 
Govaert  van der Dict [Jehan] tient ung fief de mondit seigneur contenant ung bonnier au 
relief de x livres par. et vault par an  iij livres xij s. par.  
 
Michiel de Smet tient ung fief de mondit seigneur contenant demy bonnier au relief de x livres 
par. et vault par an  iij livres xij s. par.  
 
Jehan van Hiele tient ung fief de mondit seigneur pour et au nom de Marie sa femme 
contenant ung quart de mesure appelle vaetzaet et vault par an  xvj s. par. – nihil  
 
Gilles Mues tient ung fief de mondit seigneur contenant quatre mesures appelle vaetzaet et 
vault par an iij livres par. - nihil 
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Jehan Stevens tient ung fief de mondit seigneur contenant demy bonnier au relief de x livres 
par. et vault par an  xLviij s. par. – nihil 
 
 [geschrapte tekst: Andrieu Claeus tient ung fief de mondit seigneur contenant deux bonniers 
gisant empres le fief de demoiselle Jozine van der Mersche et sont les deux fiefz tenus le 
service dun cheval en temps de guerre et vault le fief dudict Andrieu  deduit cincq livres par. 
de rente que Jehan van Ghuuse prent annuellement L s. par. – il est mis cy apres ou il doit 
servir et pour ce Roye] 
 
Adrien Andries tient ung fief de mondit seigneur contenant une mesure appelle vaetzaet 
gisant ou lieu appelle OOSTACKRE au relief de x livres par. et vault par an  xij s. par. – nihil 
 
Loy van den Heckene [Willem van der Straten] tient ung fief de mondit seigneur contenant vj 
mesures appelle vaetzaet et vault par an  iiij livres iiij s. par. – nihil 
 
Ledict Loy van den Heckene tient ung fief de mondit seigneur contenant trois mesures dit 
vaetzaet au relief de x livres par. et vault par an vj mesures de soille dit vaten qui font en 
argent  xxiiij s.  par.  - nihil 
 
Ledict Loy tient ung fief de mondit seigneur et est une disme appelle VIJFSCHOOF  ensemble 
journel et demy de terre gisant ou lieu appelle WESTACKRE  en deux pieches item prent sur 
vj bonniers de terre tenus desondict fief vj s. par. en rente par an et quant lesdictes terres 
meuvent par vendicacion dixiesme denier et de formature viij s. du bonnier et sont les iiij 
bonniers appellez SCHOOFLANT  dont il prent la v° guarbe et vault par an   iiij livres x s. – 
nihil  
 
Ledict  Loy tient ung aultre fief de mondit seigneur contenant certains guarbes lequel est sy 
obscure que lon ne scet trouver le bout et vault encor par an ij mesures de soille appelle vaten 
valent en argent  viij s. par.  
 
Jehan van der Dict tient ung fief de mondit seigneur et est une rente seignourable en deniers 
de xx s. par. par an sur certains lieus ascavoir a deux costez de la rue appelle 
BROECHSTRATEN xx s.  
 
Amelberghe van sGraveneecke compaigne de Adam van der Donct tient ung fief de mondit 
seigneur et est une seigneurie extendant sur aucunes terres ou lieu appelle ARDOEYE 
COUTRE  et l’environ dont elle prent une rente ij s. iij deniers par. le x° deniers quant 
lesdictes terres muevent par vendicion et de formature viij s. du bonnier  vj s. par.  
 
Jehan van der Mersch [sire Clays] avec ses freres tient ung fief de mondit seigneur contenant 
demy bonnier et vault par an et en font tenus vj hommaiges cy apres nommes  iij livres par.  
 
Premiers Hillewaert van den Driessche tient ung fief dudict Jehan contenant trois journelz de 
terre vault par an  xLviij s. par.  
 
Danel Hughe en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an iiij livres iiij s. par. – 
nihil 
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Jehan van Westbrouc en tient ung fief contenant deux journaulz et vault par an xv s. par. – 
nihil 
 
Christien Roels  en tient ung fief contenant deux journelz et vault par  vj s. par. – nihil 
 
Mathieu le Smet en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xxxvj s. par. – nihil 
 
Ledict  Mathieu  en tient ung aultre fief contenant ung journel et vault par an xxiiij s. par. – 
nihil 
 
Danel Nieuwelant  tient ung fief de mondit seigneur de sadite maison et court de tenremonde 
contenant vj journelz de terre et en sont tenus trois hommaiges cy apres nommez et vault 
ledict fief par an iiij livres xvj s. par. 
 
Danel van der Beke tient ung fief dudict Danel Nieuwelant  vj mesures appelle vaetzaet et 
vault par an  xxxvj s. par.  
 
Lysbet Rams en tient ung fief conteant cincq mesures appelle vaetzaet et vault par an  xviij s. 
par. 
 
Marie van Scoubrouc en tient ung fief contenant cincq mesures appelle vaetzaet en iiij 
mesures vaetzaet davaine dont ledict Danel Nieuwelant prent iiij deniers par. par an et vault 
ledict fief par an  xxiiij s. par.  
 
Johanne Ysewijns tient ung fief de mondit seigneur de sa maison et court de tenremonde 
contenant deux bonniers et dont ledict fief service dun cheval en temps de guerre desquelz x 
bonniers ladicte Johanne  nen tient que trois bonniers et une mesure appelle vaetzaet et vault 
par an deduict les frais et en sont tenus quatre hommaiges cy apres nommes x livres xvj s. 
par. – Colinet Danekins a receu le service du cheval comme il appert par sa cedule  
 
Premier Pierre van der Hoeven en tient deus fiefz dudict Johanne contenant vj bonniers et 
valent par an xviij livres par. – tauxe x livres xvj s. par.  
 
Jaques Claeus en tient ung fief contenant iiij ½ mesures appelle vaetzaet et vault par an  
xLviij s. par. – nihil  
 
Pierre le Vos en tient ung fief contenant deux mesures appelle vaetzaet et vault par an  xxij s. 
par.  - nihil  
 
Pierre Ysewin tient ung fief de mondit seigneur de sadicte court de tenremonde contenant dix 
bonniers et doibt ledict fief le service dung cheval en temps de guerre et en sont tenus 
plusieurs arrieres fiefz qui cy apres sont nommez et vault ledict fief par an asscavoir iij 
bonniers  viij livres viij s. par. – Colinet Daenkins a receu le service du cheval comme il 
appert par sa cedulle  
 
Premiers Pauwels van der Beke tient deux fiefz dudict Pierre contenant chacun ung quart de 
mesure appelle vaetzaet et valent par an  xxxvj s. par. – nihil  
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Les hoirs de Simon van der Beke ung fief contenant ung quart de mesure appelle vaetzaet et 
vault par an  xxvij s. par. – nihil 
 
Katherine sMeyers et Guillame Suweel ung fief contenant cincq mesures appelle vaetzaet et 
vault par an  xxxvj s. par. – nihil  
 
Lijne van der Dyct ung fief contenant iij mesures appelle vaetzaet et vault par an iij livres 
par. – nihil  
 
Margerite van den Driessche en tient ung fief contenant xj mesures appelle vaetzaet et vault 
par an  v livres viij s. par. – nihil 
 
Jehan Lauwereis en tient ung fief contenant deux mesures appelle vaetzaet et vault par an   
xviii s. par. – nihil 
 
Les hoirs de Jehan Claeus  tiennent deux fiefs contenant deux bonniers et en rente en deniers 
x s. par. et vault par an  iij livres par.  
 
Danel Nieuwelant ung fief contenant trois mesures appelle vaetzaet et vault par an  iij livres 
par. – nihil 
 
Les hoirs de Mijnen van der Hoyen ung fief contenant le quart dun bonnier et vault par an  x 
s. par. – nihil 
 
Lysbet Rams ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xxviij s. par. - nihil 
 
Pierre Jacops avecq ses complices ung fief contenant ung bonnier vault par an  xLiiij s. par. - 
nihil 
 
Lauwer van der Gheeme ung fief contenant ung quart de bonnier et vault par an   xviij s. par. 
– nihil 
 
Item est tenu dudict fief demy bonnier de terre dont il prent par an une geline et le x° denier a 
la vente de ladicte terre  
 
Jaques le Grutere tient ung fief de mondit seigneur de sa maison et court de tenremonde 
contenant Liij bonniers iij mesures appelle vaetzaet et xv verges dont il prent de cincq 
guarbes les trois  item si a viij bonniers trois mesures vaetzaet et Lxviij verges dont le tierchs 
est donne a ferme [cens] et en prent de xv guarbes les deux deduit la disme item en rente 
heritable xv s. ij deniers par. par an escheante Noel duquel fief sont tenus trois arrieres fiefz 
cy apres nommes et vault ledict fief par an xj sacqs de soille valent en argent   xxvj livres viij 
s. par. – tauxe xv livres svj s. par.  
Later handschrift : [la vefve de Lievin de Gruutere  tient la moitie des prouffyz dudict fief sa 
vie durant -] 
 
Premiers Lievin le Grutere tient ung fief dudict Jaques contenant iiij ½ bonniers et vault par 
an xviij livres par. 
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Jacques vuter Galeyen en tient ung fief contenant bonnier et demy et une mesure appelle 
ghemet de pretz et vault par an  vj livres  
 
Amelberghe metten Penninghen  en tient ung fief contenant quatre bonniers et le v° bonnier 
tient  Danel Zeghers Yllewaerts Vogheleeren  wijf  a present Margriete van den Abeele et 
vault par an  xvj livres iiij s. par. – vefve – tauxe pour moictie v livres xvij s. par.  
 
Pierre Ysewin  tient ung fief de mondit seigneur [contenant vj vaetsaet et vault  iiij livres xvj 
s. ] [contenant ensamble  Jaques van der Hofstat et Lysbet Rams ses complices xj mesures 
appellez vaetzaet assavoir ledit Pierre vj mesures ledit Jaques et Lysbet chacun ij ½ mesures 
et vault en tout par an vij livres xvj s. par. ] in later handschrift : et dicellui fief tient Jaques 
van der Hofstat ij ½ vaetsaet vault  xxx s. par. item Lysbette Rams ij ½ vaetsaet vault xxx s. 
par. – en sont deux fiefs et pour ce nihil  
 
Jaques vuter Galeyen tient ung fief de mondit seigneur contenant en pretz et terres 
labourables xiiij bonniers item prent ledict Jacques sur xxviij bonniers de terre tenus de 
sondit fief en rente heritable v livres xiij s. vj deniers par. et xj gelines par an et quant 
lesdictes terres menent par vente x° denier et a la mort viij s. du bonnier et est tenu ung fief cy 
apres nomme et ault ledit fief par an Lxxij livres par. – tauxe  xLvij livres iiij s. par.  
 
Gilles Boudens tient ung fief dudict Jacques contenant deux mesures appelle ghemeten et 
vault par an  Liiij s. par. – nihil 
 
Danel Sersanders [Pierre van der Straten] tient ung fief de mondit seigneur de sa maison et 
court de tenremonde contenant ung bonnier item en rente seignourable iiij s. x deniers par. 
quil prent sur certaine heritaige dont il prent le x° denier duquel fief sont tenus plusieurs fiefz 
qui cy apres sensuivent et vault ledit fief deduit les fraiz par an et est deu le service dun 
cheval  iiij livres xvj s. par. – nihil  
 
Premiers Lysbet van den Hulse  femme a  Mathieu Lysen tient ung fief de [Daniel 
Sersanders]Pierre  contenant deux bonniers chergee de iiij livres xvj s. par. que Josine van 
der Mersch prent par an et les tient en fief et vault le fief de ladicte Lysbet deduit lesdicts iiij 
livres xvj s. par. par an  iij livres xij s. par. – Nihil 
 
Ysabeau van Hulse en tient ung fief contenant deux bonniers et vault par an  vj livres par. – 
nihil 
 
Jehan le Deckere  en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet et vault par an  xxvj 
s. par. – nihil 
 
Jehan van der Haghe en tient ung fief contenant iij mesures appelle vaetzaet et vault par an  
xxx s. par. – nihil 
 
Pierre le Brune  en tient ung fief contenant trois mesures appelle vaetzaet et vault par an  xxx 
s. par. – nihil 
 
Jehan le Brune en tient ung fief contenant trois mesures appelle vaetzaet et vault par an  vj 
livres par. – nihil  
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Michiel Ketele en tient ung fief contenant vj mesures appelle vaetzaet et vault par an  iij 
livres par. – nihil 
 
Jehan van der Denderen en tient ung fief contenant xiij mesures appelle vaetzaet et vault par 
an  iiij livres xvj s. – nihil  
 
Ysabeau sClaeus en tient deux fiefz contenant lun sept mesures appelle vaetzaet et laultre 
cinc mesures et valent par an lesdicts fiefz  vj livres par. – nihil  
 
Marguerite van Huvelde compangne de Andrieu van den Hende tient ung fief de mondit 
seigneur de sa maison et court de tenremonde contenant trois bonniers epp…elle de..ce.ont 
duquel fief sont tenus trois hommaiges cy apres nommes et vault ledict fief par an  vij livres 
xvj s. par. et en rente heritable  ij s. viij deniers obool par. – tauxe v livres v s. par.  
 
Premiers Mathieu Lysen tient ung fief de ladicte Margriete contenant deux bonniers cherge 
de vj livres par. par an et vault ledict fief deduit lesdicts vj livres par. xxxvj s. par. – nihil  
 
Danel Nieuwelant  en tient ung fief contenant vj journelz appelle DEECHOUT et vault par 
an  vj livres vj s. par. – nihil 
 
Jehan van der Hoeven en tient ung fief contenant demys bonnier et vault par an iij livres xij 
s. par. – nihil 
 
Jozine van den Mersche tient ung fief de mondit seigneur de sa maison et court de 
tenremonde contenant trois bonniers ou environ appelle LE FIEF TER LYSEN chergie de Lvj 
s. par. et sont tenus dudict fief plussieurs arres fiefz qui cy apres sensuivent et valut ledit fief 
deduict lesdicts Lvj s. par. par an viij livres xvj s. par  et doit le service dun cheval – tauxe v 
livres v s. par. Colinet Danekins a receu le service dun cheval comme il appert par sa cedule  
 
[later handschrift:  Andries Claeus tient ung fief de mondit seigneur qui est separe dudict fief 
contenant ij bonniers de terre gisant empres icelluy fief et doit aydier pour charge du cheval 
et vault par an vij livres iiij s. et est charge de rente heritable de v livres par. reste de clere L 
s. par] 
 
Premiers Andrieu Claeus  tient ung fief de ladicte Jozine  contenant v journelz chergie de xL 
s. par. que Jehan van Guse  y prent par an vault icelle somme deduit xLiiij s. par. – nihil  
 
Ledict Andrieu  en tient ung fief contenant cincq journelz de terre chergie de xiiij livres viij s. 
par. rente a vie que Martin Henricx y prent sus et xLiiij s. par. rente heritable que Jehan van 
Gusen  prent par an et vault ledit fief deduit lesdictes rentes  xx s. par.  
 
[later handschrift Jehan Ghuuse  tient en fief de mondit seigneur les Lvij s. par. quil prent 
sur le dessusdit fief de  Jossine van der Mersche  et aussi en rente heritable de  Andries 
Claeus dessusdict v livres par. icy   vij livres xvj s.] 
 
Reinier van der Biest [Mersch] en tient ung fief contenant trois journelz et est appelle DE 
CLEENBIEST  et vault par an  iij livres vj s. par. – nihil 
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Johannes Coelman en tient ung fief contenant ung bonnier appelle DEN GROOTEN BIEST 
et vault par an  iiij livres iiij s. par. – nihil  
 
Ledit Johannes en tient ung aultre fief contenant v journelz appelle CLAEUS LANT et vault 
par an  v livres viij s. par. – nihil 
 
Gilles Ghysels en tient ung fief contenant ij ½ journelz et vault par an  xLviij s. par. – nihil 
 
Everart Goossins  en tient ung fief contenant iiij ½ mesures appelle vaetzaet et vault par an 
xxxvj s. par. – nihil 
 
Mathieu van Overloope en tient deux fiefs contenant chacun iij mesures appelle vaetzaet et 
valent par an iij livres vj s. par. – nihil 
 
Ledit Mathieu en tient demy bonnier deritaige et est enmasonne dont ladicte Jozine prent en 
rente par an  iiij deniers par. 
 
Item en sont tenus encore deux fiefz lesquelz sont sy obscures que len ne scet trouver le bout 
lesquelz deux fiefz ensamble deux bonniers gisans dempres donnent en temps de guerre le 
service dun cheval  
 
Jozine van der Mersche compaigne de Danel van der Eertbrugghen tient ung fief de mondit 
seigneur de sa maison et court de tenremonde contenant demy mesure appelle vaetzaet et 
vault par an  iiij s. par. – nihil  
 
Ruflart van der Couderborch tient ung fief de mondit seigneur contenant ensamble la mote 
ermnasennee le fosse et une peiche de terre dempres ij bonniers et demi ou environ et sont 
tenus dudit fief plusieurs arrieresfiefz cy apres declarez et doibt ledit fief en temps de guerre 
le service dun cheval et vault par an xvj livres xvj s. par. tauxe x livres xij deniers  arrest 
dudit taux et le service de son cheval sort  
 
Premiers Katheline Pieters tient ung fief dudit Ruflaert contenant deux bonniers et vault par 
an  viij livres viij s. par  vefve tauxe  ij livres x s. par.  
 
Guillamme van der Straten en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an vj livres 
par. – nihil 
 
Pierre van den Coore en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an iij livres xij s. 
par. – nihil 
 
Gillis Oste en tient ung fief contenant les trois parts dun bonnier et vault par an xx s. – nihil 
 
Josse le Keysere  en tient ung fief contenant viij mesures appelle vaetzaet et vault par an xxxij 
s. par. – nihil 
 
Gilles Schoutheeten  en tient ung fief contenant viij mesures appelles vaetzaet et vault par an  
xxxvj s. par. – nihil 
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Andrieu Claeus en tient ung fief contenant vj mesures appelle vaetzaet et vault par iij livres 
par. – nihil  
 
Pierre van der Loe en tient ung fief contenant iij mesures appelle vaetzaet et vault par an  
xxiiij s. par. – nihil 
 
Margriete van der Loe fa Danels en tient ung fief contenant iij mesures appelle vaetzaet vault 
par an  xxx s. par. – nihil  
 
Pierre van den Mersche en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an  iij livres xij s. 
par. – nihil 
 
Govaert van der Dijct en tient ung fief contenant demi bonnier et vault par an xxxvj s. par. – 
nihil 
 
Guillame le Maier en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an xxxvj s. par – nihil 
 
Katherine Voelmans en tient ung fief contenant une mesure appelle viertelzaet et vault par an  
xvj s. par. – nihil 
 
Jehan van den Hiele en tient ung fief contenant une mesure appelle viertelzaet et vault par an  
xvj s. par. – nihil 
 
Jehan van Haver en tient ung fief contenant vij mesures appelle vaetzaet et vault par an iiij 
livres par. – nihil 
 
Le fief appelle MOELACKER contenant ung bonnier tient ledit Ruflaert de soy meismes a 
cause de son fief cy devant et vault par an  iij livres xij s. par.  
 
Josse le Keysere tient ung fief de mondit seigneur de sa maison et court de tenremonde gisant 
ou lieu appelle DE LINDEN ROT contenant xix journelz de terre item en rente heritable sur 
iiij ½ bonniers de terre qui sont tenus de sondit fief ix schrell par. le x° denier a la vente et 
viij s. du bonnier a la mort et vault par an  xvij livres v s. par. – tauxe  x livres xij deniers par.  
 
Pierre Drysch [Willem van der Straten]tient ung fief de mondit seigneur contenant ung 
journal gisant au lieu appelle OOSTACKEREN au relief de x livres par. et vault par an  xxxvj 
s. par. – nihil 
 
Jaques van Oost tient ung fief de mondit seigneur contenant journel et demy de terre et vault 
par an   xvj s. par. – nihil 
 
Maistre Jehan Pieters tient ung fief de mondit seigneur contenant en rente heritable sur xxij 
bonniers de terre audit Hamme xvj s. par. ar an le x° denier a la vente et viij s. du bonnier a 
la mort et est ledit fief cherge de iiij s. par. rente heritable a leglise de Hamme et prent valeur 
lune annee parmy lautre  xxiiij s. par. – nihil  
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Ledit maistre Jehan tient ung fief de mondit seigneur et est une rente heritable de v s. ix 
deniers par. et trois gelines appelle TEN ABEELE  quy certains tenans luy paient item prent 
sur xx journelz de terre iij s. iiij deniers par. dont il prent le x° denier duquel fief sont tenus 
quatre hommaiges cy apres declarez et vault cedit fief par an ledit lune annee parmy lautre 
xviij s. par. – nihil 
 
Premiers  Katherine van Bugghenhout en tient ung fief contenant cincq journelz et vault par 
an  vj livres par. – nihil 
 
Daneel Callen en tient ung fief contenant ung journel et vault par an  xx s. par. – nihil 
 
Katherine Chaliers en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an  iij livres xij s. par. 
- nihil 
 
Et ledit maistre Jehan tient de soy meismes ung fief contenant ung journel et vault par an xx s. 
par. – nihil 
 
Louis van der Moere [damoiselle Margriete van der Moere] tient ung fief de mondit seigneur 
et est une seignourie de xviij bonniers de terre par cidevant donnes a rente pour la moictie 
des prouffis dont lune partie gist sus le dicquaige et laultre au hault pais dont il prent par an 
ix sacqs ij ½ mesures appelle vaten saille item des terres appelles dijcgoet en rente par an x 
livres x s. par. item appertenant encore audit fief xxiii mesures appelle viertelen de 
tenremonde en avaine sur certaines terres tenus dudict fief item en rente en deniers iiij s. viij 
deniers obool par. le x° denier a la vente et viij s. du bonnier a la mort reserve les terres 
appelle Dijcgoet item prent a cause desondit fief sur xij bonniers de terre la v° guarbe qui 
vault par an viij wxsacqs et vij mesures appelle vaten soille et sont dicellui fief tenus 
plussieurs arrieres fiefs cy apres declarez au relief dune partie de blanc gaines et xx gro de 
camerlingeld tient seulement – tauxe  xxxiij livres ij s. par.    
 Nota:  roye  du don de ce fief de damoiselle Margriet de le Moere  
 
Randnota: Guillames de Flandres sires de Tenremonde et de Neelle faisont savoir a tout que 
comme nous eussions donne a notre cher et aime vallet Jehan de Forreest dit Lalemand tout 
ce que noz ameus en la ville de [B]landaing de lez [terres ne crez ] en hanables en rentes 
davoine, de cappons de poules de deniers en  jours de couruwees sacent  tous  que noz par 
laccord de noz et de lui avons remue ce den  et lavons  assere  et asserons  en rester  de toutes 
les dettes cozes   sur ung fief lequel Woutiers de le Tent  tient de nous giesans en la ville de 
Hamme et sur le demy waignaige et sur le quinte  guarbe que ledict Waters tient qui fu iadis 
le seigneur de Mourske  gisant audit lieu sur lequel fief dessusdit nos avons  xx livres par. 
forte monnoie a paier au jour du Noel lesquelz xx livres en restor des choses dessusdit  Nous 
donnons audit Jehan ali et a ses hoirs heritablement  A  tenir de nos et de noz hoirs  seigneurs 
de tenremonde en fief et en hommage parmy ung blans […..] de relief et en paiant tel service 
a nous et a noz hoirs que ce autre homme de la terre de tenremonde nous doivent en est et en 
chevanche savoir la souverainete et la haute justice que nous pretendons a nous et a noz hoirs 
et a che dont  et cest estangement tenir plainement a tousjours audit Jehan et a ses hoirs Nous 
obligees nous et nos hoirs seigneurs de tenremonde  en tesmoing de tous les choses 
dessusdicts  Nous avons ches lettres seelles de de notre propre seel donne a tenremonde lan 
de grace mil iijc et x ou mois de mars     
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Premiers Jehan Stevens en tient ung fief contenant cincq mesures appelles vaetzaet et vault 
par an  xxxvj s. par. – nihil 
 
Catherine Stevens en tient ung fief contenant cincq mesures appelles vaetzaet et vault par an 
xxxvj s. par. – nihil 
 
Gilles Oste en tient ung fief contenant demy mesure appelle ghemet et vault par an  xxviij s. 
par. – nihil  
 
Gillis Andries en tient ung fief contenant vj mesures appelles vaetzaet et vault par an  xxxvj s. 
par.  
 
Jehan van den Hulze en tient ung fief contenant vj mesures appelle vaetzaet et vault par an  
xxviij s. par. 
 
Margriete sHooghen en tient ung fief contenant x mesures appelle vaetzaet et vault par an  
xxxij s. par. – nihil 
 
Lysbet Claeus en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Joos Mandeken en tient deux fiefz contenant [chacun] demy bonnier et valent par an  iij 
livres par. – nihil 
 
Danel Hughe en tient ung fief contenant xij mesures appelles vaetzaet et vault par an vj livres 
par. – nihil 
 
Jehan van Lippevelde fs Mathijs en tient deux fiefs contenant vj mesures appelle vaetzaet et 
valent par an iij livres par. Guillaume van der Straten en tient ung fief contenant iij mesures 
appelles vaetzaet et vault par an  xxxvj s. par. – nihil 
 
Gilles Schoutheeten en tient ung fief contenant trois mesures appelle vaetzaet et vault par an  
xxxvuj s. par. 
 
Andrieu Claus en tient ung fief contenant iij bonniers et vij mesures appelle vaetzaet et vault 
par an  xv livres iiij s. par. – tauxe  vij livres xviij s. par.  
 
Margriete van den Driessche en tient ung fief contenant deux journelz et vault par an  xxxvj 
s. par. – nihil  
 
Gillis metten Penninghen [meester Jan Pieters] tient ung fief de mondit seigneur de sa 
maison et court de tenremonde contenant en pretz et terres labourables environ xiij bonniers 
item en rente en deniers sur xxx bonniers de terre xxxvj s. par. dont il prent pour denier a la 
vente et le droit de formorture item appertient a sondit fief une osellerie ou marez et pent de 
sa part constitue ung hommaige pour gouverner les dicaqueiges et ung sergent pour sur 
icellui arrester les bestes etca et sont tenus dudict fief cincq hommaiges cy apres declares et 
vault ledit fief par an deduit les dicquaiges doit le service dun cheval Lx livres par. Colinet 
Danekins a receu le service du cheval comme il appert par sa cedule 
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Premiers Arent van Clapdorp en tient ung fief dudict  Gilles contenant vij bonniers cherge de 
xxiiij s. par. a la chapelle de Saint Anne et vault par an icelle deduit  xxix livres xij s. par.  - il 
est aveugle et fort ancien  et n a aultres choses pour ce tauxer pour moictie viij livres xvij s. 
par.  
 
Pierre van den Brande en tient ung fief contenant demy journel de terre et vault par an  Lvj s. 
par.  
 
Anthoine Buise en tient ung fief contenant la v° guarbe sur vij ½ bonniers de terre en Oppijc 
qui est donne a ferme pour iiij sacqs viij mesures appelle vaten soille item en aultres terres 
appelle cheinsgoet iij livres par. et ung cappon vault ledit fief par an  viij livres xvij s. par. – 
tauxe v livres iij s. par.  
 
Henry de Veit  [de Vert ?] en tient ung et est une disme qui vault par an  iiij livres xvj s. par. 
– nihil 
 
Jaques vuter Galeyen en tient ung fief contenant deux bonniers de pretz et vault par an  xxj 
livres xij s. par. – tauxe  xij livres xix s. par. 
 
Giles Andries tient ung fief de mondit seigneur gisant en Hamme contenant demy journel de 
terre et vault par an  viij s. par. duquel fief l’en tient ung fief apartenant a Josine van der 
Mersch  
 
Jozine van den Mersche tient ung fief de Gilles Andries appelle LE FIEF TER LOO 
contenant quatre bonniers et demy duquel fief sont tenus x arrieres fiefz et vault le fief de 
ladicte Jozine par an  xiiij livres viij s. par. – le fief Ter Loo tauxe viij livres xij s. par. 
 
Premiers Danel van Paddenbrouch  tient ung fief de ladicte Jozine contenant demy bonnier 
et vault par an  xL s. par. – nihil 
 
Josse le Mayeur en tient ung fief contenant iiij journelz et vault par an  iij livres vj s. par. - 
nihil 
 
Jehan van der Hofsteden en tient ung fief contenant cincq mesures appelle vaetzaet et vault 
par an  xLviij s. par. - nihil 
 
Jehan le Mayeur en tient deux fiefz contenant chascun demi bonnier et valent par an  iiij 
livres x s. par. - nihil 
 
Ledit Jehan en tient deux aultres fiefz contenans viij mesures appelle vaetzaet et valent par an  
iij livres xij s. par. - nihil 
 
Pieter van den Meersche en tient deux fiefz contenans demy bonnier et valent par an  iiij 
livres xj s. par. - nihil 
 
Marie de Scoubrouch en tient ung fief contenant ij mesures appelle vaetzaet et vault par an  
xx s. par. - nihil 
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Jehan van der Braempt [damoiselle Margriette sBrunen] tient ung fief de mondit seigneur 
de sa maison et court de tenremonde contenant ung bonnier et doibt ledit fief en temps de 
guerre le service dun cheval et en sont tenus xj arrieres fiefz cy apres declarez et vault par an  
vj livres xij s. par.  Colinet Danekins a recue le service du cheval comme il appert par sa 
cedule – [ander handschrift : et en rente iiij deniers par. par an que se tiennent sur viij 
vassaulx de terre et diceulx il prent a la rente le x° denier] 
 
Premiers Danel van der Loo tient ung fief [dudit Jehan – geschrapt] de ladicte Margriete 
contenant iiij mesures appelle vaetzaet et ault par an  xLviij s. par. – nihil 
 
Ledit Danel en tient ung aultre fief contenant iij mesures appelle vaetzaet et vault par an  
xxiiij s. par. - nihil 
 
Pierre van der Hoeven en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xxxvj s. par. - 
nihil   
 
Ledit Pierre en tient ung fief contenant ung bonnier et ault par an  xxxvj s. par. - nihil 
 
Pierre Stevens en tient ung fief contenant bonnier et demy et ault par an xLij s. par. – nihil 
 
Gilles Andries [Willem van der Straten] tient ung fief contenant iiij mesures appelle vaetzaet 
et vault par an xL s. par. – nihil 
 
Bertelmy le Kimpe en tient ung fief contenant bonnier et demy et vault par an  xLviij s. par. – 
nihil 
 
Danel van der Beke en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an  xxxvj s. par. – 
nihil 
 
Denis Andrieu en tient ung fief contenant iij mesures appelle vaetzaet et vault par an  xxx s. 
par. – nihil 
 
Margriete Nijs en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Adrien van der Onderberch en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xLij s. 
par. – nihil 
 

3724 Mathijs van Leppevelde als voogd over Hannekin van Mele dochter van Daneel 
doet verhef van een leen  een half dagwand groot dat paalt aan het Watermolen 
straatje en aan het goed van wijlen Marie sKupers.Van het hoofdleen houdt 
Lysbette sKupers een helft en staat aldus de leenhouder ten gevolge. De 
leenhouder als voogd zegelde het rapport op 2 juli 1430.  

3725 Daneel van der Loe als voogd over Hannekijn Colman, zoon van Daneel, doet 
verhef van een leen van anderhalf dagwand gelegen tussen het land van de H. 
Geest van Hamme en Marien Rams vrouw van Willems sDeckers. De leenhouder 
als voogd zegelde het rapport op 30 juni 1430.  
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3726 Jan van den Meerssche doet verhef van twee lenen. Het éne leen is een vaatzaad 
groot gelegen op OOSTACKERE. Het andere leen is ongeveer een half bunder 
groot gelegen aan DEN OORD. Van dit laatste leen worden volgende percelen in 
leen gehouden: Eerst Symoen Arends drie dagwand. Lysbet de vrouw van Jan 
Huughs een bunder. Gillis Roels een half bunder. Margareta, dochter van Gillis 
Roels, vijf vaatzaad. Daneel van Caelendriesch een half bunder en Pieter de Smet 
een veertelzaad. Deze zes percelen liggen in Hamme in de wijk van HET 
SPORCT. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld 22 juni 1430.  

3727 Zegher van Pottelsberghe als voogd en dingelijk man over Marien van Elselaer 
zijn vrouw doet verhef van haar leen van drie bunders naast het Doncstraatje van 
het leen wordt nog een half bunder gehouden. Het rapport werd door de 
leenhouder Zegher gezegeld op 24 juni 1430.  

3728 Gillis van den Ackere doet verhef van zijn leen wezende een dagwand winnende 
land gelegen tussen het land van Jan van der Couderborch en Claus van den 
Ackere land en paalt aan de RIJTBEKE. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 28 juni 1430.  

3729 Gillis Schelfhout doet verhef van zijn leen van drie dagwand winnende land 
gelegen op OOSTACKERE tussen het goed van de weduwe Jan Camaerds en het 
land van Gillis Lijssin. Het rapport werd gezegeld door Stevin Stevins op verzoek 
van de leenhouder omdat die geen zegel bezit op 25 juni 1430.  

3730 Jan de Smet zoon van Henric doet verhef van een leen van een half bunder meers 
palende aan een leentje van Meeux van Bouchaute. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 27 juni 1430.  

3731 Philips van sGraveneeken doet verhef van zijn leen. Tot het leen behoren tien 
bunders land die men van Philips van sGraveneeken houdt en waarop hij de tiende 
penning heft bij verkoop.Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 28 juni 
1430.  

3732 Stevin Stevins zoon van Gillis doet verhef van zijn leen van twee dagwand in de 
wijk DE DONCT genoemd en palende aan het leen van Jan van Elselaer. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 25 juni 1430.  

3733 Margriete tsMusschers weduwe van Jan Cammaerds doet verhef van twee lenen 
waarvan het ene leen in jaarlijkse rente groot is namelijk het vijfde deel van een 
vijfschoof geheven op 28 bunders erfgrond gelegen op  HOUDTACKER  en 
erfgronden in diverse percelen gelegen op   Oostackere en Leppevelt  en het ander 
leen is een bunder groot palende aan zijn hofstede en aan Gillis Scelfhoudts. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhoudster op 27 juni 1430.  

3734 Het betrof een leen bestaande in heerlijke renten geheven op tien bunders. 26 juni 
1430. ontbreekt.  

3735 Jacop Pieters als voogd over Cathaline van Boschs zijn wettelijke vrouw doet 
verhef van een leenrente van zestien schellingen een denier obool par. waarvan hij 
aan de kerk van Hamme jaarlijks vier schellingen par. moet. Tot het leen houden 
diverse personen tweeentwintig bunders  erfgrond gelegen nabij de kerk en op  
OVERLOPE. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 28 juni 1430.  
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3736 Gillijs Dries doet verhef van zijn leen van een dagwand aan de BIESESTRAETE 
gelegen. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 28 juni 1430.  

3737 Claus van den Ackere doet verhef van zijn leen van twee dagwand en half meers 
gelegen in COLPUTTE BROUC tussen de meers van Olivier van der Dict en de 
watermolen en paalt aan Daem Mandekine. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 28 juni 1430.   

3738 Jan de Smet doet verhef van zijn leen van een half vaatzaad gelegen nabij de kerk 
palende aan Gillis van Cleemputte. Nog houdt Jan de Smet een ander leen groot 
een half bunder palende aan Pieter Hoekaerts en aan de kerkweg. Het rapport 
werd gezegeld door Jan van Binnen omdat de leenhouder geen zegel bezit op 28 
juni 1430.  

3739 Denombrement opgesteld in de Franse taal: Geraet de Fromont wonende in 
Bassilly doet verhef van een leen gelegen en la ville et paroisse de Hamme van 
zevenentwintig bunders en zes vaatzaad groot. Van dit leen heeft Jacop Ruusch 
het vijftiende deel, de erfgenamen van Jehan Cammart het vijfde deel. De 
jaarlijkse waarde van het gedeelte van het leen toebehorende de leenhouder wordt 
op vier en veertig schellingen groot geschat. het rapport werd door de leenhouder 
gezegeld op 29 juni 1430.  

3740 Joes van den Heckene doet verhef van vier lenen. Het eerste is drie dagwand groot 
gelegen in MUELENBROUC voor THECKEN naast Symoen Arends. Het tweede 
leen is anderhalf dagwand groot gelegen op WESTACKER nabij de kerk en bij Jan 
Jonghe land en aan de RIJTBEKE. Het derde leen is een vijfde schoof op 
anderhalf bunder. De vijfde schoof bestaat uit gedorst koren, het stro mogen de 
personen houden die het land bewerkt hebben. Tot de vijfde schoof behoort ook 
een penning rente van acht schellingen par. en twee hoenen jaarlijks en ervelijk te 
voldoen. Het vierde leen is anderhalf dagwand in twee percelen gelegen op  
WESTACKER. Het éne perceel dicht bij de GHEEME en het ander aan  
TSORTERS HECKENE. Van het laatste leen worden er zes bunders erfgrond 
gehouden gelegen nabij de GHEEME en op DE WILDE BRAKE en nabij  
TSORTERS HECKENE. Van die zes bunders heft de leenhouder op vier bunders 
de vijfde schoof en op de totaliteit van de zes bunders heft hij een jaarlijkse 
penningrente van zes schellingen par. Op die zes bunders heeft de leenhouder de 
wandelkoop en de tiende penning en de sterfkoop. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 30 juni 1430.  

3741 Jan Dullaert zoon van Michiel doet verhef van zijn leen van een bunder winnende 
land DEN ESCHACKERE genoemd. Volgende manschepen worden van het 
hoofdleen gehouden : eerst Gillis van der Donct een bunder gelegen op WEST 
ACKER.  Amele , de vrouw van Room Coudscuere houdt drie en een half 
vaatzaad ook op Westacker. Daneel van der Loo houdt drie en half dagwand op 
OOSTACKER, en Dezelfde nog eens drie en half vaatzaad op Westacker. Gillis 
van der Houven houdt een half bunder  op Westacker en dezelfde Gillis nog eens 
een half bunder ook op WESTACKER. Margriete Nijs houdt een bunder gelegen 
in twee manschepen op Oostacker. Symoen Arends zoon van Pieter houdt een half 
bunder op Westacker. Jan de Mayere houdt een half bunder op Oostacker. 
Cateline, de vrouw van Jan van den Ackere houdt een half bunder op Westacker. 
Jan de Brune houdt in laatschap van het hoofdleen een half bunder erfgrond 
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geldende jaarlijks vijf penningen par. heerlijke rente. De leenhouder is wegens 
zijn hoofdleen een paardendienst geldende. Het rapport werd gezegeld door Jan 
van Leppevelde omdat de leenhouder geen zegel bezit op 1 juli 1430.  

3742 Hillewart van den Driessche doet verhef van zijn leen wezende de twintigste 
schoof op volgende erfgronden. Eerst de weduwe van Jan Cammaerds houdt een 
viertelzaad en een half bunder. Gillis Schelfhout houdt een vaatzaad en vijf 
roeden. Jan Bonaerens houdt een viertelzaad en acht roeden. Gillis van der 
Houven zoon van Daneel houdt een half bunder en zeventien roeden. Bette Roels 
houdt een half bunder en twee roeden. Claus van den Ackere houdt drie vaatzaad. 
Meeus van Bouchoute houdt een vaatzaad en achtien roeden. Gillis Lyssen houdt 
een half bunder. Gillis Stout houdt achtien roeden gelegen in zijn boomgaard 
geldende twee inghelsche siaers. Jacop Mijs  houdt drie vaatzaad en vijf roeden. 
Gillis van der Hoeven zoon van Daneel houdt een vaatzaad en twaalf roeden. 
France in de Weert  houdt achtien roeden.  Pieter Houkart houdt zeven en twintig 
roeden. Bette Roels houdt een vaatzaad en achtien roeden. Olivier van 
Buedeghem houdt een vaatzaad. Jan de Smet houdt een half bunder. Gillis van 
den Cleemputte zoon van Roems houdt een viertelzaad. Hierna volgen de 
personen en de grootte van de erflanden waarop de leenhouder Hildewaard van 
den Driessche op elk viertelzad jaarlijks twaalf mijten heft voor zijn twintigste 
schoof dit alles tot het hoofdleen behorende. Eerst de weduwe van Jan 
Cammaerds houdt vier viertelzaad. Jan van Scoubrouc houdt een viertelzaad. Jan 
Roelands houdt een viertelzaad. Pieter Houkart houdt vijf viertelzaad. In de twee 
bunders houdt Jan Claus een viertelzaad. Tot het meergezegde hoofdleen behoren 
jaarlijks twaalf vaten even waarop de leenhouder de wandelkoop en de tiende 
penning heft op: eerst de weduwe Jan Cammaerds zes vaatzaad geldt zes vaten. 
Daneel Coene houdt zes vaatzaad en geldt zes vaten. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 1 juli 1430.  

3743 Ector de Havelose doet verhef van zijn leen wezende een rente van vijf 
schellingen en negen penningen par. De leenrente wordt jaarlijks geheven op tien 
bunders erfgrond in diverse percelen en plaatsen binnen Hamme in de velden van 
AERDOYEN en HOUTACKER. De leenhouder heeft de helft van de tiende 
penning en van sterfkoop twaalf deniers par. per vaatzaad. Gillis Witloc heeft de 
wederhelft. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 3 juli 1430.  

3744 Jan van Leppevelde doet verhef van zijn leen van een bunder winnende land en 
bos palende aan Willem van Cleemputte en aan Heinricx van Leppevelde. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 3 juli 1430.    

3745 Jan Mandekin zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een half bunder 
waaronder water en land gelegen tussen het land van Daem Mandekinne en de  
MUELENSTRAETKINNE. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 3 
juli 1430. 

3746 Jan Bonnaers doet verhef van zijn leen van een vaatzaad gelegen tussen het leen 
van Gillis Schelfhout en Gillis sHonds land.Het rapport werd gezegeld door 
Daneel Clausen omdat de leenhouder geen zegel bezit op 3 juli 1430.  

3747  Symoen van der Lijsen doet verhef van zijn leen van zeven bunders en half               
groot waaronder zijn hofstede en landen palende aan het hof van Daneel Huughe. 
Het leen is van ouds belast met twaalf ponden par. ervelijke rente. Gheert en 
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Wouter van der Lijsen broers van de leenhouder hebben het wederdeel. Van het 
hoofdleen worden zeven manschepen gehouden te weten: Daneel Huughe zeven 
vaatzaad, de andere zeven vaatzaad houdt Christine van Kets zijn vrouw. De 
derde houdt Catelijne sBackers vier vaatzaad en half. De vierde houdt Daneel de 
Backer twee vaatzaad en een vierendeel. De vijfde houdt Marie Sturmans twee 
vaatzaad en een vierendeel. De zesde houdt Catheline Backer  twee vaatzaad en 
half en de zevende houdt Beatrijce sBackers dochter van Katelijne twee vaatzaad 
en half. Tot het hoofdleen behoort een penningrente van drie penningen par. op 
een half bunder erfland dat Beatryce sBackers houdt in laatschap van de 
leenhouder. De leenhouder is een paardendienst geldende. Het rapport werd 
gezegeld door Janne van Leppevelde omdat de leenhouder geen zegel bezit op 3 
juli 1430.  

3748 Heer Diederic van der Dict priester doet verhef van zijn leen van een vaatzaad 
winnende land gelegen in OOSTACKER VELT . Het rapport werd gezegeld door 
de leenhouder op 3 juli 1430.  

3749 Symoen Arends zoon van Pieter doet verhef van zijn leen van drie bunders 
winnende land genoemd DEECHOUT palende aan Cornelis Roels. Tot het 
hoofdleen behoren twee volle manschepen en een heerlijke rente van jaarlijks drie 
schellingen en twee penningen par. die de leenhouder heft op vijf bunder en half 
land. Deze vijf bunders liggen in diverse plaatsen. Het rapport werd gezegeld door 
de leenhouder op 3 juli 1430.  

3750 Meeux van Bouchoute doet verhef van twee lenen waarvan het ene een half 
bunder meers groot is liggende in NUBROUC en paalt aan de meers van Jacop 
Mijs en aan Jan Smets meers. Het ander leen omvat een dagwand winnende land 
gelegen op DEN WESTACKER tussen het erfland van Daen Ackerman en Symoen 
Scepens. Het rapport werd gezegeld door Symoen Arends omdat de leenhouder 
geen zegel bezit op 3 juli 1430.  

3751 Jooris van den Moere doet verhef van zijn leen van achtien bunders helftwinninge 
en elf bunders schoofland gelegen in Hamme en Zele. Tot het leen behoren nog 
renten te weten : in penningrente vier schellingen acht deniers obool par. drie en 
twintig vierdelen even en zes vierdelen haver. Nog behoort aan het hoofdleen 
vijftien mannen of laten. Het hoofdleen is onderworpen aan het geven van paar 
handschoenen. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 4 juli 1430.  

3752 Lieven de Gruutere zoon van Ghiselbrecht doet verhef van zijn leen te weten : 
drie en veertig bunders schoofland en drie vaatzaad en vijftien roeden  en ten 
derde acht bunder en drie vaatzaad en acht en zestig roeden zaailand. Dit alles 
gelegen in Hamme. Tot het leen behoort ook een ervelijke penningrente van 
vijftien schellingen twee deniers par. Nog behoort aan het leen drie mannen of 
laten. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 25 juli 1430.  

3753 Pauweline Shersymoens weduwe van Jan Clocmans doet verhef van haar leen en 
manschap te weten : eerst een leen omvattende meers en winnende land van 
dertien bunders en een half in diverse percelen. Tot het leen heft de leenhoudster 
in jaarlijkse penningrenten het bedrag van vijf pond dertien schellingen par. die 
haar diverse personen gelden op ongeveer twee en twintig erfgrond. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 30 juli 1430. 
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3754 Gillis de Scoutheten doet verhef van zijn leen zijnde de vijftiende schoof van een 
vijfde schoof die de leenhouder heft op achtentwintig bunders land. De gronden 
zijn gelegen op WESTACKER, OOSTACKER, HOUDTACKER, LIPPEVELT. De 
jaarlijkse pachtwaarde van die vijftiende schoof wordt op veertig schellingen par. 
geschat en hiertoe behoren twee manschepen. Jan de Sticker houdt drie dagwand 
en Daneel van Paddenbrouc de andere van een bunder. Deze twee manschepen 
liggen in Moerzeke. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 2 juli 1430.  

3755 Robin Andries doet verhef van zijn leen bestaande uit zijn hofstede en winnend 
eland van vier bunders groot genoemd TER LOO. Gheert van der Loo houdt het 
gehele leen in leen. Van het leen worden verscheidene partijen gehouden te weten  
Heinric van der Beque, zoon van Philips houdt een half bunder. Boudin Oste 
houdt vijf vaatzaad. Griele, de vrouw van Pieter Rams houdt twee vaatzaad. 
Cateline vrouw van Pieter Smeets houdt twee vaatzaad. Marie Garwinne en haar 
kinderen houden twaalf vaatzaad. Daneel Lauwers houdt zeven vaatzaad. Gillis de 
Brauwer houdt drie vaatzaad. Theeuse Huughe houdt vier vaatzaad. De 
erfgenamen van Ogier tsHule houden vier vaatzaad. Jan Trompaert houdt tien 
vaatzaad. Ghodin Olliviers bastaards zoon van der Dict houdt veertien vaatzaad.  
Jan Lauwereins en Pieter zijn zoon houden zestien vaatzaad. De erfgenamen van 
Gillis Laureins de jonghe houden twee vaatzaad.  Jan Denootere houdt drie 
vaatzaad. Stevin Ghoris houdt een vaatzaad. Robin Lauwers houdt een vaatzaad. 
Jan Herman houdt twee vaatzaad. Jan Kets houdt drie vaatzaad. Jacop van den 
Gaver houdt vierentwintig vaatzaad. Merre Scepins houdt acht vaatzaad in twee 
percelen. Catheline Huughs en haar dochter  houden [...] vaatzaad en Jacop van 
Kerkevelde hield eertijds vier vaatzaad nu toebehorende Lieven van den Acker. 
Op dit alles heft Robin Andries een heerlijke jaarlijkse rente van zeventien 
schellingen par. en twee hoenderen. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 2 juli 1430.    

3756 Martin van Huvelde als voogd en dingelijke man over Christianne Gheerds zijn 
vrouw doet verhef van haar leen van vijf dagwand en half winnende land gelegen 
in twee percelen. De percelen liggen naast elkaar en palen aan Jan van Kets en aan 
de SCOUBROUCSTRAETE. Tot het leen behoren drie mannen te weten : Jan van 
der Houven die drie dagwand houdt. Het andere houdt Jan de Ram anderhalf 
dagwand en het derde houdt Daneel van Scaubrouc met anderhalf dagwand. Tot 
het hoofdleen behoort nog een heerlijke penningrente van jaarlijks vier penningen 
par. dat zij heft op anderhalf dagwand land DHELSKIN genoemd hetwelk 
Catheline van den Heede houdende is in laatschap. Het rapport werd gezegeld 
door Martin van Huvelde op 2 juli 1430.  

3757 Symoen van der Beke doet verhef van zijn leentje van een dagwand winnende 
land palende aan Jan van der Couderborch en aan Bertelmeeux van Bouchoute. 
Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 2 juli 1430. 

3758 Daneel van Paddenbrouc doet verhef van zijn leen zijnde een heerlijke rente van 
twintig schellingen par. op zekere huizen en erfgronden.Te weten op Gillis 
Scelfhouts hofstede acht schellingen par. Op de erfgenamen van Jan Ghouwens op 
twee hofsteden twaalf schellingen par. Deze onderpanden zijn gelegen aan de  
BROUCSTRAETE. Het rapport werd gezegeld door Daneel als vader over Daneel 
zijn zoon op 2 juli 1430.   
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3759 Adaem Mandeken doet verhef van zijn leen van twee bunders en half daarin 
begrepen een hofstede palende aan Clays van den Ackere en Oliviers van der 
Dickt. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 2 juli 1430.  

3760 Gillis Andries zoon van Robeerts doet verhef van zijn leen van twee vaatzaad 
palende aan het land van Janne van der Houven. Het rapport werd gezegeld door 
Robrecht Andries vader, omdat de zoon geen zegel bezit op 2 juli 1430.  

3761 Jan Brixus doet verhef van zijn leen en manschap van vijf dagwand groot gelegen 
in NOUBROUC palende noord aan het leen van een dagwand dat deze leenhouder 
staat ten gevolge, en west aan Jan Dweerstrate. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 30 juni 1430.  

3762 Adaem van der Linden doet verhef van zijn leen van vijf bunders genoemd DER 
LINDEN RODT palende aan Daneel Huughe, en Daneel Scuermans alias de 
Backer en nog aan de SPRENDELS STRAETKEN. Tot het leen behoren acht laten 
houdende vier bunders en half gelegen naast het hoofdleen. Nog doet Adaem 
verhef van een ander leen van een bunder gelegen naast de hofstede van Gillis 
Lippens en Daneel Froytiers. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder doch 
niet gedateerd.  

3763 Diederic Pieters zoon van Jacob doet verhef van zijn leen zijnde een heerlijke 
rente van zestien schellingen en halve penning par. dat de leenhouder heft op 
tweeentwintig erfgrond gelegen in diverse percelen. De gronden zijn gelegen in de 
nabijheid van de kerk en TOVERLOOPPE. Het hoofdleen is belast met een rente 
van vier schellingen par. aan de kerk van Hamme. Het rapport werd gezegeld door 
de leenhouder op 13 juli 1430.  

3764 Jan De Smet doet verhef van zijn leen van een half vaatzaad gelegen naast de kerk 
en Gillis van Cleemputte. Het rapport werd gezegeld door Jan Claeus zoon van 
Jan op 18 juli 1440.   

3765 Johannes van den Heckene doet verhef van zijn leen van dertien dagwand gelegen 
in diverse percelen op WESTACKERE. Van dit leen worden zes bunders erfgrond 
gehouden geldende een heerlijke penningrente van zes schellingen par. Van deze 
zes bunders erfgrond bezit de leenhouder vier bunders de vijfde schoof. Nog heeft 
de leenhouder de vijfde schoof koren na het dorsen op anderhalf bunder van die 
het land bewerkt, verder nog acht schellingen par. en twee hoenderen. Loy van 
den Heckene doet verhef van drie dagwand land palende aan Symoen Arents in 
het MOLENBROEC VOIRE THECKEN. Nog doet Loy verhef van anderhalf 
dagwand op Westakker bij de kerk palende Gillis van de Velde en aan de 
RIJTGRACHT. Arent van den Heckene doet verhef van drie dagwand gelegen in 
Grembergen. Arent kocht het leen van Arent van Kets zoon van Pieter. Het 
rapport werd gezegeld door Arent van den Heckene. Op de keerzijde staat 
volgende notitie: Hamme/ Gremberghe quatre fiefs – le 1 consistant en 4 bonniers 
demy journel de terre – le 2 en trois journels, le 3° en un journel et demy – ces 
trois fiefs situez a Hamme. Le 4 en trois journels de terre a Grimberghe par Louis 
et Arent van den Heckene op 20 juli 1440.  

3766 Juffr Marie van Elselaer doet verhef van een leen van twaalf bunders en half.  Vijf 
bunders en half liggen binnen de vrijheid van Dendermonde. Verder houdt men in 
erfgrond zeven bunders geldende acht en twintig deniers par. Een tweede verhef 
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van drie bunders gelegen in Hamme palende aan Pieter van der Varent genoemd 
DE DONCT. Van dit leen houdt men een half bunder leen gelegen nabij het 
vorige leen. Het rapport werd gezegeld door Jan van Pottelsberghe haar zoon 
omdat zij geen zegel bezit op 30 juli 1440.    

3767 Simoen van der Beke doet verhef van een dagwand palende aan Joes Voelman en 
aan Jan van der Couderburgh. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 
Sint Jacobs en Sint Christoffels is 25 juli 1440.  

3768 Olivier van Scoubrouc doet verhef van anderhalf vaatzaad gelegen op 
HOOSTACKER aan Gillis van Bouchout en aan Jan Cammaert. Het rapport werd 
gezegeld door Olivier van der Dict op Sint Christoffels is 25 juli 1440.  

3769 Adaem Mandeken doet verhef van zijn leen van twee bunders en half gelgen bij 
de watermolen palende aan Olivier van der Dict en Claeys van den Ackere. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 25 juli 1440.  

3770 Steven Stevens doet verhef van zijn leen van een half bunder gelegen in DE 
DONC aan het leen van Segher van Pottelsberghe. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 25 juli 1440.  

3771 Pieter Lisen doet verhef van zijn leen van een dagwand  palende aan Gillis 
Schelfhout. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 25 juli 1440.  

3772 Claeus van den Acker doet verhef van zijn leen gelegen nabij de watermolen in 
COELPUTTE vijf vaatzaad groot. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder 
op 25 juli 1440.  

3773 Gillis de Scoutheeten doet verhef van zijn leen wezende de vijftienden schoof van 
een vijfde schoof. Een ander deel houdt de weduwe van Jan Cammaerds en 
Gheerde van Fromondt. Eertijds behoorde deze vijftiende schoof toe aan Jacop 
Ruusch. Van het leen worden twee manschepen gehouden. Het éne is drie 
dagwand groot en was Jan Stickere en het andere een bunder  toebehorende 
Daneel van Paddenbrouc. Deze twee manschepen liggen in Moerzeke. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 25 juli 1440.  

3774 Joes de Keysere zoon van Joos doet verhef van een leen van vijf bunders en een 
dagwand genoemd DEN LINDENROOT. Van dit leen houdt men vier en half 
bunders erfland geldende een erfelijke rente van vijf deniers groot en twee 
penningen par. Nog doet Joes de Keysere verhef van een leen van zeventig roeden 
gelegen op het HOGHE MICHEILS VELT naast Willem van der Ertbrugghe aan 
de hoek naast de Heirstraat. Nog doet Joes de Keyser verhef van een leen van 
anderhalf dagwand gelegen in Opwijk op DOPPPILIER COUTERE  naast het 
goed van het klooster van Zwijveke en naast Janne van Assche. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 30 juli 1440.  

3775 Jan van Leppevelde doet verhef van zijn leen van een bunder gelegen naast 
Steven Stevens en aan de Bansloot en in het zuiden aan de grens van Hamme en 
Grembergen. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 30 juli 1440.  

3776 Arent van der Beke priester doet verhef van een leen wezende een heerlijke 
erfelijke rente van dertien mijten die hij op dertien vaatzaad erfland is heffende 
gelegen binnen het GULDE VAN SINT ANNEN. Van die dertien vaatzaad heeft de 
leenhouder bij verkoop dertien deniers en bij erfenis een groot penning rente. 
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Dezelfde leenhouder doet nog verhef van een leen van een vaatzaad gelegen in 
OESTACKER. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 1 augustus 1440.  

4435 Jan de Maerscalc doet verhef van zijn leen wezende een heerlijke rente van zes 
penningen en een hallink par. die de leenhouder jaarlijks heft op dertien vaatzaad 
erfgrond. Die percelen zijn naast elkaar gelegen binnen DER GHULDEN VAN 
SENT ANNEN  in het land van Dendermonde. Het rapport werd gezegeld door 
Janne metten Pennynghen op 27 juni 1430.  

3777 Fragment van een denombrement van verscheidene lenen waarvan het eerste 
bestaat uit vijf dagwand gelegen in NOUBROUC tot welk leen vijf manschepen 
behoren in de SPORCT op zes bunders. en het tweede uit tien bunders. Het tweede 
leen doet Olivier van der Dict verhef van vijf dagwand  gelegen bij de watermolen 
in COELPUTTEN BROUC. Olivier houdt hiervan drie dagwand en de twee 
dagwanden houden twee manschepen van hem.  Het derde leen is tien bunder 
groot gelegen in diverse partijen gelegen bij de MOERHEYDEN  en wordt 
DLEEN  genoemd en van deze tien houdt Olivier van der Dict de drie bunderen en 
de andere zeven bunders liggen in zestien manschepen. Nog behoort tot het leen 
een half bunder erfgrond. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 1 
augustus 1440.  

3778 Symoen Arens zoon van Pieter doet verhef van zijn leen van drie bunders 
genoemd DEECHOUT palende aan Cornelis Roels. Tot het leen behoren twee 
volle manschepen en een jaarlijkse penning rente van drie schellingen twee 
deniers par. die de leenhouder heft op vijf bunders en half erfgrond. Het rapport 
werd overgegeven aan Janne de Profst baljuw van het leenhof op Sint Pieters dag 
ingaende oegst is 1 augustus 1440.  

3779 Jonkvrouw Juete Rijms in de naam en als voogd van Daneele den Grutere zoon 
van Ghiselbrechts haar zoon die ze bij de voornoemde wijlen Ghiselbrecht had, 
doet verhef van een leen. Het leen bestaat uit drieënveertig bunders schoofland, 
drie vaatzaad en vijftien roeden en acht bunders drie vaatzaad en achten zestig 
roeden cijnsland. Tot het leen behoren nog jaarlijkse inkomende heerlijke renten 
van vijftien schellingen twee penningen par. Nog behoort tot het leen drie mannen 
of laten. Het rapport werd gezegeld door de leenhoudster op 3 augustus 1440.    

3780 Jan de Smet doet verhef van zijn leen van een half bunder gelegen in het 
NUBROUC naast Bertelen van Bouchoute. Het rapport werd gezegeld en niet 
gedateerd.   

3781 Pieter van den Merssche doet verhef van zijn leen op HOESTACKER aan de 
TWEE BRUGGHEN gelegen van een vaatzaad groot. De leenhouder moet een 
paar witte handschoenen geven. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld 
zonder opgave van datum.  

3782 Gillis Scelfhout doet verhef van zijn leen van drie dagwand groot gelegen op 
OESTACKER naast Griele Cammaerts. Het rapport werd gezegeld door Janne van 
Rossem op verzoek van de leenhouder omdat die geen zegel bezit zonder opgave 
van datum.   

3783 Noel van Paddenbrouc zoon van Daneel doet verhef van zijn leenrente van twintig 
deniers groot in erfelijke rente gelegen in Hamme. Volgende personen houden 
erfland van het hoofdleen: Eerst Jan Muelen op zijn huis  geldt tien deniers groot. 
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Gillis van der Loe op zijn hofstede gelegen voor Jan Muelens geldt acht deniers 
groot. Gillis de Hortere op zijn huis en hof naast het goed van Jan Muelens geldt 
twee deniers groot. Het rapport werd gezegeld maar niet gedateerd.  

3784 Jan Mandeken doet verhef van zijn leen van een half bunder gelegen naast Daem 
Mandekens en Pieter Moense. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder 
maar niet gedateerd.  

3785 Pieter van der Denderen als voogd over Roel Boenaerts [geschrapt : Jan Boenaerts 
kinderen] doet verhef van een leentje van een vaatzaad gelegen aan Gillis Stoute. 
Het rapport werd gezegeld door Jan van Rossem omdat de leenhouder geen zegel 
bezit maar niet gedateerd.  

3786 Jan Brixus doet verhef van zijn leen  van vijf dagwand. tot het leen behoort nog 
een dagwand dat de leenhouder staat ten gevolge. Dit alles gelegen op 
NOUBROUC palende aan Jan Smets. Het rapport werd gezegeld maar niet 
gedateerd. 

3787 Dries Claeus doet verhef van zijn leen van twee bunders gelegen naast Steven 
Stevens. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld zonder datering.  

3788 Margriete sRuysschers weduwe van Jan Cammaerds doet verhef van twee lenen. 
Het ene is een vijfde schoof van een vijfde schoof die zij heft op diverse percelen 
van erflanden gelegen op de kouters van OOSTACKER  WESTACKERE 
LEPPEVELT. Het ander leen is een bunder groot palende aan het leen van Gillis 
Scelfhouts. Het rapport werd gezegeld door Andries Cammaerdt in de naam van 
Margriete zijn moeder op 28 juli 1440.   

3789 Daneel van der Loe als voogd over Hannekinne Coelman zoon van Daneel doet 
verhef van een leen dat Hanneken is houdende in manschap van een dagwand en 
half groot gelegen op Westakker. Het leen paalt aan Jan Smets en aan Pieter Jans. 
Het rapport werd gezegeld door de voogd op Sint Jacobs en Sint Christoffels dag 
is 25 juli 1440.  

3790 Pauwels de Caluwe doet verhef van zijn leen van twee bunders gelegen aan de 
Meerstraat en paalt aan het leen van Joorijnen van den Meerssche dat drie bunders 
groot is. Het leen moet met een de leenheer helpen met een  paardendienst samen 
met Joorijnen van den Meerssche wanneer er gemene uitvaarden komen. Het 
rapport werd gezegeld door Jan de Kimpe op vraag van de leenhouder die geen 
zegel bezit op 18 juli 1513.  

3791 Bertelmeeus van Ackere zoon van Jan doet verhef van zijn leen van vijf vaatzaad 
meers liggende in COOLPUTTE aan de MUELENSTRATE. Het leen paalt aan het 
leen van Kateline van der Dict en aan het leen van de kinderen van Erke, noord 
aan de dijk van COOLPUTTE. De geschatte jaarlijkse waarde van het leen is acht 
schellingen groot. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 20 februari 
1514 n.s. 

3792 Martin Stevens doet verhef van zijn leen genoemd DE LANGHEMATE van een 
half bunder palende aan het land van de zoon van meester Jan Symoens zoon 
land, en aan het land van Pauwels Caluwen en aan meester Lievens Heynderijcx. 
De jaarlijkse waarde of opbrengst van het leen wordt op vier schellingen zes 
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deniers groot geschat. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 22 
februari 1514 n.s.    

3793 Pauwels de Caluwe als kerkelijk voogd over Katheline sKimpe dochter van Jan 
doet verhef van een leen genoemd DEECHOUT van twaalf vaatzaad groot. het 
leen paalt aan Joozijnken Impens dochter van Joos. Men houdt van het hoofdleen 
vier achterlenen en nog tussen de zeven à acht bunders erflanden. Van het 
hoofdleen heeft de leenhouder een half relief en Joozijnken Ympens de 
wederhelft. Het rapport werd gezegeld door Jan de Kimpe op verzoek van 
Pauwels de Caluwe op 24 februari 1514 n.s.   

3794 Lauwereins  van den Mersche zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een half 
bunder groot gelegen bij DEN FELLEN OORD palende aan het hof van Jan de 
Jonghe. Van het hoofdleen worden zes achterlenen gehouden te weten : Pieter 
Osten houdt drie dagwand, Andries Huyghe houdt drie dagwand en half, Jan de 
Jonghe alias Smet houdt twee dagwand palende aan het leen van Jan de Jonghe en 
aan Pieter Osten. Uit dit achterleen houdt Jan de Jonghe jaarlijks een zak rogge. 
Jan van der Hoeven houdt twee dagwand palende aan het leen van Andries 
Huughe uit welk leen de H Geest heft jaarlijks een zak rogge. Jan de Jonghe houdt 
een dagwand waar dezelfde Jan woont palende aan het leen van Dezelfde Jan de 
Jonghe en aan de erfgenamen van Daniel van der Beeke. Nog Jan de Jonghe houdt 
twee dagwand leen palende aan Jan van der Hoeven en aan Andries Huughs 
hofstede. Deze acht achterlenen staan de leenhouder ten relieve. Het rapport werd 
gezegeld door Romain Spaenhove zwager van de leenhouder omdat deze laatste 
geen zegel bezit op 27 februari 1514 n.s.  

3795 Gillis Oste als vader en voogd over Pieter Oste zijn zoon doet verhef van leen van 
zeven vaatzaad palende aan het hof van Gillis Oste, aan het leen van Mergriete 
Boenaerts. Het leen geldt jaarlijks acht schellingen groot. Het rapport werd 
gezegeld door Gillis van den Moortele op verzoek van de leenhouder op 1 maart 
1514 n.s.  

3796 Pieter van Mylbeke als kerkdelijk voogd en in huwelijk met Katelyne Ysewinne 
doet verhef van een leen van drie bunders en een vaatzaad palende aan de 
bansloot. De jaarlijkse waarde wordt achtien schellingen groot geschat. van het 
hoofdleen worden zes bunders in achterleen gehouden te weten Jan van der 
Hoeven dertien vaatzaad en zijn twee lenen. Men houdt van Jan van der Hoeven 
ten gevolge vier lenen te weten : Philips van der Beke zoon van Daneel twee 
bunders, Gillis de kympe en Kathelynen tsCousmakers zijn vrouw vijf vaatzaad. 
Philips van […] zoon van Philips houdt vijf vaatzaad. Pieter de Bosscher houdt 
vier vaatzaad en is de leenhouder ten gevolge. De zes bunders achterleen worden 
jaarlijks op ongeveer zes en dertig schellingen par. geschat. De leenhouder is een 
paardendienst verschuldigd in gemene uitreisen met twee strunghen gerekend aan  
twee schellingen groot per dag. Het rapport werd gezegeld door Jan de Keyzere 
als volmachtdrager van Pieter van Milbeke op 1 maart 1514 n.s.  

3797 Philips Pieters zoon van meester Jan doet verhef van een leen wezende jaarlijkse 
erfelijke heerlijke penning rente van zestien schellingen en een hallinc par. Deze 
rente wordt geheven op twee en twintig bunder erfgrond gelegen in diverse 
plaatsen en percelen o.a. nabij de kerk, op OVERLOOPE. Het hoofdleen is belast 
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met een jaarlijkse erfelijke rente van vier schellingen par. aan de kerk van 
Hamme. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 1 maart 1514 n.s.  

3798 Jacob Heyndericx fs. Joos doet verhef van zijn leen van drie bunders CRAEYLOE 
genoemd en heeft een jaarlijkse geschatte waarde van zestien schellingen groot.  
Nog houdt men van het hoofdleen twee dagwand erfgrond. De leenhouder moet 
een paardendienst in gemene huutreisen verrichten met twee strunghen gerekend 
aan twee schellingen groot per dag. Jan de Keysere als gevolmachtigde over Jacop 
Hendericx heeft het rapport gezegeld op 1 maart 1514 n.s.   

3799 Jan Souys priester doet verhef van zijn leen van drie bunders palende an Gillys 
[...] en aan Paesschier van Houke en Merten Stevens. Tot het leen behoren nog 
drie perceeltjes daarvan dat men van het hoofdleen houdt. Bovendien nog 72 
roeden leen ook gelegen in Hamme daarvan Jan Boele bezitter is geweest. Het 
leen wordt op een jaarlijkse waarde van twaalf schellingen groot geschat. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder doch niet gedateerd.  

3800 Symoen Scoutheeten zoon van Gillis doet verhef van zijn leen gelegen in de 
schoof van Jacop Malaert daarin de leenhouder het vijftiende deel heeft in de 
gehele schoof. De waarde van het leen wordt jaarlijks op tien vaten rogge geschat. 
Tot het leen behoren twee mannen te weten Hannen van Paddenbrouc zoon van 
Daneels houdt in Moerzeke zeven vaatzaad in twee percelen het éne perceel een 
half bunder groot genoemd DEN WALACKER palende noord aan de HOYE 
BOSCH. Het ander perceel is drie vaatzaad groot en wordt TCRUYS VELT 
genoemd. Het tweede wordt gehouden door Lieven van den Ackere zoon van Jans 
in leen op Moerzeke op DE HULST IN DEN HOVE  drie dagwand groot liggende 
tegen TDAELGOET OVERE. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 8 
maart 1514 n.s.  

3801 Jan van Ecke doet verhef van zijn leen van een half bunder gelegen aan het 
DAMMEKENSSTRAETKEN en aan Margrieten Lauwereys dochter van Daneel. 
Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 16 maart 1514 n.s. 

3802 Jan van Ecke als voogd over Margriete Lauwereyns dochter van Daniel doet 
verhef van haar leen van twee bunder palende oost aan het leen van Jan van Ecke 
en aan het land van Amelberga van der Beke vrouw van Jan Scheerers en noord 
aan Katelijne van der Dict vrouw van meester Heine Heindrics. Het rapport werd 
gezegeld door de voogd Jan van Ecke op 16 maart 1514 n.s.  

3803 Joorijs de Smet doet verhef van zijn leen van een half bunder. De jaarlijkse 
waarde van het leen wordt op  vijf schellingen groot geschat. Het leen paalt  aan 
het goed van  Joorijs Smets en aan het goed van de Kapelrij van Sint Pieters, en 
aan Philips Roelants en aan HET SCHUTTERS HOF. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 18 maart 1514 n.s.  

3804 Lieven Heyndricx over en in de naam van Catharina van der Dict dochter van Jan 
zijn vrouw doet verhef van een leen gelegen in DONDERBROUC van acht 
vaatzaad groot, met een geschatte jaarlijkse waarde van zeven schellingen zes 
deniers groot. Van dit leen bezit de leenhouder slechts twee vaatzaad en Pieter 
Goessins  over Jheanne sVos zijn vrouw twee vaatzaad en Joozijne Goesins fa. 
Willem de andere vier vaatzaad welke zes vaatzaad staan de leenhouder ten 
gevolge. Deze acht vaatzaden palen aan Goelis Wemaes, aan het goed van de 
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erfgenamen van Willem van Cleemputte en aan Pieter van Moortere zoon van 
Gillis. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 25 maart 1514 n.s.  

3805 Lievin Heyndricx in de naam van Catharina van der Dict zijn vrouw dochter van 
Jan doet verhef van een leen gelegen in CLEEN COOLPUTTE. Het leen heeft een 
grootte van zes vaatzaad palende aan Bertelmeeus van Acker, de meers van 
Adaem van der Beke en aan de dijk van COELPUTTE.  De jaarlijkse waarde van 
het leen wordt op twaalf schellingen groot geschat. Van het leen houdt men nog 
vijf vaatzaad land in leen in twee percelen of lenen waarvan de leenhouder zijn 
rechten heft namelijk  van Catharina van der Hofstede vrouw van Gillis van den 
Moortere die twee vaatzaad in CLEEN COELPUTTE houdt meteen  jaarlijks 
geschatte waarde van zes schellingen groot. Het andere houdt Jan van Lippevelde 
zoon van Adriaen ook in het CLEEN COELPUT BROECK gelegen met ook zes 
schellingen groot als jaarlijks geschatte waarde. Het rapport werd gezegeld door 
de leenhouder op 25 maart 1514 n.s.  

3806 Joes van Heckene zoon van Joes doet verhef van zijn leen van anderhalf bunder 
liggende aan DE RIJBEKE en aan het goed van de kerk van Hamme. De jaarlijks 
geschatte opbrengst bedraagt vier schellingen groot. Nog doet hij verhef van een 
leen zijnde een vijfschoof op anderhalf dagwand land in WESTACKER gelegen in 
twee percelen en aan dit leen behoren zes bunderen erflanden. Het rapport werd 
gezegeld door Fransoys van Hofstede als voogd en op verzoek van de genoemde 
Joes op 31 maart 1514 n.s.  

3807 Joes van Heckene zoon van Joes doet verhef van zijn leen zijnde een vijfschoof 
van jaarlijks twee vaten rogge. Het rapport werd gezegeld door Franchois van 
Hofstede als voogd en ten verzoeke van Joes gezegeld op 31 maart 1514 n.s.  

3808 Laureins van der Merssche zoon van Jan doet verhef van een half bunder gelegen 
bij de FELLEN OORDE palende aan de hofstede van Jan de Jonghe. Aan het 
hoofdleen zijn zes achterlenen verbonden en twee lenen van jaarlijks elk een zak 
rogge. Pieter Osten houdt drie dagwand. Andries Huyghe houdt drie dagwand en 
half. Jan de Jonghe alias Smet houdt twee dagwand palende aan Pieter Oste uit 
welk leen Jan de Jonghe houdt een zak rogge. Jan van der Hoefven houdt twee 
dagwand palende aan Andries Huyghe uit welk leen de H Geest van Hamme heft 
jaarlijks een zak rogge. Jan de Jonghe houdt een dagwand palende aan zich zelf en 
aan het goed van de erfgenamen van Daneel van der Beke. De zelve Jan de 
Jonghe houdt nog twee dagwand leen palende aan Jan van Hoefven en het aan het 
hof van Andries Huyghe. Het rapport werd gezegeld door Romain Spaenhoven 
zwager van de leenhouder omdat deze laatste geen zegel bezit op 23 juni 1513.  

3809 Joos Impens als vader over Jozijnken Impens en als voogd over het zelfde 
Jozijnken doet verhef van een leen genoemd TEECHAUT van twaalf vaatzaad 
groot. Van het hoofdleen worden vier achterlenen gehouden en daarboven nog 
eens tussen de zeven à acht bunders erflanden. Joos Impens heeft het half verhef 
en Pauwels de Cale de andere helft. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 1 december 1513. 

3810 Lieven Heyndricx over en in de naam van Chatarina van der Dict dochter van Jan, 
zijn vrouw doet verhef van een leen van twintig schellingen par. jaarlijks erfelijk. 
Die heerlijke rente wordt geheven op verscheidene erfgronden gelegen aan de 
beide kanten van de BROUCSTRATE waarvan Joos van der Dict vier schellingen 
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par. geldt. De erfgenamen van Pieter van der Dendre ook vier schellingen par. en 
de erfgenamen van Steven de Smet twaalf schellingen par. Het rapport werd door 
de leenhouder gezegeld op 25 juni 1513.  

3811 Jan Herman als man en kerkelijk voogd van Maria Smeets dochter van meester 
Michiel doet verhef van haar leen van een half bunder meers in NUBROUC 
palende aan Gillis sKimpen, aan Rooms van Gheeme en aan Jan van der Hoeven. 
De jaarlijkse waarde wordt op drie schellingen groot geschat. Het rapport werd 
gezegeld door Goossen Spaenhove omdat de leenhouder geen zegel bezit op 31 
januari 1515 n.s. 

3812 Jan van Hiele zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een gemet groot 
liggende op Westakker en paalt aan Gillis Kimpen en aan het land van Philips van 
der Couwerborch. De jaarlijkse pachtprijs wordt op twee schellingen zes deniers 
groot geschat. Het leen ligt aan de weg van DE GHEEM naar de kerk. Het rapport 
werd gezegeld door Jan van Hiele op 26 februari 1514 n.s.  

3813 Willem de Clerc zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een bunder genoemd 
RAECHTINC palende aan Cornelys Heermans en aan Liven van Oudenaerde. De 
jaarlijkse waarde van het leen wordt op zeven schellingen groot geschat. Van het 
hoofdleen worden twaalf lenen gehouden door verscheiden personen gehouden 
waarvan twee lenen verdonkerd zijn. Nog wordt van het hoofdleen diverse 
percelen van erfgrond gehouden geldende jaarlijks in heerlijke renten vijf 
schellingen par. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 2 mei 1514.  

3814 Jan de Bruyne doet verhef van zijn leen van een vaatzaad  palende aan de hofstede 
van Gillis Vernimmen. De jaarlijkse waarde van het leen wordt op twaalf groot 
geschat. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 30 april 1514.  

3815 Willem de Clerc doet verhef van zijn leen van zes vaatzaad met een jaarlijkse 
geschatte waarde van zes schellingen groot,  palende oost aan Gheertruyt Baten en 
west aan Margriete Bruyneels vrouw van Andries van Overloope. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 2 mei 1514.  

3816 Willem Beys als kerkelijk voogd en man van jonkvrouw Livinen van den 
Driessche doet verhef van een leen in Hamme zijnde een leenrol. Onder deze rol 
vallen vier bunders en zeven vaatzaad land gelegen op Oostakker. De leenhouder 
heft over zijn vrouw jaarlijks de tweeëntwintigste schoof op het veld welk 
jaarlijks vijf vaten koren bedraagt, met een geschatte waarde op twintig groot het 
vat. Aan het leen behoren nog eens twaalf viertelzaad land ook gelegen op 
Oostakker waarvan de leenhouder jaarlijks van elk viertelzaad zes penningen par. 
heerlijke penningrenten heft makende totaal zes schellingen par. Nog zijn aan de 
rol twaalf vaatzaden land verbonden liggende in de CAMERHUUC die ook 
diverse personen houden die een vat evene moeten per vaatzaad makende twaalf 
vaten Dendermondse maat. De evene wordt ook op twintig groot per vat geschat. 
Het rapport werd gezegeld door Jan de Kimpe op verzoek van Willem Beys en 
juffr. Livine van den Driessche omdat zij geen zegel bezitten op 20 mei 1514.  

3817 [Hanne] de Smet doet verhef van zijn leen van een vaatzaad zijnde zijn hofstede. 
Dit leen wordt op een jaarlijkse waarde van drie pond twee schellingen groot 
geschat. Het rapport werd gezegeld door Jorijs de Smet omdat de leenhouder geen 
zegel bezit op 20 juni 1514.  
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3818 Jan van der Hofstede doet verhef van zijn leen gelegen op OOSTACKER een 
vaatzaad groot palende Jan van der Hofstede. De jaarlijkse opbrengst wordt op 
achttien groot geschat. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 16 juli 
1514.  

3819 N Goessins alias Beerthene doet verhef van zijn leen van een half vaatzaad 
gelegen nabij de kerk van Hamme palende aan de weg die komt van de 
CAELDRIES naar de kerk. De jaarlijkse opbrengst van het leen op twaalf groot 
geschat. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 20 juni 1514.  

3820 Philip Weeburch doet verhef van twee lenen. Het ene is een bunder groot gelegen 
op de MAELCACKER op SCAUBROUC STRAETE palende aan N. van der 
Meerschen en aan het goed van Andries Claus dat nu in het bezit is van Jan van 
Acker en ligt naast DE MAELBRUGGHE. De jaarlijkse pacht bedraagt  acht 
schellingen groot. Het ander leen is dertien bunder groot waarvan de leenhouder 
slechts twee bunder in de hand heeft dat in een oude hofstede met de wal bestaat 
eertijds behuisd en strekkende langs de Durme palende aan de boomgaard van 
jonkvrouw Kateline van der Dict, vrouw van meester Lieven Heindricx. De 
jaarlijkse pachtwaarde hiervan wordt op twintig of tweeëntwintigh schellingen 
groot geschat boven het surplus van anderhalf bunder. Aan het hoofdleen zijn nog 
vijftien achterlenen en manschepen verbonden. Eerst Gillis Andries houdt vier 
vaatzaad aan de RIJBEKE gelegen palende noord aan mer Philips van der 
Cauwerburch. De jaarlijkse pachtprijs van dit perceel wordt op vier schellingen 
groot geschat. N van Royen zoon van Olivier houdt een bunder erfland aan 
sheerenstraete alias de Weverstraat genoemd, gelegen. Dit perceel heeft een 
geschatte jaarlijkse opbrengst van zeven schellinghen groot. Amelbeerghe 
Coolmans houdt twee bunders erfgrond palende aan Willem sCleercx met een 
geschatte jaarlijkse pachtwaarde van tien schellingen groot. Simoen Scauteeten 
zoon van Gillis houdt zeven vaatzaad erfgrond gelegen aan de SCAUBROEC 
STRAAT, palende aan Anthone van Hoorenbeke. De jaarlijkse waarde van dit 
perceel wordt op drie schellingen groot geschat.Gillis Oste houdt zes vaatzaad met 
een jaarlijkse opbrengst van vier schellingen groot, palende aan het goed van de 
erfgenamen van Amelberga Stevens aan het goed van Antoon van Hoorenbeke en 
aan het goed van Beatrijs [..] vrouw van Clays Noose. Pieter de Smet fs Mathijs 
houdt een bunder op de WESTACKER aan de kerkweg gelegen komende van de 
MAELBRUGGHEN en geldt jaarlijks acht schellingen groot. Bertelkin de Cleerc 
zoon van Wulems houdt zeven vaatzaad met een jaarlijkse opbrengst van zes 
schellingen groot palende aan Gillis Andries, Simoen de Bruickele  en aan de 
erfgenamen van Willem van der Straten. Jan van Acker houdt zes vaatzaad met 
een jaarlijkse geschatte opbrengst van vier schellingen groot palende aan Jan 
Smeets leen en zuid aan het leen van M’her Philips van der Cauwerburch.  Mr. 
Lieven Heindricx houdt een leen op Westakker veertien bunders groot palende 
oost het land van de erfgenamen van Joosse van Heckene, aan de Samstraat en 
aan Joos de Smet. De geschatte jaarlijkse waarde bedraagt zeven schellingen 
groot. Meester Lieven Heindricx namens en over jonkvrouw Katheline van der 
Dict, dochter van Jan, zijn vrouw houdt een half bunder op de WESTACKER 
palende aan het goed van jonkvrouw Kathelijne  van der Dict en aan het goed van 
de erfgenamen van Pieter van der Straten en aan het goed van Pieter Fierens. De 
jaarlijkse geschatte waarde van dit perceel wordt op drie schellingen vier deniers 
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groot geschat. Jan de Smet zoon van Pieters houdt twee lenen elk van drie 
vaatzaden groot gelegen op MAELCACKER palende aan Lysbette van Acker en 
zuid de gemene kerkweg  met een jaarlijkse waarde van beiden samen van vijf 
schellingen groot. Anthonis van Hoorenbeke zoon van Joos houdt een leen van 
zeven vaatzaad palende aan Simoen Scautheeten en Gillis Oste. De jaarlijkse 
opbrengst van dit perceel wordt op vijf schellingen groot geschat. Jan van Hiele 
houdt een achterleen van twee vaatzaad. De geschatte jaarlijkse pacht bedraagt 
twee schellingen drie deniers. Dit perceel paalt aan Jan Claux land en aan het 
goed van Jacop sGraven en aan het goed van de wezen van Philips Roelins.  
Hannekin van Havermaete houdt twee vaatzaad land gelegen op WESTACKER 
palende mher Philips van der Cauwerburgh. De geschatte  waarde bedraagt 
jaarlijks twee schellingen zes deniers Deze twee rapporten en denombrementen 
werden gezegeld door de leenhouder op 20 augustus 1514.  

3821 Pieter van den Moorter zoon van Gillis doet verhef van zijn leen genoemd DER 
LINDEN RODT  en zijn vijf bochten palende oost DE VLIET BEKE noord aan Jan 
van der Wulghen en zuid aan de grens tussen Hamme en Grembergen. De 
jaarlijkse waarde van het leen wordt op twee pond tien schellingen groot geschat. 
Tot het leen behoren nog vier bunders en half erfgrond die diverse personen zijn 
houdende die jaarlijks in penningrente negen schellingen par. gelden. Het rapport 
werd gezegeld door Gillis van den Moortere vader van de leenhouder omdat deze 
laatste geen zegel bezit op 31 augustus 1514. 

3822 Jan Baten zoon van Philips doet verhef van zijn leen van twee vaatzaad palende 
aan Symoen Scelfhout en geldt jaarlijks twee schellingen acht deniers groot. Het 
rapport werd door de leenhouder gezegeld op 23 oktober 1514.  

3823 Lauwereys van den Meerssche zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een half 
bunder gelegen bij DEN FELLEN OORDE geldende jaarlijks tien schellingen 
groot. het leen paalt aan het hof van Jan de Jonghe. Er zijn nog zes achterlenen en 
bovendien nog twee lenen geldende ieder jaarlijks een zak rogge. De achterlenen 
worden gehouden door Pieter Oste drie dagwand, Andries Hughe drie dagwand en 
een half, Jan de Jonghe alias Smet twee dagwand uit welke lenen Jan de Jonghe 
bezit een leen geldende een zak rogge. Jan van der Hoeven houdt een leen van 
twee dagwand  palende aan Andries Huyghe op welk leen de H Geest van Hamme 
heeft een leen waarbij zij  jaarlijks een zak rogge heft. Jan de Jonghe houdt nog 
een leen van een dagwand palende aan zich zelf en aan Daneel van der Beke. Nog 
de zelve Jan de Jonghe houdt nog twee dagwand in leen palende aan Jan van de 
Hoeven en Daneel Huyghe. Het rapport werd gezegeld door Romain Spanhoghen 
omdat de leenhouder geen zegel bezit op 1 augustus 1515.  

3824 Olivier Roels zoon van Paul doet verhef van zijn heerlijk leen hem gesuccedeerd 
door het overlijden van Pauwels Roels waarvan men zeker ander leen houdt 
gelegen in Hamme en in Grembergen namelijk : Margriete Boonaerens houdt een 
leen in Hamme. Gillis Meertens houdt zeven vaatzaad in Hamme. In Grembergen 
houdt Simoen Coene vijf vaatzaad, Lisen Verbeke dochter van Philips houdt een 
bunder. Kateline Goessens houdt een half bunder, Olivier Roels zoon van Jan 
houdt drie vaatzaad. Joos Roels zoon van Jan houdt drie vaatzaad en Lieven 
Doeghe houdt vijf vaatzaad. Pieter van der Meere houdt een dagwand en Merc 
Hyvaert houdt een half vaatzaad en nog eens drie vaatzaad. Jan Goessens houdt 
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een vaatzaad, Pieter van den Moertere houdt vijf vaatzaad. Tot het heerlijk leen 
behoren nog elf bunder en half ook gelegen in Grembergen in diverse percelen 
waarop de leenhouder jaarlijks acht deniers par. heft op elk bunder. Het rapport 
werd gezegeld zonder datering.  

3825 Pieter de Ruwe als man en kerkelijk voogd over Lysbette sBrune dochter van Jan 
doet verhef van een leen toebehourende aan zijn vrouw. Het leen is een bunder 
groot gelegen aan de Damstraat, aan Pauwels de Caluwe. De jaarlijkse pachtprijs 
van het leen wordt op twaalf schellingen groot geschat. Van het hoofdleen worden 
elf achterlenen gehouden namelijk: Eerst Marie Smaders dochter van Heindricx 
houdt een leen van vier vaatzaad op WESTACKER gelegen geldende een heerlijke 
rente van vier schellingen groot. Jan van der Hoeven houdt vier vaatzaad ook op 
Westakker met een jaarlijkse geschatte waarde van vijf schellingen groot. De 
zelve Jan houdt nog een leen op Westakker geldende jaarlijks drie schellingen 
groot. Jaecques van der Loe houdt twee lenen samen zeven vaatzaad genoemd  
DE DULLAERT  staande ten relieve als boven. Heindric van der Straten houdt een 
leen van een half bunder en heeft een jaarlijkse geschatte waarde van drie 
schellingen groot. Kateline sKimpen houdt ook een half bunder op Oostakker 
gelegen met een jaarlijks geschatte waarde als voren. Kateline van Cleemputte 
houdt een leen van een half bunder op Oostakker met een jaarlijks geschatte 
waarde van drie schellingen groot. De zelve houdt nog een half bunder op 
Oostakker met een jaarlijks geschatte opbrengst van drie schellingen groot. Jan 
Andries houdt een leen van anderhalf vaatzaad op Westakker gelegen met een   
jaarlijks geschatte waarde van vierentwintig groten.  Pierinken voor de helft en de 
andere helft behoort toe aan Lysbetten van Lippevelde die ook een perceel 
houden. Nog houdt men een half bunder toebehorende de erfgenamen van 
Pierinen sBrunen leen gelegen op Westacker daarop de voornoemde sBrunen 
jaarlijks vijf deniers par. heft. Het rapport werd gezegeld door Pieter de Ruwe op 
12……   

3826 Pieter Boele zoon van Pieter doet verhef van zijn leen van een half gemet groot 
palende aan het goed van de erfgenamen van Daniel de Smet en aan Leene  van 
Ackere. Jan van Belle zegelde het rapport omdat de leenhouder geen zegel bezit 
op 24 januari 1536 n.s. 

3827 Joachim van Berchem zoon van Jan doet verhef van zijn leen gelegen in Hamme 
en Zele. Dit leen bestaat uit achttien bunder land zijnde helftwinninge en elf 
bunder land  zijnde vijfschoof in diverse percelen. Het leen geldt een heerlijke 
rente van zeventien Dendermondse zakken en negen vaten en half rogge. Op 
diverse percelen heft de leenhouder dertien vaten haver en nog drie Dendermonds 
zakken vier vaten en drie vierlingen evene. Daarboven nog in penningrente heft 
hij vier schellingen acht deniers en half par. Op diverse erfgronden en 
helftwinninge van de braakliggende gronden heeft hij tien pond tien schellingen 
par. Tot de leengronden en de erflanden behoren honderd laten die deze gronden 
in eigendom bezitten. Voorts behoort tot het hoofdleen vijftien manschepen. 
Willem van den Oeyen heeft als leenman van het hof van Dendermonde dit 
rapport gezegeld op 25 oktober 1540. 

3828 Jan Scauteeten zoon van Symoens doet verhef van zijn leen gelegen in DEN 
SCHOOF VAN VROMONDE  daarin dat de leenhouder het vijftiende deel heeft in 
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de gehele schoof. Tot het leen behoren twee mannen in Moerzeke  waarvan 
Mayken van Payenbrouc een is en houdt van Jan Scauteeten een leen van zeven 
vaatzaad in Moerzeke gelegen. Vier vaatzaad van deze zeven worden DEN 
WALACKERE genoemd en paalt aan de bossen van Daneel van Payenbrouc en 
aan het goed van de erfgenamen van Jan de Hont. De andere drie vaatzaad worden 
TCRUYSVELT genoemd en paalt  aan de STEENZELE toebehorende Jan Dregghe. 
Het ander leen wordt gehouden door jonkvrouw Clara van Ackere dochter van Jan 
ook gelegen in Moerzeke op DEN HULST en is drie dagwand groot. Het rapport 
werd gezegeld door Heyndryc van den Wyngaerde op verzoek van de leenhouder 
op 22 december 1541.  

3829 Jan de Kimpe zoon van Jooris doet verhef van het leen zijnde een leenrol. Die 
leenrol slaan op vier bunders en zeven vaatzaad land gelegen op OOSTACKER. 
Deze landen worden door verscheidene personen gehouden waarop de leenhouder 
de twee en twintintigste schoof op het veld is eisende. De schoof bestaat jaarlijks 
uit vijf vaten koren die jaarlijks op een waarde van twintig groot worden geschat. 
Ook behoort nog tot de leenrol twaalf viertelzaad land gelegen op OOSTACKERE. 
Deze landen worden ook door diverse personen gehouden waarvan de leenhouder 
van elk viertelzaad de zes penningen par. heerlijke renten heeft, samen zes 
schellingen par. Tot de leenrol behoren nog eens twaalf vaatzaden land liggende 
in NUBROUCK die ook diverse personen houden geldende elk vaatzaad jaarlijks 
een vat evene makende samen twaalf vaten evene Dendermondse maat. Het vat 
evene wordt ook op twintig groten geschat. Het rapport werd gezegeld door Gillis 
de Kimpe, oom van de leenhouder omdat deze laatste geen zegel bezit op 15 mei 
1543.  

3830 Pieter Cortewille als kerkelijk voogd en man van jonkvrouw Katerijne de Grutere 
dochter van mher Ghyselbrecht doet verhef van een leen drie en vijftig bunders 
drie vaatzaad  en vijftien roeden schoofland groot. Hiervan heeft de leenhouder de 
vijfde schoof van elke mand van vijftien schoven de drie. Verder nog acht bunders 
drie vaatzaad achtenzestig roeden waarvan het derde gedeelte tiendeland is daarop 
de leenhouder van de mandelen van vijftien schoven de twee heeft de tiende en de 
SICKELTHIENDE voren afgetrokken. Verder heeft de leenhouder nog een 
inkomende penningrente van vijftien schellingen twee deniers par. De houders 
van de schooflanden en de cijnslanden moeten hun percelen degelijk bezaaien en 
onderhouden. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 8 juli 1546.  

3831 Gillis Ijsewijn zoon van Daniel doet verhef van zijn leen van een gemet gelegen 
op WEST ACKERE palende aan Jan van Hiele, Gheeraerts Van Couwenborch 
RIJDT ACKERE en aan Jan Baten de jonge. Het rapport werd door Joorijs den 
Smet gezegeld op verzoek van de leenhouder die geen zegel bezit op 3 januari 
1550 n.s.  

3832 Jan de Jonghe zoon van Mathijs doet verhef van zijn leen van een half bunder 
gelegen aan DEN NOORT palende aan het goed van de erfgenamen van Marie 
Smaders, aan Jan de Jonghe zijn  hofstede. Van het hoofdleen worden zes 
achterlenen gehouden waarvan de drie zijn in handen van Jan de Jonghe. Deze 
drie zijn respectievelijk een viertelzaad groot en is zijn hofstede  de andere twee 
elk een half bunder naast elkaar gelegen palende aan de erfgenamen van Jan van 
Houcke. De erfgenamen van Jan van Houcke bezitten ook twee lenen waarvan het 
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ene een half bunder groot is en het ander leen is de hofstede met drie stukjes 
daarnaast gelegen samen zeven vaatzaad groot. Die palen aan de erfgenamen van 
Jan van Houcke, aan Pieter Ost en het zesde leen is zes vaatzaad groot en behoort 
toe aan Pieter Oste gelegen in twee percelen. Dit leen paalt de erfgenamen van 
Marie Smaders, aan Pieter Ost zijn hofstede gelegen IN DE WOESTYNE en noord 
aan de erfgenamen van Jan Houcx. Deze zes lenen worden jaarlijks op twee pond 
acht schellingen par. geschat voor opbrengst. Het rapport werd gezegeld door 
Philips de Bruyne leenman op verzoek van de leenhouder omdat die geen zegel 
bezit op 3 januari 1550 n.s.  

3833 Jooris de Smet zoon van Godefroets doet verhef van zijn leen van een half bunder 
gelegen op WESTACKER palende aan de kapelrie van Sint Pieters, aan Stevens 
Bruyne leen het welk hij kocht van Gillis Cruijman, west het SCHUTTERS HOF 
en noord de straat van DEN NOORD naar de kerk. Jan en Pieter de Smet broers 
van de leenhouder staan de leenhouder ten gevolge voor respectievelijk beiden 
hun derde deel. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 4 jan. 1550 n.s.  

3834 Jan van Hiele zoon van Steven doet verhef van zijn leen van een gemet gelegen 
op WESTACKERE palende aan Gheeraert van Couwenborch. Het rapport werd 
door de leenhouder gezegeld op 5 januari 1550 n.s.  

3835 Gillis Verbeke zoon van Symoen doet verhef van zijn leen van een vaatzaad 
gelegen op OOSTACKERE palende aan Lysbette Verhofstede. Het rapport werd 
door Joorijs de Smet gezegeld omdat de leenhouder geen zegel bezit op 5 januari 
1550 n.s. 

3836 Fransse Kaervelt als voogd over Goorijs en Hanneken Maghermans doet verhef 
van twee lenen van een half bunder gelegen in NUBROUCK palende aan Jan van 
Driessche, aan Jan Baten, aan Symoen Schelfout en noord aan DE ZANTACKERS. 
Het tweede leen  is een vaatzaad gelegen in de hofstede van de wezen palende aan 
het goed van de erfgenamen van heer Pieter Mys. Het gedeelte van het leen van 
Pieter Mijs staat de wezen ten gevolge. Het rapport werd door Jan Baten gezegeld 
op 5 januari 1550 n.s.  

3837 Jan Baten zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een half bunder gelegen in 
NUBROUCK palende aan de erfgenamen van Jan Maghermans, aan de 
erfgenamen van Pieter van der Hoeven. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 5 januari 1550 n.s.  

3838 Romeyn de Smet doet verhef van zijn leen van een viertelzaad gelegen op 
OOSTACKERE palende Adriaen van Leppevelde, Symoen Schelfouts. Het rapport 
werd door Gooris de Smet op verzoek van de leenhouder gezegeld op 7 januari 
1550 n.s.  

3839 Andries de Clercq doet verhef van zijn leen van een half vaatzaad gelegen nabij 
de kerk palende aan Jan van den Steene, aan het straatje van Jooris Smeets naar 
heer Pieter Hofstede, en de kerkweg van de CAELDRIESCH naar de kerk. Het 
rapport werd door Jan Baten op verzoek van de leenhouder gezegeld op 9 januari 
1550 n.s.  

3840 Gillis van Wesepoele zoon van Pieter als kerkelijk voogd en man van Amelberghe 
Coolmans dochter van Jan doet verhef van een leen van vijfenzeventig roeden 
palende aan Joorijs van Overwaele, aan het goed van de kinderen van Ackere. Het 
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leen werd als bruidschat gegeven door Jan Coolman. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 11 januari 1550 n.s.  

3841 Jan Baert zoon van Heindricx als kerkelijk voogd en man van Katelijne sKimpen 
doet verhef van een leen van drie bunders gelegen op WESTACKER genoemd 
HET EECKHOUT. Adriaen van Damme bezit de helft palende aan jonkvrouw 
Tanne van Ghissele, Katelyne sKimpen en Adriaen van Damme met het 
wederdeel dat de leenhouder staat ten gevolge. Van het leen worden drie 
achterlenen gehouden namelijk Jan van der Hoeven zoon van Jan houdt er twee en 
ieder perceel is een bunder groot gelegen in NUBROUCQ  TE BOUWENS VAN 
HEEDE beiden liggende naast elkaar. Het ander leen houdt Pieter de Bosschere 
en is een half bunder groot ook in NUBROUCQ aan DEN VELDAM gelegen. 
Bovendien worden van het hoofdleen nog eens vijf bunders en een dagwand 
erfgrond gehouden geldende twee schellingen negen deniers par. in penning 
renten. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 11 januari 1550 n.s.  

3842 Willem Gheerolfs als kerklijk voogd en gehuwd met Lysbetten Heyndricx dochter 
van Jacob doet verhef van een leen genoemd EVERDEYS LEEN of het LEEN TER 
LYSENS gelegen in NUBROUCK bestaande uit drie bunders en een vaatzaad 
waaronder winnende land. Het leen paalt aan Tanneken Pauwels gehuwd met Jan 
Smet, aan het goed van de wezen van Pieter Spaenove en aan de wezen van Jan 
van Hyele en aan Pieter Pauwels hofstede, en aan het goed van jonkvrouw Tanne 
van Gissele, vrouw van jonker Joos van sCeyen. Tot het hoofdleen behoren nog 
vier achterlenen namelijk : eerst Pieter van der Hoeven zoon van Pieter houdt 
twee lenen op het SWAERVELT samen zes bunders groot  en Jan Claeus zoon van 
Jacop houdt vier vaatzaad en half gelegen op Westacker. Hanneken Verscelden 
zoon van Mathijs  houdt twee vaatzaad. Het rapport werd door Joos Heyndricx 
zoon van Jacob en broer van Lysbetten gezegeld op 11 januari 1550 n.s.  

3843 Symoen Schelfoudt doet verhef van zijn leen van zes vaatzaad gelegen op OOST 
ACKERE.  Het leen paalt noord aan HET DYCKERS HOFSTEDE, aan het goed 
van de erfgenamen van Pieter van der Hoeven en aan Adriaen van Leppevelde. 
Van het leen heeft Romeyn Smet het derde deel dat de leenhouder ten gevolge 
staat. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 10 januari 1550 n.s. 

3844 Joos Voolman zoon van Gillis doet verhef van een leen zijnde een rente van twee 
schellingen vijf penningen obool par. geheven op  zes bunder en half en 
vijfenzestig roeden land. De gronden zijn gelegen op Sint Annen. Het rapport 
werd door Jan Baten gezegeld op verzoek van de leenhouder omdat die geen zegel 
bezit op 26 januari 1550 n.s.  

3845 Michiel Arent zoon van Hughes als kerkelijk voogd over jonkvrouw Johanna van 
Heckene zijn vrouw doet verhef van haar leen van drie vaatzaad in twee percelen 
gelegen. Namelijk een vaatzaad en half gelegen op WESTACKERE bij de GEEM 
palende aan de erfgenamen van Jooris van Overwale, aan Cateline Huughe en aan 
Cornelis sRuen. En nog een vaatzaad en half palende aan de Damstraat, aan 
Lysbette van Lippenvelt en aan Bauwens Verbeke. Van het hoofdleen worden zes 
bunder en drie vaatzaad erfgrond gehouden geldende een heerlijke penningrente 
voor sommige percelen en voor andere een vat koren per vaatzaad. Het rapport 
werd gezegeld door Hughe Arents op verzoek van de leenhouder die geen zegel 
bezit op 3 maart 1550 n.s. 
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3846 Pieter de Bosschere doet verhef van zijn leen gelegen bij DEN NOORDE 
genoemd DEN MUELENBERCH palende aan het goed van de erfgenamen van 
Joorijs de Kimpe. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 30 maart 
1550 n.s. 

3847 Joos Heyndricx zoon van Jacob doet verhef van zijn leen gelegen in DE GHEEM 
en genoemd CRAYELOO bestaande uit bos, heide en zaaiende land drie bunders 
groot. Het leen paalt aan het land van de erfgenamen van Maria Lauwereys 
dochter van Pieter Mathijs. Het leen heeft een jaarlijkse opbrengst van twee 
schellingen zes penningen. Men houdt van het hoofdleen zeven bunders 
achterleen namelijk: eerst Symoen van der Beke houdt twee lenen op 
HOUTACKER in een perceel twee vaatzaad. Pieter Sanen houdt twee vaatzaad. 
Pieter van Ercke houdt een vaatzaad gelegen in GROOT COOLPUTTE. Lysbette 
van Ercke houdt zes vaatzaad  en Jan Lauwereys houdt twee vaatzaad. Catelijne 
Gooris houdt drie vaatzaad. Lievijne Lauwereyns dochter van Pieter houdt zes 
vaatzaad. Jacop van den Brunicke met Pieter van Ercke zoon van Jacob houden 
vijf vaatzaad gelegen in twee percelen. Hanneken Lauwereys zoon van Antoon 
houdt twee vaatzaad gelegen in DEN HENEGHAERT. Maykin van Oesbruuck 
houdt zes vaatzaad. De hofstede van Gheeraert van den Couwerburch is twee 
vaatzaad groot en bestaan uit drie lenen waarvan het ene  geldt tien schellingen 
par. jaarlijkds en is gelegen op WESTACKER bij de NAERDE. Thomaes van 
Hulse houdt twee vaatzaad binnen CRAYELOO. De H. Geest van Hamme houdt 
twee lenen op WESTACKER. Het ene is vier vaatzaad en het andere twee vaatzaad 
groot. Jooris Raes houdt vier vaatzaad in DEN GEEM. Lysbet van Reghemoortere 
houdt drie vaatzaad ook in DEN GEEM. Gillis Neesen houdt twee lenen in een 
perceel van elk twee vaatzaad groot ook in DEN GHEEM gelegen. Symoen van 
der Beke houdt vier vaatzaad erfland geldende een heerlijke rente van een hin en 
het land is gelegen in HOUTACKER. De leenhouder moet de leenman bijstaan 
met een paardendienst in gemene heervaerden.  Het derde deel van het hoofdleen 
en zijn bijhorigheden behoort Quintin Heyndriex broer van de leenhouder toe en 
staat de leenhouder ten gevolge en geniet ook van de inkomsten. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 12 mei 1549.  

3848 Adriaen van Hiele zoon van Pieter doet verhef van zijn leen van drie vaatzaad 
gelegen op WEST ACKERE palende aan het goed van  de kinderen van Hulse, aan 
Philips Bruynlandt, aan Jooris Smets. Het leen staat Joorken, broer van de 
leenhouder, voor het derde deel ten gevolge. Het rapport werd gezegeld door Jan 
Baten op 20 december 1549.  

3849 Philips Pieters doet verhef van zijn leen zijnde een heerlijke penning rente van 
zestien schellingen penningen halling par. heffende op twee en twintig bunderen 
erfgronden in diverse percelen. Deze gronden zijn gelegen in de nabijheid van de 
kerk en op OVERLOOPE. De erfgronden zijn belast met een kerkelijke rente van 
vier schellingen par. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 20 
december 1549.  

3850 Pieter de Bruyne zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een viertelzaad 
gelegen in de wijk van OOSTACKERE palende aan Jan Verhoeven, en Pauwels 
van Lare. Het rapport werd gezegeld door Philips de Bruyne op 20 december 
1549.  
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3851 Katerine tsHertoghe dochter van Pieter doet verhef van haar leen in het CLEIJN 
COELPUTTE van een half bunder palende aan de watermolen straat, en aan Pieter 
sHertoghe hofstede. Magdalene tsHertoghen haar zuster staat voor de helft ten 
gervolge. Het rapport werd gezegeld door Pieter de Hertoghe als leenman op 20 
december 1549.  

3852 Pieter de Hertoghe kerkelijk voogd en gehuwd met Margriete Lauwereys dochter 
van Daneel doet verhef van een leen van twee bunder gelegen in het CLEEN 
COELPUTTE. Het leen paalt aan de meers van Adriaen van Caelendriesch, aan 
Pieter tsHertoghen hofstede en aan het BALLINC STRAETKEN. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 20 december 1549.  

3853 Jacop van der Donck zoon van Adaem doet verhef van zijn leen zijnde een leenrol 
gelegen in Hamme op ARDOYE. Van de heerlijke leenrol worden tien bunder 
gehouden land of meers gelegen in Hamme op HERDOYE geldende een heerlijke 
rente van twee hoenderen en drie penningen par. De gronden worden door 
volgende personen gehouden : Eerst Katelijne van Ontale bezit vier vaatzaad geldt 
nu Lysbette Lauwereys gehuwd met Pieter Coene en geldt elf deniers par. – de 
erfgenamen van Cornelys van Waterschoote bezitten negen vaatzaad  palende aan 
de erfgenamen van Jan van Ackere en gelden drie deniers par. Johanne 
sTolleneere bezit drie vaatzaad palende aan het goed van Symoen Famaey en 
geldt een denier par. De erfgenamen van Katelijne Verdickt bezitten vijf vaatzaad 
palende aan het goed van de erfgenamen van Cornelys van Waterschoote en 
gelden twee deniers par.  De erfgenamen van Cornelys van Waterschoote bezitten 
drie vaatzaad en gelden een denier par.  De erfgenamen van Gillys Andries 
bezitten zes vaatzaad palende aan het goed van Pauwels Verdonck en aan de 
erfgenamen van Cornelys van Waterschoote en gelden drie deniers par. De 
erfgenamen van  Daneel Lauwereys, zoon van Andries, bezitten drie vaatzaad en 
half  palende de erfgenamen van Jan Martens en gelden een denier par. Beatrijce 
Lauwereyns bezit drie vaatzaad  palende aan de weduwe Gillis de Smet nu 
Katelijne metten Penninghen door koop geldt een denier par. Pauwels van der 
Donck bezit tien vaatzaad palende aan Symoen Famaey en geldt vier deniers par. 
De zelve Pauwels bezit nog vier vaatzaad  en geldt twee deniers par. De 
erfgenamen van Gillis Baten bezitten vier vaatzaad  en gelden twee deniers par. 
Jan van Leppevelde houdt drie vaatzaad  palende aan DBEEMKEN en geldt een 
denier par. De zelve bezit nog een gemet en geldt een denier par. De erfgenamen 
van Katelijne van der Dyckt bezitten vijf vaatzaad  palende Jan van Leppevelde 
en gelden twee deniers par. DBEEMKEN, drie vaatzaad meers, palende aan de 
bansloot en aan het goed van de erfgenamen van Jan van Ackere geldt drie deniers 
par. De erfgenamen van Katelijne Verdyckt bezitten nog vier vaatzaad meers 
genoemd DEN ASCHMERSCH  palende de BANSLOOT en aan de erfgenamen 
van Jan van Ackere en gelden twee deniers par. De erfgenamen van Daneel 
Lauwereyns, zoon van Andries, bezitten vier vaatzaad meers en gelden een denier 
par. Willem Ruen bezit  vier vaatzaad meers en geldt twee deniers par.  Het 
rapport werd noch ondertekend, noch gezegeld, noch gedateerd.  

3854 Pauwels Roels zoon van Olivier doet verhef van zijn leen hem toegekomen door 
erfenis van zijn vader. Het leen is gelegen in Hamme en in Grembergen. 
Achterlenen namelijk: eerst Philips van de Moortere houdt een bunder in Hamme 
palende aan Philips van de Mortere en aan Pieter Oste. Jan Oste houdt een leen 
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van zeven vaatzaad in Hamme aan de RUUVELT BEECKE palende aan Pieter 
Oste en aan Jan Oste. Govaert van Mortere houdt een leen van een bunder op 
Grembergen palende aan Jan van Kets en aan Cornelis van de Mortere. Katerijn 
van de Mortere houdt vijf vaatzaad in Grembergen palende aan Philips van 
Moertere en aan Pieter Oste, en Gillis Oste. Jan van de Mortere bezit vijf vaatzaad 
op DE HOEVE in Grembergen palende aan Olivier Roels, aan het goed van de 
erfgenamen van Lieven de Hoghe en aan Paesschier Backaerts. Jan de Brukere 
bezit een half bunder in Grembergen op DE PLANCKEN palende aan het CLEEN 
SANT. Jan Roels zoon van Olivier houdt drie vaatzaad naast DEN ACKERE TEN 
HANSHE en aan Jan Goesens en aan Joes Roels. Jan Roels zoon van Joos bezit 
drie vaatzaad palende aan Olivier Roels en aan Jan Roels gelegen aan DEN UDT 
HOF. Katrijn Roels houdt drie vaatzaad op DE HAGHE  naast Jan Rogman en 
Daniel Eeckhoud en Jan van Mortere. Petrus Goethals  houdt drie vaatzaad naast 
Jan Roels en Andries Muyenaer en de zelve houdt nog een vaatzaad op LOMERE  
palende aan het goed van de erfgenamen van Daniel Eechout en Olivier Roels. De 
zelve bezit nog een vaatzaad op de GHEERST ACKERE achter Gillis Backers 
stede genoemd DEN GROTEN GHEEST.  Birgitta Nieulant houdt een vaatzaad 
DE PUT ACKERE naast het hof van Paschier de Backere. Michiel Heivaert houdt 
een half vaatzaad DE LINDEN ACKERE genoemd en ligt naast het goed van 
Olivier Roels en aan Mark Hermans. Dezelfde houdt nog drie vaazaad gelegen op 
DEN GHEEST palende aan DEN PUTACKER en aan Mark Hermans en heer 
Jacobs van den Velde. Margriete Koen houdt een bunder op Grembergen palende 
aan Jan van Kets en Hildewaert Segers en aan Philips van Moertere en aan het 
goed van de erfgenamen van Willem de Clerck. Walradt Goesens bezit een 
vaatzaad in Grembergen aan SINTE MARGRIETEN PUTTE  paalt aan Willem 
Beeckman en aan de straat van DEN CLENEN SANDEN.  Pieter Ost houdt vijf 
vaatzaad palende aan Jan Ost, aan DE RUVEL BEKE, aan Jan van Overlope en 
Katrijne van Mortere. Van het heerlijk leen worden nog erfgronden gehouden 
binnen Grembergen : Pieter Wijt houdt DEN EECHOUTE drie bunder groot en 
paalt aan DEN VLIET. Daneel Eeckhout houdt drie vaatzaad gelegen naast het 
goed van Willem van der Meere. De zelve Daniel houdt nog een bunder palende 
aan DEN VLIET. De Fermerij van de begijnen van Dendermonde houden een 
vaatzaad gelegen aan DE VLIET en aan Daniels Eeckhout en aan Philips de 
Tollenaer. Daniel Eeckhout houdt zes vaatzaad  en nog eens negen vaatzaad. 
Philips de Tollenaer bezit zes vaatzaad palende aan Geert van der Moten. Jan van 
der Beke zoon van Jan houdt twee vaatzaad in de KERREGAVERE  DE DUNCK 
genoemd en paalt aan Neel Goesens kinderen, aan Wouter van Huens en aan Jan 
van der Meer.  De zelve Jan bezit nog eens drie vaatzaad op DE KARREGAVER 
DE DUNCK palende aan Jan Goesens en dezelve nog eens drie vaatzaad in de 
KARREGAVERE ook DE DUNCK genoemd en paalt aan Wouter van Huens, aan 
Jan Goesens zoon van Corneel. Andries de Smet, Henderyck Gheerts en de 
erfgenamen van Gillis Roghman houden zes vaatzaad gelegen in de  
KARREGAVERE  DE DUNCK. Katerina Coene bezit drie vaatzaad in de 
KARREGAVERS. Michiel Heivars bezit drie vaatzaad in de KARREGAVERE 
gelegen en paalt  aan Pieter van de Ghucht. Willem de Clerck bezit tien vaatzaad 
gelegen in  DE ROT palende aan Simoen Draken en aan de Sprendelstraat en aan 
Joannes van der Doncq. Pieter Heiverts Stevens’ DE ROT op zes vaatzaad en 
paalt aan de Sprendelstraat en aan Jan van der Ackere, aan Gillis van der Mortere. 
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Pieter de Backere zoon van Pieters bezit twee vaatzaad  palende Jan Wemaers en 
Philips Baten en Simoens Winden. Aeriaen Goesens bezit twee vaatzaad DE SME 
ACKER palende aan meester Philips Baten en aan Aeriaen Goesens. De zelve nog 
twee vaatzaad DEN GROTEN ACKER palende aan Jan Daniels. Maerten de 
Kersmaker bezit twee vaatzaad op DE HOEVE palende aan meester Olivier 
Nieulant. Jan Onolf en Daniel Eechoudt bezitten drie vaatzaad DIE HAGHE en 
paalt aan Katrijn Roels en aan de POTTELSBERGE BOSCH. Meester Olivier 
Nijeulant bezit een vaatzaad op DE HOEVE palende aan Marten Kersmakers. 
Fransois Scuit bezit  twee vaatzaad meers dat paalt  aan Daneel Eechouts goed 
gelegen op DE VLIET. Pieter Laureijs bezit vijf hofjes gelegen op DE VLIET in 
totaal twaalf vaatzaad groot. Gerrit van der Moten bezit twee vaatzaad meers 
gelegen aan Petrus Laureys meers. Het rapport werd ondertekend door de 
leenhouder op 18 juni 1540.  

3855 Pieter van Cauwenburch doet verhef van twee lenen. Het eerste leen een bunder 
groot gelegen op MAELACKER, palende Pieter van der Meersch, Jacop van den 
Broucke naast de MAELBRUGGHE. Het tweede leen is 13 bunders groot waarvan 
Pieter slechts een vaatzaad zijnde een strook in een zekere akker genoemd 
RYCKAERTS ACKERE waarvan twee bunder aan Tanneken en Lyntken van der 
Meere fily Pauwels toebehoren palende aan Jacop Heyndricx, Pieter Wemaes. Tot 
de resterende elf bunders behoren 15 lenen en manschepen toe. Van deze 
manschappen hebben we volgende opsomming kunnen maken : Eerst Amelberga 
Coolmans fa Adriaens een leen van twee bunders op HAERELDONCK genoemd  
DE MEERSSCHEN palende Pauwels Cleercx fs Bertelmeeus, aan Jan van  
Hofstadt capeteyn van Hutrecht aan het land van de erfgenamen van Pieter van 
den Brande en aan Adriaen Stevins land. Nog een bunder gelegen op 
HARELDONCK palende aan Gheertruut Baten, Amelberge Coolmans en Andries 
van Overloop. Jan van Royen zoon van Olivier houdt vier gemeten die palen aan 
Loys Smet stede, Gillis Hose. Gillis Gose zoon van Gillis houdt zes vaatzaad bij 
de  MAELBRUGGHE gelegen en paalt aan Jan van Royen, Jan Baten en Loys 
Noose. Marie Hose dochter van Gillis houdt zeven vaatzaad palende aan Gillis 
Hose en Simoen de Bruyne. Simoen Scoutheete zoon van Gillis houdt zeven 
vaatzaad palende aan Maria Hoste dochter van Gillis en ook aan Gillis Hoste’s 
leen. Jacop van den Broucke houdt zes vaatzaad op OOSTACKERE nabij de 
MAELBRUGGHE en paalt aan Betkin van Reghemoorte dochter van Lenaerts. 
Nog de zelde Lysbette van Reghemoorte dochter van Lenaerts houdt twee lenen 
elk van drie vaatzaad palende aan Jacop van den Broucke. Claeys Bate houdt een 
bunder palende aan Jan Boele, Daneel Huughen, Lysbette Baten. Jan Lauwereyns 
houdt een half bunder aan de RIJTBEKE en paalt aan de erfgenamen van 
jonkvrouw Catharina van der Dict en aan Jooris Fierens. Marie Coolmans dochter 
van Jan houdt een half bunder gelegen aan de RIJTBEKE. Margriete Baten 
dochter van Jan houdt twee vaatzaad aan de RIJCONKERS. Steven van Hiele 
zoon van Jan houdt een gemet op WESTACKER en paalt aan Jan van Leppevelt, 
Pieter de Bosschere, Rosiaen van Havere en aan Jacop de Grave. Meester Lieven 
Heyndricx houdt zeven vaatzaad gelegen op WESTACKERE aan SCUTTERS 
ECKENE en paalt aan Loys van Heckene, Gillis van Hose Van het hoofdleen 
houdt Amelberghe Coolmans zeven vaatzaad in de hand en Adriaen Beergracht 
zoon van Simoens is houdende vijf vaatzaad en Passchier Pieters houdt het 
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resterende deel. Pauwels de Cleercq fs Willems houdt een leen van een bunder 
groot. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 12 maart 1553.  

3856 Philips de Bruyne zoon van Philips doet verhef van zijn leen gelegen in 
Noubrouck drie bunders en een vaatzaad groot, palende aan jonkvrouw Tanne van 
Ghissele, Pieter Pauwels. Bovendien is het leen nog onderhevig aan een 
paardendienst. Tot het hoofdleen behoren nog vier achterlenen. Philips de Bruyne 
bezit slechts het achste deel. Het resterende deel houden Pieter de Bruyne, 
Theenen de Bruyne, Johannes van Havere, Romeyn de Smet, Margriete Smeedts  
en Pieter de Cueninck die de leenhouder staan ten gevolge.Het rapport werd  
gezegeld door de leenhouder op 13 april 1554. 

3857 Francois van Havre voogd over de wezen van Gillis de Clercq doet verhef van een 
leen gelegen op de Donk een half bunder groot palende Jan Spetal, Philips van 
Nyvel, Gillis Muys en Merten Smet Buellens. Dit leen werd gekocht door dekreet 
uit het sterfhuis van Gillis Stevens zoon van Daniel. Het rapport werd door van 
Havre ondertekend en  gezegeld op 20 december 1600.  

3858 Cathelijne van Waesberghe fa. Lievens vrouw van Jan Kethele te voren weduwe 
van meester Joos van Hoorenbeke doet verhef van haar leen zijnde een brief of 
leenrol waaraf 18 bunders drie vaatzaad onderworpen zijn aan de betaling van de 
tiende penning en een erfelijke cijns van twee schellingen zes groot, twee 
hoenderen. Aan de leenrol is een achterleen verbonden van vier bunders groot. 
Sterfman is Jan Kethele fs Arents. Het rapport werd gedateerd op 31 januari 1601.  

3859 Jan Odemaar bij machtiging over Marcq de Clercq als oudste mannelijke 
erfgenaam en Catharina de Clercq gehuwd met jonker Fransoys van Humbloit zijn 
zuster doen verhef van een leen van een bunder groot  palende aan Merten 
Stevens, en Gillis Kimpen. Het leen toekommende bij erfenis van Cathelyne 
Verhoeven hun grootmoeder. Het leen is genoemd DEN ESCHACKERE. Van het 
leen wordt nog een half bunder erfgrond gehouden. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 18 maart 1602.  

4487 Hans de Cock zoon van Pieter doet verhef van zijn leen bestaande uit jaarlijkse 
penningrenten van zestien schellingen par. Die rente heft hij op twee en twintig 
bunders erf land in Hamme in verscheidene percelen in de nabijheid van de kerk, 
van het MUELENBROECK en TEN OVERLOOPE naar DE LINDE TEN 
HOYGATE gelegen.Te weten Gillis van den Eede zoon van Jan over Amelberga 
de Clippelare, tussen Overloope en de LINDE TEN HOYGATE, zeven vaatzaad 
palende Daneel van Eede fs Jans, aan het goed van de erfgenamen van Adriaen 
Gheldolf wegens het overlijden van Marie van Paijenbroeck hun moeder. Pieter 
Vereertbrugghen causa uxoris en Symoen de Bruyne zoon van Symoens gelden 
jaarlijks zeven penningen par. Daneel van Eede zoon van Jan geldt vijf penningen 
par. op vijf vaatzaad land palende Pieter Vereertbrugghen, Symoen de Bruyne. De 
kinderen van Adriaen Geldolff over Marie van Payenbroeck dochter van Jan hun 
moeder gelden vijf deniers par. ook op vijf vaatzaad lant palende aan Adriaen 
Valckenburch, Philips Baten causa uxoris, Gillis van Eede fs Jans, Joos de 
Clippeleere. Adriaen van Valckenburch over Adriaen de Voldere geldt vijf 
deniers par. op vijf vaatzaad land palende aan het goed van de kinderen van 
Adriaan Geldolff, aan Jan Vermeere zoon van Arents, aan Pauwels Suy zoon van 
Pauwels. Philips Baten over Amelberghe Roelants, dochter van Jan, zijn vrouw 
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geldt vijf deniers par. ook op vijf vaatzaad land palende aan Adriaen 
Valckenburch, aan Pieter Vereertbrugghen causa uxoris, aan Rogier Suys en aan 
het goed van  de erfgenamen van Eloy de Brune. Pieter Vereertbrugghen causa 
uxoris. Marie Nocken op twee vaatzaad en Pieter Verdonct zoon van Joos en Jan 
Sallaris causa uxorum op andere twee vaatzaad gelden samen vier deniers par. 
gaande uit vier vaatzaad land palende Philips Baten causa uxoris, Gillis van Eede 
zoon van Jan, de erfgenamen van Gysel Verstraten. Gillis van Eede zoon van Jan 
geldt vier deniers par. over vier vaatzaad palende Rogier Suys zoon van Pieters, 
Jaecques Claus causa uxoris, aan het goed van de erfgenamen Gysel Verstraten en 
aan Pieter Vereertbrugghen causa uxoris en aan de erfgenamen van Jan van Hiele. 
Dit perceel wordt DEN HEECKBOSCH genoemd. Philips van Mossevelt causa 
uxoris op vijf vaatzaad palende Gillis van Eede, Daneel de Brune fs Philips. 
Daneel de Brune over drie vaatzaad palende DEN PIETERS PUTTE toebehorende 
de erfgenamen van Oste Pieters, Michiel van Overloope, Joos de Clippeleer en 
gelden samen acht deniers par. Rogier Suys fs Pieters geldt vijf deniers par. op 
vijf vaatzaad land palende aan Gillis van Eede met DEN EECKBOSCH, Daneel 
de Brune zoon van Philips, Philips Baten causa uxoris, Merten de Vos. Daneel de 
Brune zoon van Philips geldt vijf deniers par. op vijf vaatzaad palende Michiel 
van Overloop, Philips van Mossevelde causa uxoris, Rogier Suys zoon van Pieter.  
Michiel van Overloop geldt vijf deniers par. op vijf vaatzaad land palende Daneel 
de Brune zoon van Philips, aan DE PIETERS PUT toebehorende de erfgenamen 
van Oste Pieters en Joos de Clippeleere. De wezen Oste Pieters gelden zes deniers 
par. over zes vaatzaad genoemd DEN GROOTEN PIETER PUT palende aan Joos 
de Clippeleere, Michiel van Overloop, Petronella tSomers weduwe van Jan van 
Ecke nu gehuwd met Matthijs van Langhenhove. Joos de Clippeleere en geldt 
twee deniers op twee vaatzaad land palende DEN GROOTEN PIETERS PUT. De 
zelve geldt nog twee deniers par. op twee andere vaatzaad land palende Gillis 
Verschelden.Gillis Verschelden zoon van Pieter geldt vijf deniers par. op twee 
velden samen vijf vaatzaad groot palende Joos de Clippeleere, Pauwels de Clercq. 
Joos de Clippeleer geldt vijf deniers par. op vijf vaatzaad land palende aan Gillis 
Verschelden en Pauwels de Clercq. Pauwels de Clercq op vijf vaatzaad palende 
aan Joos de Clippeleer, de wezen Jan Verhoeven, en Joos de Clippeleer over 
gelijke vijf vaatzaad palende aan Daneel de Brune fs Symoens gelden samen tien 
deniers par. Jacques Claus gehuwd met de dochter van Jan Verhoeven geldt vier 
deniers obool par. uit vier vaatzaad en half palende Joos de Clippeleer, de 
erfgenamen Gillis de Brune. De zelve Jaecques Claus causa uxoris geldt vier 
deniers obool par. over vier vaatzaad in twee percelen palende aan Pieter van 
Dendre, aan Marie Goossens weduwe van Adam van Onderberghe, aan Joos de 
Clippeleer. Marie Goossens weduwe van Adam van Onderberghen geldt een 
obool par. over een half vaatzaad land palenede Jacques Claus. Mattheeus van 
Dendere geldt vier deniers par. over vier vaatzaad palende Jaecques Claus, Frans 
Claus, Gillis de Clippeleer. In de nabijheid van de kerk op DE STREKE Niclaes 
Baten geldt drie deniers obool par. over twee percelen, het ene aan het andere 
samen drie vaatzaad groot palende Jooris Smet fs Jans, noord de straat van het 
MUELENBROECK naar DEN AERT, en aan Margriete sBrunen weduwe van Jan 
de Marschalck met haar baan en het leen van Antheunis van Onderberghe. Joos de 
Marschalck zoon van Jan geldt tien deniers par. over een bunder land palende aan 
de weduwe Jan Smet Govaerts, Claes Baten, Antoon van Onderberghen en aan 
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DE DRAEYBANE. Vier vaatzaad en half land genoemd DEN GEER gelegen aan  
DEN WAGHENWECH die komt van DEN AERDE naar MYN VRAUWEN 
HUYSKEN en ook op het leen van Philips de Brune aan de westzijde van de 
hofstede van Pauwels van Meersch gelegen zuid oost aan de RIJBEKE geldt vier 
deniers obool par. Hiervan houden deze volgende personen: Pieter Baten Prince 
zijn hofstede, wijlen heer Joos Claus aan de kerkweg komende van DEN 
CALENDRIES. De zelve Pieter Baten de hofstede van wijlen Jaspar van Hulse, nu 
winnende land, palende aan de kerkweg, de hofstede van Gillis Janssens. Pieter 
Sallaris een hofstede aan de kerkweg, palende Frans dHooghe, de hofstede van 
Jan Smet Lokerman. Gillis Janssens causa uxoris houdt een hofstedeken. Frans 
d’Hooghe een hofstedeken. Laureys Bogaert een hofstede.palende Guilliamme 
van Naenhove en dezelfde Guilliamme een hoekje erfland. Joos Vermeere een 
deel van een hofstede palende aan Jacques Andries, Jan Smet Govaerts. Jaecques 
Andries een hofstede palende aan Joos Vermeere, Jan Smet Govaerts. De weduwe 
Jan Smet fs Govaerts met Jooris haar zoon een hofstedeken aan de gemene 
kerkweg komende van de Calendries. Wat betreft de zes vaatzaad en half  land 
palende aan Jan Magherman, Joos van Eede en de hofstede van Gillis Goossens 
en aan de kerkweg die loopt naar DEN FELLEN NOORT, en aan Pieter van Hiele 
en aan de Rijbeke die gelden tien deniers par. Van dit leen houden de erfgenamen 
van Gillis de Clercq een hofstede van drie vaatzaad en half  palende aan Pieter 
Peelman, Adriaen Heyne, Daneel Vernimmen fs Daneels, en gelden vijf deniers 
par. Pieter Peelman met een hofstede van een vaatzaad palende aan de boomgaard 
van Daneel Vernimmen. Daneel Vernimmen fs Daneel houdt een hofstede van 
een half  vaatzaad en geldt een denier par. De erfgenamen van Gillis de Clercq 
een hofstede van een vaatzaad is nu winnende land en geldt een denier par. Frans 
de Bruyne fs Stevens een hofstede van een half vaatzaad  palende aan de hofstede 
van Karel van Moortele en de weduwe van Jan de Marschalck en geld een obool 
par. Carel van Moortele een hofstede op de hoek van de voornoemde grond 
betimmert door Jacques Lancbaert in 1588. Daneel Huyghe en Jan van de Steene 
ende de erfgenamen van Govaert de Smet houden samen twee vaatzaad land 
noord aan de kerkmuur, aan het land van de kapelanie van Sint-Pieters van 
Hamme hiervan houdt ook Gillis Voolman zijn hofstede en geldt een denier obool 
par. Willem de Brune zijn hofstede aan Gillis Voolman d’oude  palende Jan de 
Kimpe. Catharina Mijs gehuwd met Jan de Kimpe over haar hofstede een obool 
par. palende Willem de Brune, west de kerkweg. De zelve Kimpe over een weg 
van 14 voeten breed een obool par. en die weg is door hem Kimpe ingenomen en 
nu zijn hofstede. Betreffende vijf vaatzaad land liggende voor de kerk aan Jacob 
Heindricx  de Rijbeke, Jan Maghermans leen geldt vijf deniers en negen oortjes 
[een poyte par. ] en daarvan houdt Joos de Maerschalck zoon van Jan twee 
vaatzaad palende aan de hofstede van Frans de Brune, aan de Rijbeke, Gillis de 
Craekers hofstede en aan de boomgaard van Margriete sBrunen en geldt twee 
deniers par. Jan de Marschalck geldt een poyte par. Jooris Smet fs Jans gezegd 
Govaerts geldt een denier par. over twee vaatzaad land  palende aan  THOGHE 
GOET . Daneel de Brune fs Stevens geldt twee deniers par. over een half bunder 
op Westakker achter HET SCHUTTERS HOF VAN SINT JOORIS palende oost de 
Kerkweg die komt van DE TWEE BRUGGHEN naar de kerk zuid Jan Claus leen 
gehouden van Jacob Hendricx west Rosiaen van Havere leen gehouden van de 
zelve Jacob noord Jan sClercq leen gehouden van de zelve Jacob. Symoen 
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Waytack geldt een denier par. van zijn hofstede palende aan het erf van 
Inghelbrecht Versmessen en aan Adriaen Vergucht.Charles de Bock over zijn 
goed gekocht bij decreet van Inghelbrecht geldt obool par. over zijn hofstede 
palende aan Jan van de Neste, aan Frans de Bruyne fs Steven en aan de gemene 
kerkweg . Jan van de Neste geldt een denier par. over zijn hof aan de plaats 
genoemd DE CROONE, palende Charles de Bock, Adriaen Vergucht en de zelve 
Adriaen Vergucht geldt een denier par. over zijn hof palende Frans de Bruyne fs 
Stevens. Volgende percelen liggen in het MEULENBROUCK en eerst Joos de 
Maerschalck zoon van Jan geldt twee deniers obool par. over een half bunder 
palende aan het leen van de erfgenamen van Pieter Mertens. De zelve 
Maerschalck geldt nog twee deniers obool par. over een half bunder en een half 
vaatzaad palende de meers van Daneel Sergeerts, en aan Philips Lievens. Daneel 
Sergeerts causa uxoris geldt vijf deniers par. van vier vaatzaad meers palende aan 
Frans Volckerick causa uxoris. Frans Volckerick causa uxoris geldt vier deniers 
par. van vier vaatzaad meers palende aan Daneel Sergheerts, aan Lieven van 
Vossole, aan de CAPELRIE ACKERE VAN ONZE L. VRAUWE van Hamme. 
Lieven van Voshole kocht twee vaatzaad Guilliamme de Craeckere kocht een 
vaatzaad en de weduwe van Jan de Brune fs Philips kocht ook een vaatzaad 
geldende samen drie deniers par. dit over vier vaatzaad meers palende aan Gillis 
Voolmans fs Mertens, aan Joos de Marschalck, aan het goed van de wezen van  
Gillis de Clercq en aan het goed van Adriaen Oste. Nog een meers genoemd DEN 
GROOTEN MACHARIS die vijf vaatzaad groot is palende Lieven van Voshole, 
aan Gillis de Craeckere, de weduwe Jan de Bruyne en de weduwe van Tobias van 
Hove en aan Frans Vernimmen en geldt zes deniers poyte par. Hiervan houdt Joos 
de Maerschalck drie vaatzaad, Jacques de Kimpe een vaatzaad, meester Joos 
Auderogghe een vaatzaad geldende twee deniers obool poyte par. Frans 
Vernimmen zoon van Daneel houdt ook twee vaatzaad palende aan Lieven van 
Voshole, aan Gillis de Craeckere en de weduwe van Jan de Bruyne en Daneel de 
Bruyne fs Stevens en de kinderen Roelants, aan Anthonis de Keersmaecker en aan 
het goed van de kinderen Steven van Hiele en geldt twee deniers. Daneel 
Vernimmen houdt een half vaatzaad en de wezen van Steven van Hiele ook een 
half vaatzaad geldende samen een denier,  palende aan Anthoon van 
Onderberghen. Joos de Marschalck fs Daneel geldt drie deniers obool par. van 
drie vaatzaad genoemd DEN CLEENEN MACHARIS  dat paalt aan het goed van  
de weduwe Tobias van Hove. De wezen van Gillis de Clercq houden een meers 
genoemd  DEN BULCK van vijf vaatzaad groot palende west DEN OLYVAERS 
NEST toebehorende de zelve wezen. De weduwe van Tobias van Hove houdt drie 
vaatzaad meers genoemd DEN CLEIJNEN BULCK palende aan Joos de 
Marschalck fs Jans en geldt tien deniers par.  De wezen Gillis de Clercq houden 
vier vaatzaad meers palende aan DEN BULCK, aan Gillis de Craeckere en aan het 
goed van de weduwe van Jan de Bruyne en gelden vijf deniers par. Gillis Volman 
fs Mertens geldt een denier over de twee delen van een vaatzaad meers palende 
aan Joos de Kimpe, aan het goed van de wezen van Gillis de Clercq, aan Lieven 
van Voshole. Gillis de Craeckere en de weduwe van Jan de Bruyne houden twee 
kleine perceelkens. Adriaen Oste fs Anthoon houdt een vaatzaad en Jan 
Verhoeven en Hillewaard mette Pennynghen houden een ander vaatzaad palende 
aan de zijdijk van Noubrouck, aan Philips van Voshole, aan Niclaes Baten en 
gelden twee deniers obool par. De Heilige Geest van Hamme geldt twee deniers 
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obool van twee vaatzaad meers palende aan Adriaen Oste, Jan Verhoeven en 
Hillewaart mette Pennynghen en Joos de Kimpe en de wezen van Gillis de Clercq. 
Joos de Kimpe geldt vijf deniers par. over vier vaatzaad meers palende aan 
Adriaen Oste, Lieven van Voshole. Antheunis van Onderberghe met Frans zijn 
broer kinderen van Jan houden twee vaatzaad en half  en Adriaan Oste fs Antoon 
ook andere twee vaatzaad en gelden samen vier deniers obool par. Van al deze 
erfgronden heeft de leenhouder zijn rechten. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 14 december 1602.  

3860 Lieven van Vossole fs Jans doet verhef van zijn leen groot twee vaatzaad en half   
zijnde de helft van vijf vaatzaad waarvan de rest Mayken Suys dochter van 
Simoens toebehoort gelegen in het CLEEN COLPUT. Het leen paalt aan de water 
molen, aan de weduwe Simoen Seuy, Frans de Bruyne en noord aan de Dorme. 
Het rapport werd ondertekend met het handteken en huismerk van de leenhouder 
en gezegeld door Charles de Bocq, leenman van het leenhof, omdat de leenhouder 
geen zegel bezit. Ondertekend en gemerkt door de leenhouder op 21 april 1603.  

3861 Mher. Ghyselbrecht de Courtewille, ridder doet verhef van een leen en 
manschepen van 53 bunderen, drie vaatzaad en vijftien roeden schoofland 
geledende de vijfde schoof van elke mandele van 15 schoven de drie en acht 
bunders drie vaatzaad en 68 roeden waarvan het derde cijnsland gelede de 15 
schoven de twee  de tiende en de SICKELTHIENDE  afgetrokken. In 
binnenkomende jaarlijkse penning renten 17 s. par. 1 obool. Leen gelegen op het 
LIPPEVELT OVERLOOPE DONCT en andere kwartieren en gewesten. Van het 
hoofdleen worden drie achterlenen gehouden te volle relieve – achterlenen: Eerst 
twee lenen het ene groot anderhalf bunder en een gemet meers op Sint-Annen 
nabij Gillis Mette Penninghen stede, en het hof van de kinderen van den Moortele 
het ander leen vier bunders en half waaronder land en meers ook op Sint-Annen. 
het derde leen vier bunderen en half liggende TEN ROODEN aan DEN DRIESCH.  
Hierna volgen de erfgronden  in de wijk van  DEN SCHRIECK aan de straat van  
HARDOYE  
Mathijs Tack kocht uit het sterfhuis van Jan de Beke eertijds gekomen van Jaspar 
van Hulze van Gent samen in eigendom 18 vaatzaad 18 roeden in vijf percelen 
genoemd DEN SCHRIECK palende Pieter de Cock fs Willems met Marten Suys, 
Joos de Clippelare en Pieter van Dendere, Jan Verbeke en de erfgenamen van 
Cornelis Verbeke van Gent, - geldt drie vaten koren. 
Johanna  [..] weduwe van Pieter Hesbaer in Gent houdt zes vaatzaad land 
genoemd DEN CROMMEN SCHRIECK  geldt twee vaten koren 
Andere partijen van vijf schoven op de OVERLOOPAKKER aan de straat naar  
DE SOCH en naar Zele voorbij de hofstede van Jan de Meester en de erfgenamen 
van Adriaan Stevens 
Lysbette Stevens fa Jans gehuwd met Jan de Meester gekomen van Jan Stevens fs 
Jans in eigendom twee vaatzaad 44 roeden op Overloop palende Jacob Verlent en 
de erfgenamen van Pieter de Bruyne aan de Soch  nog Jan de Bruyne fs Pauwels 
genoemd Naentken en de weduwe van Adriaan Vergeertruyen geldt twee en half 
vaten koren. 
Adriaan Stevens fs Adriaan gehuwd met Marie sBruynen fa Pauwels met 
Naentken sBruynen wees van Jan de Bruyne fs Pauwels eertijd gekomen van 
Pauwels de Bruyne fs Jans hebben samen in eigendom vier vaatzaad 39 roeden 
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palende N van Geertruyen fa Mertens, Jacob Verlent, Jan de Meestere en de 
wezen Jan de Bruyne fs Pauwels heeft nu geheel Adriaan Stevens fs Adriaans dit 
perceel genoemd DE WEERHAGHE geldt een vat en half koren  
Lysbette Stevens fa Jans gehuwd met Jan de Meester twee vaatzaad zes roeden 
land gekomen van Jan Stevens fs Jans zijnde een hofstede palende Jacob Verlent 
en de erfgenamen van Pieter de Bruyne aan de Soch , de wezen Jan de Bruyne fs 
Pieters en de weduwe van Adriaen Vergeertruyen geldt twee vaten koren 
Daneel de Bruyne Pauwels over Naentken de Bruyne wees van Jan de Bruyne fs 
Pauwels  twee vaatzaad en 36 roeden land gekomen van Pauwels de Bruyne en 
Daneel de Bruyne fily Pauwels palende de wezen Jan de Bruyne fs Pauwels, de 
weduwe Pieter Bergracht, Jacob Verlent. 
Passchijne fa Marten van Geertruyen gehuwd met Adriaen Verbeke heeft vijf 
vaatzaad tien roeden palende de wees Jacob van Lare genoemd Adriaanken, de 
wees Jan de Bruyne fs Pauwels, Adriaan Stevens fs Adriaens eertijds gekomen 
van Daneel van Geertruyt – drie vaten koren 
Adriaan fs Jacob van Lare drie vaatzaad dertig roeden palende Jacob Verlent, de 
weezen Jan de Bruyne, Passchijne fa Marten van Gheertruyen gekomen van de 
erfgenamen Matheus Claus en daar voren Lysbette Laureys vrouw van Pieter 
Claus. Joos de Smet en Pauwels de Bruyne fs Simons voogden – geldt twee vaten 
koren. 
Adriaan Stevens fs Adriaens in twee percelen naast elkaar beiden een vaatzaad en 
70 roeden groot eertijds gekomen van Adriaan Stevens en te voren van Lysbette 
Laureys palende Anna van Oost, Pauwels Oste, zuid op Zele op het land van Jan 
Andries  geldt een vat koren. 
Margriete Stevens fa Adriaan gehuwd met Pauwels Oste twee lenen naast elkaar 
gelegen palende de erfgenamen van Pieter de Bruyne aan de Soch, Zele, en de 
wezen van Marten van Gheertruyen, Jacob van Overloop  geldt twee vaten koren  
- de wederhelft komt toe aan Joorijne Stevens vrouw van Antheunis van 
Onderberghe 
Marie dochter van Daniel Nocke vrouw van Pieter Vereertbrugghen  houdt twee 
vaatzaad en 14 roeden liggende voor het hof van Pauwels de Bruyne palende aan 
Marten Suys, de wees van Jacob van Lare genoemd Adriaenken, Gheleyn 
Sergheerts en Daneel de Bruyne fs Pauwels en geldt twee vaten en half koren 
Pieter Oste fs Jans aan de SOCH twee vaatzaad en 16 roeden palende Adriaen van 
Lare fs Jacobs, het goed van Jan Maes, de wees Jan de Bruyne fs Pauwels en 
Passchijne Vergeertruyen fa Mertens geldt twee vaten koren 
Daniel de Bruyne fs Pauwels over Naentken dochter van Jans de Bruyne fa 
Pauwels  leen gekomen van Antoon de Bruyne  groot 40 roeden palende Jan Maes 
en de wees van Merten Vergheertruyen 
Daniel de Bruyne fs Pauwels door beslaglegging houdt een vaatzaad en drie 
roeden palende Adriaentken de wees van Jacob van Lare, Adriaan Stevens fs 
Adriaan en de erfgenamen van Pieter de Bruyne aan de Soch geldt een vat koren. 
Jacob Peis over Anna Oose zijn vrouw met de weduwe Pieter Berggracht land 
gekomen van Pieter Oose  te voren van Claes Oose houdt twee vaatzaad en 13 
roeden palende aan de wees van Jan de Bruyne fs Jans, zuid DE SWERTE 
GRACHT tussen Hamme en Zele, geldt een half vat korens  waarvan Jacob Peys 
de helft toebehoort  voor een vierling.  
Deze partij heeft Pieter Oste aan de Soch gekweten. 
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De andere helft de weduwe Pieter Bergracht ook voor een vierling 
Daniel de Bruyne over Naantken de Bruyne filia Jans gekomen van Antheunis de 
Bruyne twee vaatzaad en drie roeden palende anna Oose en de twee partijen van 
Daniel de Bruyne fs Pauwels geldt twee vaten  
Landen gelegen op LIPPEVELDE  en DEN WESTACKER VAN LIPPEVELT 
Het schoofland is 16 vaatzaad en drie roeden palende aan een stuk land genoemd  
DE MEERE toebehorende Daniel de Bruyne fs Pauwels en aan Margrieten van 
Ackere vrouw van Jan Roelant nog aan Rogier Suys neerland en aan de gemene 
weg van  OVERLOOP naar het LIPPEVELT . 
Hierna de houders:  
Jan de Clockghieter te Grembergen over Pieter Verbeke fs Philips alias Lievens in 
Gent, houdt zes vaatzaad gekomen van de kinderen Peelmans door koop van de 
helft dat paalt aan Ludgier de Vos, Pieter de Cock, de erfgenamen van Gillis 
Verbeke alias Lievens en Olivier Verdonck in de DORMSTRATE te Zele. 
Jan Pilans houdt een vaatzaad en 10 roeden gekomen van Margriete Verlijsen 
palende Jan van Heysterghem, Daniel de Bruyne fs Pauwels geldt een vat koren. 
Joos Marien twee vaatzaad 20 roeden gekomen van de vrouw van Andries Verlare  
palende de wees Jan de Bruyne fs Pauwels, Pieter de Cock en Daniel Peelman en 
de erfgenamen van Pieter Verbeke alias Lievens. 
Twee vaatzaad de weduwe Ludgier de Vos genoemd Trissen Laureys geldt een vat koren 
Jan de Clockghieter te Grembergen over Pieter Verbeke alias Lievens fs Philips 
gekocht van de kinderen Peelmans houdt twee vaetzaad en half palende de 
weezen Jan de Bruyne, de erfgenamen van Joos Marien, en Ludgier de Vos geldt 
drie vaten even en vier deniers 
Land op de Westakker: 
Jan van Lippevelde houdt twintig vaatzaad en 15 roeden palende aan het 
GHESPVELT  
Betken Stevens fa Jans vrouw van Jan de Meestere drie vaatzaad 15 roeden 
gekomen van Jan Stevens palende  aan Anna Smets weduwe van Jan Roelants , 
Jan de Jonghe fs Pieters en de erfgenamen van Pieter de Bruyne en de wees van 
Jan de Bruyne fs Pauwels  geldt  een vat en half.  
Anna Smets weduwe van Jan Roelant gekomen van Margriete van Ackere vrouw 
van Jan Roelants houdt zes vaatzaad  palende Adriaen Hiele en de erfgenamen 
van Pieter de Bruyne aan de Soch, Jan de Meestere, Margriete van Vlassenroote 
weduwe van Jan Coene  twee vaten koren 
Margriete van Vlassenroote fa Pieters weduwe van Jan Coene eertijds gekomen 
van Pieter van Vlassenroote houdt zes vaatzaad en 32 roeden palende aan Jan Vijt, 
aan de weduwe van Jan Roelants en consoorten geldt twee vaten 
De volgende percelen in de ommeloop van het Lippevelt: 
Pauwels de Clercq gekocht door decreet van de erfgenamen van Hillewaart Smet 
te Gent den Beer gekomen van Mayken Roels fa Jans te voren van Nele van 
Ackere  houdt vijf vaatzaad en 13 roeden  palende aan Jan van Heysterghem, en 
Magdaleene Roels en geldt twee vaten. 
Het  GEEPSVELT een bunder 27 roeden groot. 
Rogier en Catharine Suys te Dendermonde houden vier vaatzaad 27 roeden 
gekomen van Pieter Suys en paalt aan Mathijs Verbeke gehuwd met Anna de 
Keysere, Gillis Voolman fs Martens en Jan Vijt en gelden twee vaten. 
Willem van Brande houdt drie vaatzaad gekomen van Amel Verschelden palende 
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Gillis Voolman fs Mertens, Gillis Verschelden, Margriete van Vlassenroote 
weduwe van Jan Coene  en Rogier Suys geldt drie vaten koren. 
Anna sKeysers gehuwd met Mathijs Verbeke over de erfgenamen Jan de Keysere 
gekomen van Marie Goossens vrouw van Daniels de Keysere  palende Pauwels 
Oste, Jan van Heysterghem, Rogier Suys  geldt een half vat koren. 
Op het BOSCH  op het Lippevelt: 
Daniel Coolman over de erfgenamen van Joos de Keersmaker te voren Pieter 
Verschelden houdt drie vaatzaad 38 roeden gekomen van Simon van Onderberghe 
en genoemd OVERLOOP palende aan de erfgenamen Amelberghe Clippelaere, 
Daniel Coolman en Jan van Heysterghem, Pauwels Ose en geldt twee vaten koren. 
Het volgende ligt op Lippevelde naast DEN BOSCH: 
Zes vaatzaad 40 roeden op Lippeveld oost Amelberghe Clippelaerts land gehuwd 
Jan Goossens, Gillis Voolman en wordt DEN BOSCH genoemd palende aan een 
perceel genoemd THOOKEN  toebehorende Amelberghe Clippelaerts. 
Jan van Heysterghem over Pieter van Vlassenroote houdt twee vaatzaad 26 roeden 
palende Daniel Coolman over de erfgenamen van Joos de Keersmaker en Gillis 
Voolman Mertens, Pauwels Ose en geldt een vat koren. 
Gillis Voolman fs Martens gekomen van Macharis Danijs vier vaatzaad 33 roeden 
palende Jan van Heysterghem, Jan Vijt, Rogier Suys en Mathys Verbeke  geldt 
drie vaten en half koren. 
Daarneven: 
Elf vaatzaad 64 roeden aan Gillis van Ackers bos aan Pieter Verschelden nu 
Daniel Coolman over de erfgenamen van Joos de Kersmaker en aan Gillis 
Voolman gekomen van Macharis Danijs. 
 De H. Geest van Hamme over Amelberghe Clippelaers vrouw van Jan Goossens 
houdt drie vaatzaad en 28 roeden palende Merten van den Broucke, Daniel 
Coolman, de erfgenamen Joos de Keirsmaker  en geldt twee vaten koren. 
 Merten van den Broucke fs Jacobs en consoorten HANSSENACKRE  gekomen 
van Amelberga Peeters vrouw van Merten van den Broecke doude vier vaatzaad 
15 roeden palende Daniel Coolman, en Merten van den Broucke. Het wordt nu 
door Hans van Ackere gehouden en geldt twee vaten koren. 
Hans van Ackere over Andries van Ackere zijnen vader gekocht van Macharis 
Danijs houdt twee vaatzaad palende Adriaen Oste fs Anthuenis, Daniel Coolman, 
Merten van den Broucke en geldt een vat koren. 
Merten Goossens over de erfgenamen van Amelberghe Rubs houdt twee vaatzaad 
gekomen van Daniel Rubs palende aan Adriaen Oste, Hans van Acker en geldt 
een half vat. 
Nog daarnaast op het Lippevelt: 
Tien vaatzaad en eenenvijftig roeden oost aan Gillis van Ackere bos, 
 west Amelberghe Rubs en Macharis Danijs, noord aan de weg die loopt van 
OVERLOOPACKER naar MALDEGHEMS BRIELKEN oost aan het 
MALDEGHEMS BRIELKEN. 
Catharina Mette Penninghen fa Daneels vrouw van Jacob Verlent die eertijds 
vrouw was van Gillis Verlijsen zes vaatzaad 31 roeden  palende oost  
MALDEGHEMS BRIELKEN west Jacob Verlent , zuid Jan van Heysterghem 
noord  DEN WAGHENWECH geldt twee vaten koren. 
Adriaan Oste fs Antheunis eertijds van Pieter Oste  houdt twee vaatzaad 10 
roeden palende Jacob Verlent, Jan van Heysterghem, Hans van Acker en geldt een 
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vat koren. 
Nog op Lippevelt: 
Zes vaatzaad en zesenveertig roeden palende Daniel van Payenbrouck en consoorten 
Hiervan houdt Cathelijne mette Penninghen de vrouw van Jacob Verlent twee 
vaatzaad een roede palende aan de erfgenamen van Pieter van Overloope, Jan Vijt 
en Daniel de Bruyne fs Pauwels en geldt een vat koren. 
Carel Coene houdt vier vaatzaad en vijfenveertig roeden palende aan Pieter van 
Overloope , Jacob Verlent, Jan Vijt en Jan van Payenbrouck geldt anderhalf vat 
koren. 
Acht vaatzaad en eenendertig roeden palende Pieter Neesen, Andries van 
Overloope, Pauwels de Bruyne en de erfgenamen van Lysbette Oste fa Gillis , 
Margriete van den Dendere fa Bartholomeeus nu is Joos Voleman eigenaar door 
koop. 
Hiervan houdt Anna sKeysers gehuwd met Mathijs Verbeke vier vaatzaad 15 
roeden palende Pieter van Overloope, Daniel de Bruyne fs Pauwels, Jan Vijt en 
Daniel van Payenbrouck geldt onderhalf vat koren. 
Daniel van Payenbrouck houdt vier vaatzaad vijftien en half roeden palende de 
erfgenamen Pieter van Overloope, Mathijs Verbeke, Jan Vijt, en Adriaen Stevens 
geldt twee vaten koren. 
Nog tien vaatzaad vijftien roeden op het Lippevelt palende aan Pieter Vermeere, 
Gillis de Keysere fs Gillis, Eloy sBruynen, en Pieter Fierens fs Jooris. 
Hiervan houdt Jan van Moortele fs Daniels een bunder veertig roeden palende aan 
Daniel Coolman, Mathijs Verbeke, Merten Suys en de wezen Jan Roels  en geldt 
vijf vaten koren. 
Lysbette Nocke fa Daniels vrouw van Daniel Coolman twee vaatzaad en 
vijfendertig roeden palende de weduwe van Adriaen Vergheertruyen, Mathijs 
Verbeke en de erfgenamen Pieter van Overloope, de erfgrenamen van Daniel van 
Moortele geldt een vat koren. 
Nog een bunder 84 roeden op Lippvelt palende Pieter van Vlassenroote en 
Cathelijne Oste fa Gillis, Claysyne Kemels in Gent, Pieter Verschelden en noemt 
HET SWAERTSTUCK, noord aan het oude hof van Pieter Seuys en Daniel van 
Gheertruyen 
Hiervan houdt de H Geest van Hamme drie vaatzaad zeven roeden palende de 
wezen van Marie Oste, Merten Stevens en de wezen Jan Seuys geldt onderhalf vat 
koren. 
Paesschijne en Lynken fily Jan Seuys in twee percelen samen twee vaatzaad en 
zevenenzeventig roeden groot nu makende een perceel waarvan 33 roeden 
gekomen zijn van Lysbette Rubs en de twee vaatzaad vierenveertig roeden van 
Jan Goossens fs Jans geldt onderhalf vat koren. 
Jan Schouteeten van Dendermonde houdt anderhalf vaatzaad gekomen van Joos 
Vermeere en nog een vaatzaad en half gekomen van Adriaan Voolmans samen 
drie vaatzaad  en geldt twee vaten en een vierling. 
Volgende percelen op DEN MOORTELHOUCK van het Lippevelt 
Tien vaatzaad palende de wezen Pieter Seuys, zuid aan HECKEMANS ACKERE  
en aan Lysbette Nocke gehuwd met Daniel Coolman, Pieter Oste fs Pieters, en 
aan Lyne van Acker van Dendermonde. 
Hiervan houdt Pieter Oste fs Pieters drie vaatzaad gekomen van zijn vader 
palende Pieter van Hoye, de H Geest van Hamme, de wees van Simon Seuys en 
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geldt een vat koren. 
Gillis van Ghewelde twee vaatzaad palende de erfgenamen Cathelijne Seuys fa 
Pieters, Daniel Coolman en de HECKERMANS ACKER geldt anderhalf vat koren. 
Joos van Moortele drie vaatzaad land gekomen van Jooris Fierens palende 
Servaes van den Driessche, Pieter Oste fs Pieters geldt twee vaten koren. 
In de streek naast het Lippevelt: 
Pauwels Oste houdt drie vaatzaad palende de erfgenamen Simoen Seuys, de 
wezen Jan Seuys, Jacob Rottier, de wezen Gillis de Clercq  en geldt twee vaten 
koren. 
De wezen Jan Roels en de wees Gheeraert Seuys houden vier vaatzaad en half 
palende DEN GHEYLACKERE van Jacob Rottier, de erfgenamen Gheeraert 
Seuys, de wezen Jan Roels, de wezen Jan Seuys. Gelden drie vaten koren waarvan 
de wezen Jan Roels de twee vaten, de wees Gheeraert Seuys een vat. 
Gelegen naast DEN RAECHTINCK: 
Tanneken Nocke fa Gillis houdt een half bunder in een bunder in de Raechtinck 
gekomen van Gillis Oste fs Philips de ergenamen Lysbette Oste fa Gillis vrouw 
was van Daniel Nocke toebehorende palende Jan de Jonghe, Pieter van Hoye, 
Servaes van Driessche PUTACKER die paalt aan ’s herenstraat van de Hekelbeke 
en geldt twee vaten en half koren. 
Naast de LANGHEHAGHE: 
Philips van Eede over de erfgenamen van Pieter Seuys houdt twee vaatzaad 
zevenentwintig roeden op het Lippevelt palende Marie Seuys weduwe van Loy de 
Bruyne, Pierijne van den Driessche, Jan Reijns, Marten Goossens en geldt twee 
vaten koren. 
Martin Goossens over Arent Vermeere houdt vier vaatzaad 35 roeden in één veld 
genoemd DE LANGHEHAEGHE gekomen van Gillis de Bruyne palende Gillis 
Voolman fs Martins, de wezen Jan d’Hertoghe, Michiel van den Poele, Adriaan 
Hiele en Martin van den Broucke fs Jacobs  en geldt twee vaten koren. 
Twee bunders en half in één veld genoemd DEN GROOTEN ACKER: 
Hiervan houdt Joosijne Bettens over Martin Verlysebetten uit de vijf vaatzaad en 
de twee delen van een vaatzaad palende Gillis Coolman fs Martins, de wezen Jan 
Oste, Michiel van de Poele en Daniel Coolman, en de weduwe van Jan Roelants 
houdt de drie vaatzaad en geldt twee vaten koren. 
Michiel van de Wiele en Mathijs Martins over het sterfhuis van Jan Martins fs 
Andries houden de resterende twee vaatzaad en de twee delen van een vaatzaad en 
gelden een vat koren. 
Martin van den Broucke zoon van Jacob houdt twee vaatzaad gekomen van 
Passchier Pieters palende Martin Goossens, Adriaen Hiele, de wees van Jan Oste 
int SPORT en geldt een vat koren. 
Martin Smet Bellens met de wees van Jan Oste in het Sport houdt drie vaatzaad 
land gekomen van Pieter Goossens palende de wees van Jan Oste, Adriaan Hiele, 
Michiel van de Poele en Pieter Andries van Zele, en geldt twee vaten koren. 
Adriaen Hiele over Pieter Coene houdt twee vaatzaad palende Gillis Voolman fs 
van Martin, Martin van den Broucke zoon van Jacob, paalt aan Martin Smet en 
noord aan Joosyne Bettens nu gekocht door Pieter de Bock en geldt een vat koren. 
Jan de Jonghe zoon van Pieters houdt twee vaatzaad en een derde deel van een 
vaatzaad gekomen van Jooris de Kimpe, palende Gillis Voolman zoon van 
Martin, Joosijne Bettens, de weduwe van Pieter Wauman en de weduwe van 
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Pieter van Hecke of de weduwe van Jan Roelants, en geldt een en een half vat 
koren. 
Michiel van de Wiele en Mathys Martins over het sterfhuis van Jan Martins zoon 
van Andries in Zele houden vijf vaatzaad land gekomen van Martin Lysbetten, 
palende Marie Seuys weduwe van Loys de Bruyne, Petronella van den Driessche 
weduwe van Philips van de Casteele, Martin Goossens en Gillis Voolman fs 
Martins en de erfgenamen van Daniel van Moortele en gelden vier vaten koren. 
Naast  DEN GROOTEN ACKERE: 
Petronella van den Driessche weduwe van Philips van den Casteele houdt een half 
bunder en zeven roeden gelegen in een veld genoemd THOVEKEN  op het 
Lippeveld, palende Beatrice Fierens dochter van Jooris, DE LANGHEHAGHE, 
Marie Seuys weduwe van Loys de Bruyne, de wezen van Cornelis Stevins en Jan 
Reyns en Jan de Hertoghe en geldt vier vaten koren. 
Ten einde van de  LANGHE HAGHE op het Lippeveld: 
Marie Seuys weduwe van Loy de Bruyne houdt vier vaatzaad en vier roeden 
palende aan Jan Vijt, Petronella van den Driessche, de weduwe Jan Roelants en de 
erfgenamen van Ghysebrecht Oste. Houdt nu Jacob Famay gehuwd met Marie 
Seuys en geldt twee vaten koren. 
Jan Claus en Philips Oste fs Laureys houden zes vaatzaad acht roeden palende 
Joos Voolmans, Anna Smets de vrouw van Jan Roelants en Jan Schere. 
De wees van Jan de Rauwe houdt de helft en is een hofstede palende Adriaen 
Stevens, Jan Vijt, de erfgenamen van Gillis Oste. Het land wordt gebruikt door 
Adriaen de Loose en geldt acht groot. 
Adriaen de Loose houdt de andere helft en paalt aan de wezen van Jan de Cauwer, 
de weduwe Jan Roelants, en de erfgenamen van Gillis Pieters en geldt een vat 
koren. 
Een perceel van vijf vaatzaad palende aan ...: 
Adriaen de Looseheeft van Hendrick Bellens vier vaatzaad gekocht palende aan 
Joos de Clippelere en geldt twee vaten koren. 
Daneel Neese en Joos de Clippelare een half vat per jaar en de weduwe van 
Philips de Bruyne ook een half vat. Het perceel paalt aan Hendrick Bellens, de 
weduwe Jan Roelants, Adriaen Verbeke causa uxoris  samen geldende een vat 
koren. 
Paesschijne fa Martins van Gheertruyen vrouw van Adriaen Verbeke zes vaatzaad 
eertijds de drie vaatzaad gekomen van Pieter Oste en de andere drie bij 
verwisseling van Adriaen de Smet van Grembergen, palende de weduwe van 
Pieter van Hecke, Jan de Jonghe en de weduwe van Pieter Wauman, en Adriaan 
Gheldolf geldt vier vaten koren. 
Carel Tanssen kocht zes vaatzaad 6 roeden palende het goed van de crediteuren 
van Gillis Stevens, Martin Stevens, heer Jan Heregher priester, en Jan van 
Moortele en geldt vier vaten koren  
Simon Waytack fs Gillis houdt twee vaatzaad palende Steven de Clercq, Martin 
Stevens en geldt vier vaten. Het perceel ligt achter een verbrande hofstede. 
Simon Waytack fs Gillis over Margriete Stevens houdt een stukje vercheinst voor 
drie groot ervelijke rente  geldt jaarlijks drie groot. 
Carel Tanssen heeft een verbrande hofstede gekocht vercheinst voor drie groot 
ervelijke rente palende aan Martin Stevins, de Meerschstrate, Simon Waytack fs 
Gillis  en geldt jaarlijks drie groot. 
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Op de DONCK: 
Carel van Moortele fs Daniels over Mayken van Houcke gehuwd met Daniel van 
Moortele een vaatzaad en 9 roeden palende Joos de Kimpe en het goed van 
meester Jan Oste geldt een vat koren: 
In de LEEDEN ACKER en wordt PEYNBROUCKACKER genoemd: 
Adriaen Oste fs Antheunis gekomen van Pieter Oste houdt twee vaatzaad en 12 
roeden in PEYNBROUCKACKER palende aan Michiel van de Poele, het 
Donckstraatken, Pieter Oste fs Pieters en geldt een vat koren. 
Pieter Oste fs Pieters houdt zes vaatzaad en vijf roeden wezende het derdedeel van 
cijnsland komende uit de struik van Pieter Oste fs Gillis en eertijds in drie veldjes 
waarvan deel gekomen van Pieter, Paesschier  Pieters  zoon  palende aan Anna 
sVetters in Gent, Adriaen Oste en het hof van Michiel van de Poele en het goed 
van Marten Seuys. 
De zelve Pieter Oste fs Pieters houdt twee vaatzaad waarvan 1/3 cijnsland 
gekomen van Paesscier Pieters en geldt vier vaten koren. 
Michiel van de Poele over het sterfhuis van Philips Mette Penninghen gekomen 
van de wezen van Jooris de Smet alias de Suweels, houdt vier vaatzaad en 9 
roeden schoofland waarvan twee vaatzaad en 9 roeden cijnsland is palende aan 
Pieter Oste en Marten Seuys. Dit perceel is de hofstede waar Michiel van de Poele 
woont in de Meersstraat en geldt drie vaten koren. 
Op de DONCK: 
Anna sVetters over Pieter de Vettere in Gent houdt een half bunder en 19 roeden 
palende aan de erfgenamen van Lieven van Overwaele de erfgenamen van 
Adriaen van Langhenhove en aan  Pieter Oste fs Pieters en de erfgenamen Gheert 
Cautschuere  en geldt twee vaten koren. 
Adriaen Hiele heeft vier vaatzaad 19 roeden gekocht palende Anna sVetters en 
meester Pieter en Joanna Verbercht, en Pieryne van den Driessche en geldt twee 
vaten en half koren . 
Nog een bunder en een half en 20 roeden palende oost aan DEN BULCK in de 
zelve akker toebehorende de erfgenamen van Jan Baten in Dendermonde. 
Hiervan houdt Marie Mijs fa Daniels gehuwd met Jooris de Kimpe de drie 
vaatzaad min een roede palende Pauwels de Clercq en heer Jan Hereger priester in 
Gent T VOSHOOL, het sterfhuis van Gheert Wylant en de H Geest van Hamme en 
de erfgenamen van Pieter Boele d’oude en geldt drie vaten en half koren. 
De H Geest van Hamme en de erfgenamen van Pieter Boele de oude houden 
samen 83 roeden gekomen van Jan de Vos palende Joos de Kimpe, de erfgenamen 
van Pieter Mijs, Christiaen Verbeke in Grembergen en de wezen Daniel 
Beeckman over  CLAUSLANT noord Pieter de Keirsmaker en geldt een vierling. 
Pauwels de Clercq over de erfgenamen van Jan Baten in Dendermonde de andere 
rest van acht vaatzaad palende N  van Ghendt waarvan Fransoys de Clercq 
pachter is, zuid heer Jan Heregheer ovrer  DEN BULCK west Joos de Kimpe, 
noord de erfgenamen van Jan de Hertoghe. 
DEN BULCK in de DONGHEN: 
Heer Jan Heregheer priester over Lieven Sayman houdt vierenzeventig roeden 
waarvan het derde cijnsland is gelegen in DEN CLEYNEN BULCK  in één akker 
palende aan meester Jan van Nyvele, Anna sVetters, het sterfhuis van Gheert 
Wylant en de weduwe Gheert Cautschuere, Pauwels de Clercq en geldt een vat 
koren. 
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Marcus en Cathelijne de Clercq filii Gillis houden vier vaatzaad in DE 
DONGHACKER  palende aan de wezen Jan de Hertoghe, Pieter de Keersmaker en 
Joos de Kimpe, Marten Stevins en gelden twee vaten koren. 
Margriete van Moortele fa Mercq gehuwd met Henricus de Keersmaker en Pieter 
Oste fs Pieters door koop houden samen drie vaatzaad waarvan het derde 
cheinsland is palende aan de erfgenamen van Adriaan van Langhenhove, aan 
Marten van den Broucke en geldt een vat koren. 
Mathijs Verbeke houdt zeven vaatzaad waarvan het derde cijnsland is palende aan 
meester Pieter en Joanna Verbercht, Hcs. de Keersmaker, Pieter Oste fs Pieters, 
Anna sVetters geldt een vat koren. 
Cathelijne van Moortele gehuwd met Michiels van de Poele houdt vier vaatzaad 
en acht roeden eertijds gekomen van Jan van den Driessche palende aan Martin 
van den Broucke, Michiel van de Poele, Merten Stevens en geldt een vat koren. 
Martin van den Broucke fs Jacobs houdt vier vaatzaad en acht roeden waarvan 
een half vaatzaad cijnsland is palende heer Jan van Heregheer priester, Merten 
van den Broucke, Michiel van de Poele, Martin Stevens en geldt twee vaten 
rogge. 
Anna sVetters over Pieter de Vettere in Gent houdt een vaatzaad en zeven roeden 
palende aan Daniel Caeskens, de wezen Daniel van Moortele, meester Pieter en 
Joanna Verbercht en geldt een vierling. 
Meester Pieter en Joanna Verbercht houden een half bunder en drie roeden 
waarvan het derde cijnsland is palende de H; Geest van Hamme, de erfgenamen 
Philips mette Penningen nu Anna sVetters bekomen via dekreet, de erfgenamen 
van Adriaen van Langenhove, en geldt een vat en half. 
Uit deze vorige struik geldt Margriete van den Moortele fa Mercx vrouw van 
Pieter de Keersmaker een vaatzaad 32 roeden palende Daniel Caeskens, Anna 
sVetters, de kinderen Verbercht, de H Geest van Hamme en geldt drie vaten. 
De H Geest van Hamme houdt twee vaatzaad gekomen van Gillis de Vos palende 
aan Daniel Caeskens, Pieter de Kersmaker, de kinderen Verbercht, Lieven van 
Overwale. 
Heer Jan Helegheer priester uit het sterfhuis van Lieven Saeman houdt drie 
vaatzaad en zes roeden palende aan de wezen Jan mette Penninghen fs Adriaens,  
Adriaen Hiele, Martin van den Broucke en geldt twee vaten en half. 
Pauwels de Clercq met Marcus en Cathalijne de Clercq fily Gillis in Hamme 
houden vier vaatzaad aan het einde van dit perceel nog twee vaatzaad samen 
makende zes vaatzaad en tien roeden die met het zelfde perceel vercijnsd is en 
gelden drie vaten. 
Nog veertien vaatzaad schoofland en veertien roeden waarvan het derde cijnsland 
is gekomen van Pieter Vergheylen en Margriete Coens  en van Marie van 
Moortele nu de wezen Marie Oste fa Pieters en behoren volgende personen toe:  
Margriete van Moortele fa Mercq houdt vier vaatzaad en enkele roeden palende 
aan de erfgenamen van Pieter Mertens in Bornem, aan Joos de Kimpe en Martin 
van den Broucke. 
Margriete Mijs fa Daniels houdt vijf vaatzaad en enkele roeden palende aan het 
goed van de erfgenamen Pieter Mertens in Bornem, aan Adriaen Hiele, Merten 
van den Broecke, en Pieter de Keersmaker. 
Jan Spetael over Gillis Verguchte en consorrten gekomen van Jacob van den Broucke 
alias Kets houdt drie vaatzaad palende aan de  SANTVOORTSTRATE, aan Willem 
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de Bruyne, de wezen Pieter Martins in Bornem, Pieter Boele  en geldt een vat 
rogge. 
Pieter Martins in Bornem of zijn wezen over Marie Oste houdt twee vaatzaad land 
palende aan  Pieter Boele,  aan Jan Windey, aan de Donckstraat of LANGHE 
MATE vercijnsd voor een vat rogge. 
De zelve over Marie Oste houdt een half bunder genoemd  DEN BOSCH palende 
aan Jan Spetael, Gillis Vergucht, de erfgenamen van Pieter Martins en Pieter de 
Keersmakere en geldt twee vaten. 
Pieter Boele drieënveertig roeden waarvan een derde cheinsland palende Jan 
Spetal, de erfgenamen van Pieter Martins in Bornem, de Donkstraat vercijnsd 
voor een oud groot. 
Adriaen Hiele over het sterfhuis van Jan Coene houdt vier vaatzaad schoofland 
genoemd DEN WINCKELE  palende aan Ghysbrecht Oste, Jacob van Overloope, 
de wezen Jan Oste in het SPORT en Philippe van Nyvele en geldt drie en half 
vaten. 
Jan Windey causa uxoris door douarie van Michiel van de Poele houdt vier 
vaatzaad gekomen van Joos Beeckman en Anna Verbeke die de vrouw was van 
Philips van Moortele palende aan  Jacob van Overloope, de wezen Martins van 
den Broucke, de  BANTSLOOT, de wezen Daniel Beeckman, de wezen Jan Oste 
in het sport aen DEN WINCKEL en geldt een vat. 
Adriaan Hiele over Jan Coene houdt drie vaatzaad twintig roeden waarvan het 
derde cijnsland is palende aan Jan van Remoortele alias Staes, aan de Bantsloot 
tussen Hamme en Grembergen, aan Martin van den Broucke, aan Joos de Kimpe 
en geldt een vat en half . 
Jan van Remoortele alias Staes in Sint Pauwels, land van Waas, houdt twee 
vaatzaad schoofland toebehoord hebbende aan de erfgenamen van Jan Pierssens 
waarvan het derde deel cijnsland is palende aan Jan van Remoortele, aan de 
Bantsloot, aan Adriaen Hiele en aan het goed van de wezen Pieter Martins in 
Bornem. 
Martin van den Broucke bezit over de helft en Anna sVetters bezit over de 
wederhelft  vier vaatzaad schoofland liggende in DE DONDERBROUCKEN en 
daarboven nog tien roeden waarvan een derde cijnsland is palende aan Adriaan 
Hiele, aan de bantsloot tussen Hamme en Grembergen. 
Margriete van Moortele fa Mercx gehuwd met Pieter de Keersmaker houdt zes 
vaatzaad en vier roeden in één veld gelegen en paalt aan Pieter Boele fs Pieters, 
aan Simon Waytack fs Gillis, aan DE DRIJE STRAETKENS en aan de Donkstraat 
of  LANGEMATE. 
Nog twee bunders en drie vaatzaad en zeven roeden waarvan een derde cijnsland 
is  palende aan het goed van de erfgenamen van Lieven van Overwale in Gent, 
aan de bansloot tussen Hamme en Grembergen, aan DE DRIJE STRAETKENS , 
en aan Pieter de Kersmaker. 
Hiervan houdt Amelberga, dochter van Claeys de Poortere, een perceel geldt drie 
vaten rogge. 
En Jan de Jonghe fs Pieters houdt een perceel geldende een vat en half. 
Simon Waytack fs Gillis gekomen van Margriete Stevens bezit een perceel 
geldende drie vaten. 
Nog een perceel land door de VIER VELDEREN het eerste veld behoort toe aan de 
erfgenamen van Anthonis Laureys met zijn hofstede palende aan de straat van de  
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EEDEMUELEN naar Moerzeke, aan Elewaert mette Penninghen fs Adriaens. Dit 
veld was vroeger een hofstede die afgebroken is waarvan zaailand gemaakt is en 
vercijnsd voor jaarlijks twee deniers en geldt nu Antheunis Laureys en de wezen 
Jan Verbercht  voor twee deniers par. 
De andere drie velden behoren toe aan de wezen van Jan Verbercht bij wijze van 
koop gelegen aan het goed van Antheunis Laureys palende aan Moerzeke. Die 
worden vercijnst voor jaarlijks twee schellingen par. De ene helft geldt Eduwaert 
mette Penninghen en de wederhelft de wezen Jan Verbercht  samen ij schell par.  
De leenhouder belooft indien dat het leen iets min of meer in grootte wordt 
bevonden alles te verbeteren volgens de gebruiken en gewoonten – Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 8 juni 1603.  

3862 Michiel van Hiele doet verhef van zijn leen groot een gemet palende aan Pieter 
Ysewijn, aan het goed van de heer van Mariekerke noord aan de kerkweg lopende 
naar TEN CALENDRIESCH  - Het rapport werd gezegeld door Daneel Sergheerts 
mits de leenhouder geen zegel bezit op 10 oktober 1603.    

3863 Frans Vernimmen zoon van Daneel doet verhef van zijn leen dat hij gekocht heeft 
van Gillis van Ooste staande in het leenboek onder Pieter Boel en is  anderhalf 
vaatzaad groot. Het leen ligt  op Oostakker aan DE TWEE BRUGGHEN  en aan 
de weg van de kerk TEN DRYE GOTEN  toe, en aan Ghyselbrecht de Keysere zijn 
goed. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 1 maart 1604.  

3864 Jan Serarens zoon van Pieter doet verhef van zijn leen  een vaatzaad groot 
gekomen van Gooris Magherman  en is nu zijn hofstede. Het leen paalt aan Frans 
de Bruyne, aan DE RIJTBEKE,  en aan Joos de Maerschalck fs Jans zijn 
boomgaard. Het rapport werd ondertekend door de leenhouder met een merk op 
24 januari 1605.  

3865 Jan Broquet [Boucquet], zoon van Jan, pastoor van Hamme doet verhef van een 
leen van een beschuurde hofstede met stallen  en boomgaard een gemet groot 
palende aan Joos Audenrogghe en aan het goed van de wezen van Gillis de 
Clercq. De leenhouder kocht het goed van Daneel Vernimmen en Anthonette 
Canin zijn vrouw. Het rapport werd ondertekend door de leenhouder en gezegeld 
door meester Joos Audenrogghe op 21 april 1605.  

3866 Gillis de Crakere zoon van Jan doet verhef van zijn leen gelegen op Westakker 
een half vaatzaad groot palende aan Adriaen van Guchte te voren Jacob Goossens, 
aan het hof van Charles de Bocq te voren van Jan Smet. Het hoofdleen is gekocht 
van Daneel Philips te voren bezeten door Pieter van der Roest gehuwd met Maria 
sBocx oudste dochter van Baudewijn. Het rapport werd ondertekend door de 
leenhouder omdat hij geen zegel bezit  op 8 oktober 1605.  

3867 Amelken Windey fa Pauwels doet verhef van haar leen op Houtakker gelegen in 
drie percelen, drie bunders groot en wordt CRAYLOO  genoemd. De percelen 
palen aan elkaar  en aan Jan de Kimpe. Van deze drie percelen worden zeven 
bunders en  twee vaatzaad erfland gehouden en nog een half bunder erfland 
waarvan Amelberge de tiende penning heeft. 
Eerst Pieter Mets houdt een leen op Houtakker groot zes vaatzaad oost Gillis van 
Moortele zuid Jan de Kimpe west Elisabeth Nocken. 
Daniel de Bruyne fs Philips houdt een leen in de Henegaard een vaatzaad palende 
Jacques de Kimpe fs Gillis.  
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 De voornoemde Windey houdt een leen op Houtakker drie vaatzaad palende 
Pieter Mets, Jan de Kimpe. 
Elisabeth van Ackere gehuwd met Daneel van Eede houdt twee lenen ieder van 
twee vaatzaad in de MOERHEIDE palende zuid MANDEKENS BOSCH  west 
Philips van Voshole. 
Amelberghe Suys gehuwd met Fransoys de Brune houdt drie vaatzaad in de 
MOERHEIDE palende aan Lysbette van Acker en aan MANDEKENS BOSCH en 
aan Philips van Voshole. 
Philips van Voshole houdt een half bunder in de MOERHEIDE palende aan 
Lysbette van Ackere en aan Amelberga Suys. 
De erfgenamen van Lieven van Hulsele houden twee vaatzaad op Houtakker 
palende aan het hoofdleen. 
De erfgenamen van Pauwels de Bruyne houden een vaatzaad in COOLPUTTE 
palende aan Merten van den Broecke de erfgenamen van Daneel de Bruyne en de 
BANSLOOT. 
Daneel Neesen houdt twee lenen in één perceel groot samen twee vaatzaad 
palende aan Pieter Mets. 
Gillis van Voshole houdt drie vaatzaad op HOUTACKER  palende aan het goed 
van de wezen Gillis de Clippelare en het goed van de wezen Adriaan Verbeke. 
De wezen Gillis de Clippelaer houden twee vaatzaad op Houtakker palende aan 
Willem Pycaert, en aan Gillis van Voshole. 
Lieven van Voshole houdt zes vaatzaad op Houtakker palende aan Pieter Mets, 
aan Joos de Clippelaere, aan Pieter de Hertoge en aan Gillis de Clippelare. 
Hansken Verbeke fs Adriaens houdt twee lenen in één perceel ieder twee vaatzaad 
op Houtakker palende aan het goed van de wezen Ghys Schelfout. 
Marie Verbeke gehuwd met Willem Pycaert houdt twee vaatzaad op Houtakker 
palende aan  Margriete sBrans. 
De wezen Ghyselbrecht Schelfout houden twee vaatzaad op Houtakker palende 
aan Philips Roelant  en aan Hansken Verbeke.  
Joos de Clippeleere houdt twee vaatzaad op Houtakker palende aan Philips van 
Voshole, aan Jan de Kimpe Bieskens. 
Pauwels Verbeke fs Symoens houdt twee vaatzaad op DEN AERT  palende aan 
Jooris Smet, aan het goed van de Heilige Geest van Hamme en aan de DORME. 
De Heilige Geest van Hamme houdt twee lenen gelegen in één perceel op de 
WESTACKER het ene een half bunder het ander twee vaatzaad groot palende aan 
het TCAPPELLEKEN VAN DEN BAGHYNHOVE aan de RYTBEKE , aan Jooris 
Smet en aan het leen van Pauwels Verbeke en de Walgracht aan DEN AERT. 
Pauwels Verbeke houdt een half bunder erfland op Houtakker palende noord, 
oost, zuid de zelve Pauwels Verbeke, west aan het goed van de erfgenamen van 
Pieter Mertens en geldt jaarlijks een hoen en de tiende penning. 
De leenhoudster laat het verhef zegelen door Erasmus van Horenbeke omdat zij 
geen zegel bezit op 14 augustus 1606.   

3868 Daneel Vernimmen zoon van Daniel doet verhef van een leen dat hij gekocht 
heeft van Michiel van Hiele zoon van Steven een gemet groot. Het leen ligt op 
WESTACKER en paalt aan het goed van de wezen van Pieter van Mossevelde, 
aan het goed van mijnheer van Mariekerke. Het rapport werd ondertekend met  
een handteken en huismerk van de leenhouder omdat hij geen zegel bezit op 30 
maart 1609.  
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3869  Willem de Clercq zoon van Jan als voogd over Antheunis de Clercq doet verhef 
zijn leen van een bunder met diverse achterlenen. Het rapport werd gezegeld op 
13 december 1609. Ontbreekt. 

3870 Franchois Goossens zoon van Jan doet verhef van een leen van  een vaatzaad 
groot gelegen in de Biesstraat palende aan Michiel de Clercq, aan het goed van de 
erfgenamen van Frans Claus, het goed van de erfgenamen van Cornelis Stevens. 
Het rapport werd ondertekend door de leenhouder met zijn merk omdat hij geen 
zegel bezit op 21 december 1609. 

3871 Hans Oste zoon van Adriaens doet verhef van een leen gelegen in twee percelen 
naast elkaar zeven vaatzaad groot palende aan Pieter van der Vaet, aan Willem 
van den Brande, aan het goed van de broers en zusters van Hans Oste, en ook aan 
Pieter Oste fs Pieters die de wederhelft bezit en staat de leenhouder ten gevolge. 
Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 6 november 1610. 

3872 Daneel Vernimmen zoon van Daneel doet verhef van zijn leen en manschap DEN 
HESACKERE genoemd en is een bunder groot gelegen op OOSTACKER. De 
leenhouder kocht het leen van Mercus de Clercq zoon van Gillis. Het leen paalt 
aan de Damstraat, aan het goed van de erfgenamen van Jacques de Kimpe zoon 
van Gillis en ligt op OOSTACKER . Tot het leen behoren twee sterfmannen 
namelijk: Eerst Joos de Maerschalck door het overlijden van zijn moeder en deels 
door aankoop van de erfgenamen van Adriaen van Damme gekomen van Denijs 
Andries, houdt drie vaatzaad en half en paalt aan Margriete sBruynen en aan 
Frans Vernimmen. De zelve houdt nog een leen van drie vaatzaad gelegen op  
WESTACKER en paalt aan het leen van Joos de Maerschalck en noord aan Frans 
Vernimmen. Pieter Seghers kocht van Jacques Marien, causa uxoris en door het 
overlijden van Jan van Hiele toegekomen van Pieter Stevens vier vaatzaad ook op 
Westacker gelegen palende oost aan Joos de Maerschalck, paalt nog aan meester 
Gillis Pieters, aan Pieter Nijs en aan Frans Vernimmen. Frans Vernimmen houdt 
door aankoop van Jan Boote een leen. De zelve houdt nog door aankoop van 
Pieter Huybrechts een leen. Pieter van der Hoeven houdt een leen van een half 
bunder gelegen op Westakker en paalt aan Gillis de Clercq, aan Daniel de Bruyne 
fs Philips. Niclaas Baten houdt deels door aankoop en deels door transactie van de 
erfgenamen van Jan van Onderberghe, te voren in bezit van de erfgenamen van 
Pieter van der Hoeven, een half bunder ook op Westakker gelegen palende oost 
aan de BAMBEKE, aan Steven Oste fs Jans en aan Frans Volckerick causa uxoris. 
Steven Oste fs Jans houdt een leen door erfenis van zijn vader en eertijds in het 
bezit van Daneel van der Beke, een half bunder ook gelegen op Westakker 
palende oost aan DE BAMBEKE west aan het goed van de wezen Gillis de Clercq, 
noord aan Niclaes Baten. Daneel de Bruyne fs Philips houdt een leen bekomen 
door erffenis van zijn vader en in bijleving gehouden door Margriete sKimpen 
gehuwd met Jacob Baert, te voren in het bezit van Pieter van Cauwenbeurch , een 
half bunder daarin Gillis de Craeckere twee heeft en staat de leenhouder ten 
gevolge. Op Westakker wordt een leen gehouden palende oost aan  DE 
BAMBEKE en zuid aan Franchois Vernimmen en west aan het goed van Gillis de 
Clercq, nood aan Steven Oste. De wezen van Gillis de Clercq houden een leen 
hun toegekomen door erfenis en eerder in het bezit van [..] een half bunder groot 
gelegen op Westakker palende aan het goed van Daniel de Bruyne fs Philips aan 
Jan de Jonghe en aan het goed van de wezen Gillis de Clercq. Jaecques de Kimpe 
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fs Gillis door het overlijden van zijn vader houdt een leen van een half bunder op 
Oostakker. Andries Fel kocht een leen en wordt nu gehouden door Merten 
Stevens  van een bunder op Oostakker en zijn twee lenen. De wezen van Gillis de 
Backere door erfgenis houden ook een leen gelegen in een veld op OOSTACKER 
genoemd  DEN DULLAERT en is drie vaatzaad groot. dit perceel paalt aan Gillis 
Voelman, aan Lucas van Voorde en aan Andries Fel. Frans van Onderberghe 
houdt door erfenis een half bunder erfgrond waarop de leenhouder van het 
hoofdleen jaarlijks zes deniers par. heerlijke rente heeft. Nog houdt de leenhouder 
een leen gelegen op DEN FELLEN NOORD. Het rapport werd ondertekend met 
een huismerk door de leenhouder op 18 april 1611.  

3873 Lieven van Vossele zoon van Jan doet verhef van zijn leen hem toekomende van 
wegen zijn vrouw Catheline Verbeke dochter van Paul  en is 75 roeden groot. Het 
leen paalt aan Jan van Geertruyen of de erfgenamen van Merten Vergeertruyen, 
de heer van Coorenhuyse Als sterfman werd Joos van Vossele zoon van Lieven 
aangesteld. Het rapport werd ondertekend door Lieven omdat hij  geen zegel bezit 
op 16 mei 1611. 

3874 Simoen Oste fs Pieters doet verhef van zijn leen gelegen in Hamme DE DRY 
STRAETKENS  geneomd tussen Grembergen en Hamme  waarvan de twee 
straatjes liggen op Grembergen aan de Heirweg naar Waasmunster en ander op 
Hamme aan het einde van de straat genoemd  DE LANGHEMATE.  Het rapport 
werd  ondertekend mits de leenhouder geen zegel bezit op 11 april 1616.     

3875 Andries de Clercq fs Michiels doet verhef van zijn leen van een oud bunder groot, 
palende aan de hofstede van Frans Joossens, aan het goed van de wezen van Joos 
van Puyenbroeck. Het rapport werd ondertekend door Andries de Clerck op 15 
september 1616.  

3876 Mher. Nicolaes Triest, ridder, heer van Auwegem doet verhef van zijn leen en 
manschap van drieënvijftig bunders drie vaatzaad en vijftien roeden schoofland 
waarvan hij de vijfde schoof bezit. Van elke mand van vijftien schoven heeft hij 
de drie. Van  acht bunders drie vaatzaad en achtenzestig roeden  waarvan het 
derde deel cijnsland is heft de leenhouder van de tiende schoof de tweede tiende 
de  SICKELTHIENDE  afgetrokken. Verder heeft de leenhouder in jaarlijkse 
inkomende heerlijke penningrente vijftien schellingen par. obool.  De gronden 
zijn gelegen op het LIPPEVELT, OVERLOOPE, DONCK en elders. Van het 
hoofdleen worden nog drie achterlenen gehouden die elk staan ten volle relieve bij 
sterfkoop en bij wandelkoop.  
Hierna volgen de achterlenen:  
Eerst NN  houdt twee lenen. Het éne is anderhalf bunder en een gemet meers 
groot liggende op Sint Annen nabij het goed van Gillis mette Pennynghen en de 
hofstede van de kinderen van den Moortele. Het ander leen is vier bundes en half 
groot waaronder land en meers ook op Sint Annen gelegen. Het derde leen is vier 
bunders en half groot en ligt TEN RODEN AEN DEN DRIESCH. 
Hierna volgen de erfgronden en eerst zekere percelen gelegen in Hamme 
genoemd  DEN DRIESCH aan de straat van HARDOYE. 
Matthijs Tack kocht uit het sterfhuis van Jan de Beke eertijds gekomen van Jaspar 
van Hulse te Gent, houden samen achttien vaatzaad achttien roeden in vijf 
percelen genoemd DE SCHRIECK palende aan de Hardoye straat, aan het goed 
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van de erfgenamen van Pieter de Cock zoon van Willem aan Marten Suys, aan 
Joos de Clippeleere aan Merten van Dendere, verder nog Jan Verbeke, het goed 
van de erfgenamen van Cornelis Verbeke in Gent. Dit perceel geldt vijf vaten 
koren of rogge. Van deze partij heeft Matthijs Tack twaalf vaatzaad in zijn bezit 
en geldt dus drie vaten koren. 
Joanna de weduwe van Pieter Hesbaer in Gent heeft zes vaatzaad genoemd  DEN 
CROMMEN SCHRIECK en geldt twee vaten koren. 
Andere partijen van vijfschoof gelegen op de OVERLOOP ACKER  voorbij de 
hofstede van Jan de Meester en het goed van de erfgenamen van Adriaen Stevens. 
Lysbette Stevens dochter van Jan, gehuwd met Jan de Meestere, gekomen van Jan 
Stevens zoon van Jan, houdt twee vaatzaad vierenveertig roeden op Overloope 
palende aan Jacob Verlent en aan het goed van de erfgenamen van Pieter de 
Bruyne aan de SOGH, aan het goed van de wees van Jan de Bruyne, zoon 
Pauwels, genoemd Naentken en aan het goed van de weduwe van Adriaen 
Vergheertruyen en geldt twee vaten en half rogge. 
Adriaen Stevens, zoon van Adriaen, gehuwd met Maria sBruynen, dochter van 
Pauwels, samen met Naentken sBruyne wees van Jan de Bruyne, zoon van 
Pauwels, eertijds gekomen van Pauwels de Bruyne, zoon van Jan, houden samen 
vier vaatzaad negenendertig roeden  palende aan N Vergeertruyen, zoon van 
Merten, aan Jacob Velent, aan Jan de Meestere en aan het goed van de wees van 
Jan de Bruyne, zoon van Pauwels en geldt geheel het leen Adriaen Stevens, zoon 
van Adriaen. Dit perceel wordt DE WEERHAEGHE genoemd en geldt anderhalf 
vat koren. 
Lysbette Stevens, dochter van Jan, gehuwd met Jan de Meestere houdt twee 
vaatzaad en zes roeden gekomen van Jan Stevens, zoon van Jan, en is nu hun 
hofstede. Dit perceel paalt aan Jacob Verlent, aan het goed van de erfgenamen van 
Pieter de Bruyne aan de Sogh, aan het goed van de wezen van Jan de Bruyne, 
zoon van Pauwels, met de weduwe van Jan Vergheertruyen en geldt twee vaten 
koren. 
Daneel de Bruyne, zoon van Pauwels, over Naentken sBruyne de wees van Jan de 
Bruyne, zoon van Pauwels, houdt twee vaatzaad en zesendertig roeden eertijds 
van Pauwels en Daneel de Bruyne zonen van Pauwels gekomen. Het perceel paalt 
aan de weduwe Pieter Berchgracht met een hoek op Zele, west aan Jacob Verlent. 
Paesschyne, de dochter van Merten Vergeertruyen, gehuwd met Adriaen Verbeke 
houdt vijf vaatzaad tien roeden palende aan het goed van de wees Adriaentken 
van Laere genoemd,  zoon van Jacob, aan het goed van de wees van Jan de 
Bruyne, zoon van Pauwels, en aan Adriaen Stevens zoon van Adriaen. Het perceel  
is gekomen van Daneel Vergeertruyen die het kocht van Adriaen Valcke en geldt 
drie vaten koren. 
Adriaen, zoon van Jacob van Laere, houdt drie vaatzaad en dertig roeden palende 
Jacob Verlent, aan het goed van de wees van Jan de Bruyne, aan Paesschijne 
Vergheertruyen dochter van Merten. Het perceel is gekomen van de erfgenamen 
van Mattheeus Claus en daar te voren van Lysbette Laureys vrouw van Pieter 
Claus. Joos de Smet en Pauwels de Bruyne Symoens als voogden gelden twee 
vaten koren. 
Adriaen Stevens, zoon van Adriaen, houdt in twee percelen, beiden een vaatzaad 
en zeventig roeden groot, eertijds in het bezit van Adriaan Stevens en daar te 
voren van Lysbette Laureys. Het perceel  paalt aan Anna van Oost, aan Pauwels 
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Oste, aan Jan Andries en geldt een vat. 
Margriete Stevens dochter van Adriaan gehuwd met Pauwels Oste heeft twee 
percelen palende aan het goed van de erfgenamen van Pieter de Bruyne aan de 
SOGH, zuid en west Zele, aan Jacob van Overloope en geldt twee vaten koren en 
de helft is eigendom van Joorijne Stevens vrouw van Antheunis van Onderberghe. 
Marie, de dochter van Daneel Nocke, vrouw van Pieter Vereertbrugghen, houdt 
twee vaatzaad veertien roeden in een perceel en paalt aan Pauwels de Bruyne, aan 
Marten Suys, aan het goed van de wees van Jacob van Laere Adriaentken 
genoemd en west aan Gheleyn Sergheerts en aan de hofstede van Daneel de 
Bruyne zoon van Pauwels, en geldt twee vaten en half. 
Pieter Oste zoon van Jan aan de Sogh houdt twee vaatzaad en zestien roeden 
palende aan Adriaen van Laere zoon van Jacob, aan het goed van Jan Maes, aan 
het goed van de wees van Jan de Bruyne zoon van Pauwels, en aan Paesschyne 
Vergeertruyen dochter van Merten en geldt twee vaten. 
Daneel de Bruyne zoon van Pauwels over Naentken de dochter van Jan de Bruyne 
zoon van Pauwels gekomen van Antoon de Bruyne houdt veertig roeden. 
Daneel de Bruyne zoon van Pauwels houdt een vaatzaad en drie roeden palende 
aan Adriaentken van Laere wees van Jacob, aan Adriaen Stevens zoon van 
Adriaen en geldt een vat koren. 
Jacob Pels over Anna Hose zijn vrouw en de weduwe van Pieter Berchgracht 
gekomen van Pieter Hose en te voren van Claes Hose houden twee vaatzaad 
dertien roeden palende aan het goed van de wees van Hans de Bruyne zoon van 
Jan, zuid DEN ZWARTENGRACHT tussen Hamme en Zele en geldt een half vat 
koren. Hiervan houdt  Jacob Pets de helft voor een vierling. 
Daneel de Bruyne over Naentken de Bruyne dochter van Jan gekomen van 
Antheunis de Bruyne houdt twee vaatzaad en drie roeden palende aan Anna Hose 
en geldt twee vaten. 
Land op Lippevelde en de Westackere van Lippevelde. 
Het schoofland op de Westakker is zestien vaatzaad drie roeden groot. De gemene 
Westakker paalt aan DE MEERE toebehorende Daneel de Bruyne fs Pauwels, aan 
Margriete van Ackere vrouw van Jan Roelant, aan Rogier Suys in het  
NEERLANT en wordt door  volgende personen  gehouden:  
Jan de Clockghietere in Grembergen over Pieter Verbeke zoon van Philips alias 
Lievens in Gent houdt zes vaatzaad gekomen van de kinderen Peermans door 
koop de helft nl drie vaazaad palende aan Ludgier de Vos, aan Pieter de Cock, aan 
het goed van de erfgenamen van Gillis Verbeke zoon van Lievens en aan Olivier 
Verdonck in de Dormstraat in Zele. 
Jan Pilans houdt een vaatzaad en tien roeden gekomen van Margriete Verlijsen  
palende aan  Jan van Eysterghem en geldt een vat. 
Joos Marien houdt twee vaatzaad twintig roeden gekomen van de vrouw van 
Andries Verlaecht, palende aan Pieter de Cock en aan Daneel Peelman en aan 
Pieter Verbeke alias Lievens. 
Een perceel van twee vaatzaad houdt de weduwe Ludgier de Vos  genoemd Trisse 
Laureys in de plaats van een vaatzaad en tien roeden geldt een vat. 
Jan de Clockghietere in Grembergen over Pieter Verbeke alias Lievens zoon van 
Philips gekomen van de kinderen Peermans door koop houdt twee vaatzaad en 
half  palende de erfgenmaen van Joos Marien. 
Janne van Lippevelde houdt twintig vaatzaad en vijftien roeden palende aan het 
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GHESPTVELT. 
Betken Stevens, dochter van Jan, vrouw van Jan de Meester houdt drie vaatzaad 
en vijftien roeden gekomen van Jan Stevens, palende Anna Smets weduwe van 
Jan Roelant, Jan de Jonghe zoon van Pieter en aan het goed van de erfgenamen 
van Pieter de Bruyne, aan de goederen van de wees van Jan de Bruyne zoon van 
Pauwels. 
Anna Smets weduwe van Jan Roelant, land eertijds in het bezit van Margriete van 
Ackere, vrouw van Jan Roelants, houdt zes vaatzaad in een perceel gelegen 
palende aan Adriaen Hiele en aan het goed van de erfgenamen van Pieter de 
Bruyne aan de Sogh, Jan de Meester en Margriete van Vlassenroote weduwe van 
Jan Coene. 
Margriete van Vlassenroote, dochter van Pieter, weduwe van Jan Coene gekomen 
van Pieter van Vlassenroote houdt zes vaatzaad en tweeendertig roeden palende 
aan Jan Vijt, en aan de goederen van de weduwe van Jan Roelans. 
Land gelegen in de ommeloop van Lippeveld. 
Pauwels de Clercq kocht een leengrond van de erfgenamen van Hillewaert Smet 
in Gent, eertijds gekomen van Maeyken Roels dochter van Jan, en daar nog voor 
van Nele van Ackere, groot vijf vaatzaad en dertien roeden palende aan Jan van 
Eysterghem en aan  Magdaleene Roels en geldt twee vaten.  
Het GEESTPVELT een bunder groot. 
Rogier en Cathelijne Suys in Dendermonde houden vier vaatzaad en 
zevenentwintig roeden gekomen van Pieter Suys palende aan Matthijs Verbeke 
causa uxoris aan Anna sKeysers, aan Gillis Volman zoon van Merten en aan Jan 
Vijt en geldt twee vaten. 
Willem van Brande houdt drie vaatzaad gekomen van Anna Verschelden palende 
aan Gillis Coolman zoon van Mertens, aan Gillis Verschelden, aan Margriete van 
Vlassenroote weduwe van Jan Coene en geldt drie vaten koren. 
Anna sKeysers gehuwd met Matthijs Verbeke over de erfgenamen van Jan de 
Keyser eertijds gekomen van Marie Goossens vrouw van Daneel de Keysere, 
houdt een leen palende aan Pauwels Oste, aan Jan van Eysterghem en aan Rogier 
Suys. 
Het volgende ligt op DEN BOSCH op het Lippevelt. 
Daneel Coolman over de erfgenamen van Joos de Keersmaecker te voren van 
Pieter Verschelden houdt drie vaatzaad achtendertig roeden gekomen van wijlen 
Symoen van Onderberghe. Het perceel wordt DEURLANT genoemd en paalt aan 
Amelberga Clippelaers of aan het goed van de H Geest van Hamme, aan Jan van 
Eysterghem en aan  Pauwels Hose en geldt twee vaten koren. 
Het volgende ligt op Lippevelt naast DEN BOSCH. 
Zes vaatzaad en veertig roeden palende aan Amelberghe Clippelaers gehuwd met 
Joos Goossens, aan Gillis Voolman en wordt  DEN BOSCH genoemd en paalt aan 
een stuk genoemd THOOREKEN toebehorende Amelberghe Clippelaers. 
Jan van Eysterghem over Pieter van Vlassenroote houdt twee vaatzaad en 
zesentwintig roeden palende aan Daneel Coolman machtig over de erfgenamen 
van Joos de Keersmaeker, en aan Gillis Voolman zoon van Merten en aan 
Pauwels Hose, en geldt een vat koren. 
Gillis Voolman zoon van Merten, land gekomen van Macharis Denijs, houdt vier 
vaatzaad en drieëntwintig roeden palende aan Jan van Eysterghem, aan Jan Vyt, 
aan Ludgier Suys en aan Matthijs Verbeke en geldt drie vaten en half. 
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 De elf vaatzaad vierenzeventig roeden land palende aan Gillis van Ackere zijn 
bos, aan Gillis Verschelden nu Daneel Coolman over de erfgenamen van Joos de 
Keersmakere, en aan aan Gillis Voolman gekomen van Macharis Denijs. 
Hiervan houdt de H. Geest van Hamme over Amelberghe Clippeleers vrouw van 
Jan Goossens drie vaatzaad en achtentwintig roeden palende aan Merten van den 
Broecke, aan Daneel Coolman aan het goed van de erfgenamen van Joos de 
Keersmaeckere en geldt twee vaten koren. 
Marten van den Broecke, zoon van Jacob, met consoorten met Hans van Ackere, 
eertijds in het bezit van Amelberghe Pieters vrouw van Marten van den Broecke 
d’oude, houden vier vaatzaad en vijftien roeden palende aan Daneel Coolman. Dit 
perceel houdt nu Hans van Ackere en geldt twee vaten koren. 
Hans van Ackere over Andries van Ackere zijn vader kocht van Macharis Denijs 
twee vaatzaad palende aan Adriaen Oste zoon van Antheunis, en geldt een vat. 
Marten Goossens over over Amelberghe Rurs houdt twee vaatzaad eertijds in het 
bezit van de Rurs, palende aan Adriaen Oste en aan Hans van Ackere en geldt een 
half vat. 
Nog tien vaatzaad eenenvijftig roeden op het Lippevelt palende aan het bos van 
Gillis van Ackere, aan Amelberghe Rurs, aan Macharis Denijs en aan de straat 
van Overloopakker naar MALDEGHEMS BROECKEN  en oost aan 
MALDEGHEMS BRIELKEN. 
Hiervan houdt Cathelyne mette Penninghen, dochter van Daneel, vrouw van Jacob 
Verlent, twee vaatzaad en tien roeden palende aan Lynken Verlysen weduwe van 
Jan van Abbeele en aan Jan van Eysterghem  en aan Adriaan Oste en geldt een 
vat. 
Lyntken Verlysen weduwe van Jan van den Abbeele, land dat in het  bezit was  
van Cathelyne Verdyct vrouw van wijlen Gillis Verlysen, houdt zes vaatzaad en 
eenendertig roeden palende aan het MALDEGHEMS BRIELKEN, aan Jacob 
Verlent en aan DEN WAGHEN WECH en geldt twee vaten koren. 
Adriaen Oste zoon van Anthonis, land dat in het bezit was van Pieter Oste, houdt 
twee vaatzaad en tien roeden palende aan Hans van Ackere en geldt een vat koren. 
Het volgende ligt op het Lippeveld: 
Zes vaatzad en zes en veertig roeden aan Daneel van Payenbrouck en consoorten. 
Hiervan houdt Cathelijne mette Penninghen vrouw van Jacob Verlent twee 
vaatzaad en een roede palende aan het goed van de erfgenamen van Pieter van 
Overloope, aan Jan Vijt en aan Daneel de Bruyne zoon van Pauwels en geldt een 
vat koren. 
Carel Coene houdt vier vaatzaad en vijfenveertig roeden in twee percelen gelegen 
en paalt noord aan het goed van de erfgenamen van Jan Payenbrouck en geldt een 
vat en half koren. 
Acht vaatzaad en eenendertig roeden palende aan Pieter Neesen, aan Andries van 
Overloope, aan Pauwels de Bruyne en de erfgenamen van Lysbette Oste dochter 
van Gillis, en Margriete van Dendere dochter van Bartholomeeus. Het perceel 
hoort toe aan Joos Vooleman door koop. 
Hiervan houdt Anna sKeysers, gehuwd met Matthijs Verbeke, vier vaatzaad en 
vijftien roeden en half palende aan Pieter van Overloope, aan Daneel de Bruyne 
zoon van Pauwels, aan Jan Vijt en aan Daneel van Payenbrouck en geldt anderhalf 
vat koren. 
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 Daneel van Payenbrouck houdt vier vaatzaad en vijftien roeden en half palende 
aan Adriaen Stevens en geldt twee vaten rogge. 
Tien vaatzaad en vijftien roeden op het Lippevelt palende aan Pieter Vermeire, 
aan Gillis de Keyser zoon van Gillis  aan Eloy sBruynen en aan Pieter Fierens 
zoon van Jooris. 
Hiervan houdt Jan van Moortele zoon van Daneel een bunder vijftien roeden 
palende aan Daneel Coolman, aan Marten Suys en aan het goed van de wezen van 
Jan Roels en geldt vijf vaten koren. 
Lysbette Nocke vrouw van Daneel Coolman houdt twee vaatzaad en vijfentwintig 
roeden palende aan het goed van de weduwe van Adriaen Vergeertruyen, het goed 
van de erfgenamen van Pieter van Overloope en het goed van de erfgenamen van 
Daneel van Moortele en geldt een vat koren. 
Een bunder en vierentachtig roeden ook op het Lippeveld palende aan Pieter 
vanVlassenroote, Cathelyne Oste dochter van Gillis, Claisyne Kenels in Gent en 
Pieter Verschelden. Dit land wordt HET SWERT STUCK  genoemd palende aan 
de moestuin van Pieter Suys en Daneel Vergeertruyen. 
Hiervan houdt de H. Geest van Hamme drie vaatzaad en zeven roeden palende 
aan het goed van de wezen van Marie Oste, aan Marten Stevens en aan Jan Suys 
en geldt anderhalf vat koren. 
Paesschyne en Lyntken kinderen van Jan Says houden in twee percelen twee 
vaatzaad en zevenenzeventig roeden nu één perceel gemaakt waarvan vierendertig 
roeden gekomen zijn van Lysbette Roels en de resterende twee vaatzaad 
vierenveertig roeden kwamen van Jan Goossens zoon van Jan en geldt anderhalf 
vat koren. 
Jan Schauteete in Dendermonde houdt een vaatzaad en half gekomen van Joos 
Vermeere en nog anderhalf vaatzaad gekomen van Adriaen Voolman nu één 
perceel gemaakt en geldt twee vaten en een vierling. 
De volgende landen liggen op DEN MOORTELHOUCK  VAN LIPPEVELDE. 
Tien vaatzaad op Lippeveld palende aan het goed van de wezen van Pieter Says, 
aan HECKEMANS ACKERE, aan Lysbette Nocke gehuwd met Daneel Coolman, 
aan Pieter Oste zoon van Pieter en aan Lyne van Ackere in Dendermonde. 
Hiervan houdt Pieter Oste zoon van Pieter drie vaatzaad gekomen van zijn vader 
palende Pieter van Hoye, aan het goed van de wezenvan Symoen Suys en geldt 
een vat koren. 
Gillis van Ghewelde houdt twee vaatzaad palende aan Cathelyne Suys dochter 
van Pieter en aan DEN HECKEMANS ACKERE. 
Joos van de Moortele houdt drie vaatzaad land gekomen van Jooris Fierens 
 palende aan het goed van de erfgenamen van Servaes van Driessche en geldt twee 
vaten koren. 
Gronden gelegen in DE STREKE naast het Lippevelt. 
Pauwels Oste houdt drie vaatzaad palende aan het goed van de erfgenamen van 
Symoen Suys, het goed van de wezen van Jan Suys, aan Jacob Rottier, het goed 
van de wezen Gillis de Clerck en geldt twee vaten koren. 
De wezen van Jan Roels en de wees van Gheeraert Suys houden vier vaatzaad en 
half palende aan DEN GHEYTACKERE van Jacob Rottier, het goed van de wezen 
van Jan Suys hun akker aan de straat naar ICKELBEKE, en geldt drie vaten koren 
waarvan de wezen Jan Roels  gelden de twee vaten en de wees Geeraert Suys een 
vat. 
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Land naast  DEN RACHTINCK. 
Tanneken Nocke dochter van Gillis houdt een half bunder in één bunder gelegen 
in de RACHTINCK gekomen van Gillis Oste fs. Gillis en van de vrouw van 
Daneel Nocke palende aan Jan de Jonghe, aan Pieter van Hoye en het goed van de 
erfgenamen van Servaes van Driessche met de PUTACKER en geldt  twee vaten 
en half. 
Landen naast DE LANGEHAGHE. 
Pieter van Eede, over de erfgenamen van Lieven Suys, houdt twee vaatzaad en 
zesentwintig roeden palende aan Marie Suys, weduwe van Loy de Bruyne, aan 
Pierijne van Driessche, aan Jan Reyns en Merten Goossens en geldt twee vaten 
koren. 
Merten Goossens, over Arent Vermeere, houdt vier vaatzaad en vijfendertig 
roeden in een veld genoemd DE LANGHE HAGE gekomen van Gillis de Bruyne 
palende aan Gillis Voolman zoon van Merten, het goed van de wezen van Jan 
dHertoghe, aan Michiel van de Poele en Adriaen Hiele en Marten van den 
Broecke zoon van Jacob, en geldt twee vaten. 
Nog twee bunders en half op het Lippveld in één perceel genoemd DEN 
GROOTEN ACKERE. 
Hiervan houdt Joosijne Bettens over Merten Verlysbetten de vijf vaatzaad en de 
twee delen van een vaatzaad palende aan het goed van de wezen van Jan Oste, aan 
Michiel van den Poele, aan Daneel Voolman en het goed van de weduwe van Jan 
Roelants, en geldt twee vaten koren. 
Michiel van den Wiele en Matthys Mertens, over het sterfhuis van Jan Mertens 
zoon van Andries, houden twee vaatzaad en de twee delen van één vaatzaad en 
gelden een vat koren. 
Merten van den Broecke zoon van Jacob, houdt twee vaatzaad gekomen van 
Paesschier Pieters, palende aan Merten Goossens, Adriaen Hiele en Jan Oste in 
HET SPORT, en geldt een vat. 
Merten Smet Bellens met de wees van Jan Oste in het Sport houden drie vaatzaad 
gekomen van Pieter Goossens palende aan Pieter Andries van Zele, en gelden 
twee vaten. 
Adriaen Hiele over Pieter Coene, houdt twee vaatzaad palende Gillis Voolman 
zoon van Merten, aan Merten van den Broecke zoon van Jacob, en Merten Smet 
en Joosijne Bettens. Dit perceel wordt nu door Pieter de Blocq bezeten door koop 
en geldt een vat koren. 
Jan de Jonghe zoon van Pieters houdt twee vaatzaad en een derde van een 
vaatzaad gekomen van Jooris de Kimpe palende aan het goed van de weduwe van 
Pieter Wauman, het goed van de weduwe van Pieter van Hecke of de weduwe van 
Jan Roelants en geldt anderhalf vat koren. 
Michiel van de Wiele en Matthijs Mertens over het sterfhuis van Jan Mertens 
zoon van Andries van Zele houden vijf vaatzaad gekomen van Merten van 
Lysbetten palende aan Marie Suys weduwe van Eloys de Bruyne, aan Pieryne van 
Driessche weduwe van Philips van den Casteele, aan Merten Goossens en het 
goed van de erfgenamen van Daneel van den Moortele en gelden vier vaten koren. 
Gronden gelegen naast DEN GROOTEN ACKERE. 
Pieryne van Driessche weduwe van Philips van den Casteele houdt een half 
bunder en zeven roeden in het veld genoemd THOOREKEN op Lippeveld, 
palende aan Beatrice Fierens dochter van Jooris. Het perceel wordt DE 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 162

LANGHGEHAGHE genoemd en paalt  aan het goed van de wezen Cornelis 
Stevens, en aan Jan Reyns en het goed van de wezen van Jan de Hertgohe en geldt 
vier vaten koren. 
Gronden op het einde van DE LANGHEHAGHE op het Lippeveld. 
Marie Suys weduwe van Eloy de Bruyne houdt vier vaatzaad en vier roeden 
palende aan Jan Vyt, aan Pieryne van Driessche, het goed van de weduwe van Jan 
Roelants en de het goed van de erfgenamen van Ghysbrecht Oste en geldt nu 
Jacob Famay in huwelijk met Marie Suys voor twee vaten. 
Jan Claus en Philips Oste zoon van Laureys houden zes vaatzaad en acht roeden 
palende aan Joos Voolman, aan Anna Smets vrouw van Jan Roelants, en aan het 
goed van Jan Scheers. 
Hiervan houdt de wees van Jan de Rauwe de helft zijnde zijn hofstede palende aan 
Adriaen Stevens, Jan Vijt, aan het goed van de erfgenamen van Gillis Oste. Het 
perceel wordt gebruikt door Adriaen de Loose, en geldt acht groot. 
Adriaen de Loose heeft de andere helft zijnde ook drie vaatzaad palende aan 
Jacob de Rauwe, het goed van de weduwe Jan Roelants, het goed van de 
erfgenamen van Gillis Pieters en geldt een vat koren. 
Een perceel van vijf vaatzaad:  
Adriaen de Loose kocht van Hendrick Bellens vier vaatzaad palende aan Joos de 
Clippeleer en  geldt twee vaten koren en Daneel Neesen en Joos de Clippeleere 
gelden een half vat, de wezen Philips de Bruyne een half vat. Het perceel paalt 
aan Adriaen Verbeke en geldt samen een vat. 
Paesschijne dochter van Merten Vergeertruyen, de vrouw van Adriaen Verbeke 
houdt zes vaatzaad eertijds drie vaatzaad gekomen van Pieter Oste en de andere 
drie door verwisseling met Adriaen de Smet van Grembergen palende aan het 
goed van de weduwe van Pieter van Hecke, aan Jan de Jonghe en het goed van de 
weduwe van Pieter Wauman, nog Adriaen Geldolph en geldt vier vaten koren. 
Carel Janssens kocht zes vaatzaad en zes roeden palende aan het goed van de 
schuldeisers van Gillis Stevens, aan Merten Stevens, aan meester Jan Hillegheer 
priester, en aan Jan van de Moortele en geldt vier vaten koren. 
Symoen Waytack zoon van Gillis houdt twee vaatzaad palende aan Steven de 
Clercq. Het perceel  ligt achter een afgebrand huis, en geldt drie vaten. 
Symoen Waytack zoon van Gillis, over Margriete Stevens houdt een stukje dat 
voor drie groot vercijnsd is. 
Carel Janssens kocht een hofstede die afgebrand is en vercijnst voor drie groot 
erfelijke rente. 
Gronden gelegen op DE DONCT. 
Carel van de Moortele zoon van Daneel over Maeyken van Hoecke zijn moeder, 
houdt een vaatzaad en negen roeden paalt oost en noord aan SHEEREN 
STRAETE, west aan Joos de Kimpe, en aan meester Jan Oste en geldt een vat 
koren. 
Gronden in DEN LEEDEN ACKERE en wordt PAYENBROUCK ACKERE genoemd. 
Adriaen Oste zoon van Anthoon, land dat vroeger in bezit was van Pieter Oste,  
houdt twee vaatzaad en twaalf roeden in PAYENBROUCK akker palende aan 
Michiel van de Poele, aan Pieter Oste zoon van Pieter en geldt een vat koren. 
Pieter Oste zoon van Pieter, houdt zes vaatzaad en vijf roeden, het derdedeel 
hiervan is cijnsland komende uit de struik van Pieter Oste zoon van Gillis, gelegen 
in drie velden, drie percelen, waarvan het derde veld in het bezit was van 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 163

Paesschier Pieters. Het gehele stuk paalt aan Anna Bettens uit Gent, aan Adriaen 
Oste en Michiel van den Poele en Merten Suys. 
De zelve Pieter Oste zoon van Pieters, houdt twee vaatzaad waarvan het derde 
cijnsland is gekomen van Paesschier Pieters en geldt vier vaten koren. 
Michiel van den Poele over het sterfhuis van Philips mette Penninghen, gekomen 
van de wezen Jooris de Smet, houdt vier vaatzaad en negen roeden schoofland 
waarvan twee vaatzaad en negen roeden cijnsland is, palende aan Merten Suys. 
Het perceel is gelegen in de MEERSCHSTRAAT en geldt drie vaten. 
Deze gronden liggen op DONCT. 
Anna sBettens over Pieter de Vettere in Gent, houdt een half bunder en negentien 
roeden palende aan Lieven van Overwaele, aan het goed van de erfgenamen van 
Adriaen van Langenhove, aan Pieter Oste zoon van Pieters en het goed van de 
erfgenamen van Geert Cautschuere en geldt twee vaten koren. 
Adriaen Hiele kocht vier vaatzaad en negentien roeden palende aan meester Pieter 
Verbercht, aan Joanna Verbercht en aan Pieryne van den Driessche en geldt twee 
vaten en half koren. 
Anderhalf bunder en twintig roeden waarvan het derde cijnsland is, palende aan 
DE BULCK toebehorende Jan Baten in Dendermonde. Hiervan behoort Margareta 
Mijs dochter van Daniel, vrouw van Jooris de Kimpe, drie vaatzaad min een 
roede, palende aan Pauwels de Clercq, aan heer Jan Hillegheer priester in Gent, 
aan T VOSHOEL en het goed uit het sterfhuis van Geert Wylant, en het goed van 
de erfgenamen van Pieter Boele d’oude  en geldt drie vaten en half. 
De H. Geest van Hamme samen met de erfgenamen Pieter Boele d’oude bezitten 
drieëntachtig roeden dat vroeger in het bezit was van Jan de Vos paalt aan Joos de 
Kimpe, het goed van de erfgenamen van Pieter Mijs, aan Christiaen Verbeke in 
Grembergen en het goed van de wezen van Daneel Beeckman met het 
CLAUSLANT en paalt nog aan Pieter de Keersmaecker, en gelden een viertelzaad. 
Pauwels de Clercq, over de erfgenamen van Jan Baten in Dendermonde, houdt de 
resterende acht vaatzaad die verpacht zijn aan Franchois de Clercq paalt aan DEN 
BULCK en aan het goed van de erfgenamen van Jan de Hertoghe. 
Gronden gelegen in DEN BULCK in de DONGHEN. 
Jan Helegheer priester over Lieven Sayman houdt vierenzeventig roeden waarvan 
het derde cijnsland is paalt aan meester Jan van Nyvele, aan Anna sBetters, het 
goed uit het sterfhuis van Geert Wylant en het goed van de weduwe van Geert 
Cautschure, aan Pauwels de Clercq en geldt een vat. 
Marcus en Cathelyne de Clercq kinderen van Gillis houden vier vaatzaad in de 
DONCK ACKERE palende aan Joos de Kimpe en aan het goed van de wezen van 
Gillis de Clercq en aan Merten Stevens en gelden twee vaten koren. 
Margriete van de Moortele, dochter van Mercx vrouw van Pieter de 
Keersmaecker, samen met Pieter Oste zoon Pieters, kochten drie vaatzaad 
waarvan het derde cijnsland is, en paalt aan het goed van de erfgenamen van 
Adriaen van Langenhove en aan Marten van den Broecke en gelden een vat. 
Matthijs Verbeke houdt zeven vaatzaad land waarvan het derde cijnsland is en 
geldt een vat. 
Merten van den Broecke zoon van Jacob houdt vier vaatzaad min acht roeden 
waarvan een half vaatzaad cijnsland is palende aan Jan Heregheer, Michiel van 
den Poele, en aan Merten Stevens en geldt twee vaten koren. 
Anna sBetters over Pieter de Vettere in Gent houdt een vaatzaad en zeven roeden 
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palende aan Daneel Caeskens, het goed van de wezen van Daneel van de 
Moortele, aan meester Pieter Verbercht en Joanna Verbercht en geldt een vierling. 
Meester Pieter en Joanna Verbercht houden een half bunder en drie roeden 
waarvan het derde cijnsland is palende aan het goed van de erfgenamen van 
Philips mette Penninghen nu gekocht door Anna sBetters, het goed van de 
erfgenamen van Adriaen van Langenhove en gelden anderhalf vat. 
Uit het vorige houdt Margriete van de Moortele dochter van Mercx, vrouw van 
Pieter de Keersmaecker, een vaatzaad en tweeendertig roeden en geldt drie vaten. 
De H. Geest van Hamme houdt twee vaatzaad gekomen van Gillis de Vos palende 
aan het goed van de erfgenamen van Lieven van Overwaele en geldt een vierling. 
Heer Jan Heregheer priester houdt uit het sterfhuis van Lieven Sayman drie 
vaatzaad en zes roeden palende aan het goed van de wezen van Jan mette 
Penninghen zoon van Adriaen,  aan Adriaen Hiele en Marten van den Broecke en 
geldt twee vaten en half. 
Pauwels de Clercq met Marcus en Cathelyne de Clercq kinderen van Gillis 
houden samen zes vaatzaad en tien roeden in twee stukken en gelden drie vaten. 
Veertien vaatzaad schoofland en veertien roeden waarvan het derde cijnsland is 
gekomen van Pieter Vergheylen en Margriete Coens en van Marie van den 
Moortele. 
Hiervan houdt Margriete van de Moortele dochter van Mercx vier vaatzaad 
palende aan het goed van de erfgenamen van Pieter Mertens uit Bornem, aan Joos 
de Kimpe, en Merten van den Broecke. 
Margriete Mijs dochter van Daneel houdt vijf vaatzaad  palende aan Adriaen 
Hiele en Pieter de Keersmaecker. 
Jan Spetael over Gillis Verguchte en consoorten gekomen van Jacob van den 
Broecke alias Kets houdt drie vaatzaad aan de SANTVOORTSTRATE, palende aan 
Willem de Bruyne, Pieter Boele en geldt een vat rogge. 
Pieter Mertens in Bornem over Marie Oste houdt twee vaatzaad palende aan Jan 
van den Moortele en verder tegen de DONCKSTRATE en de LANGHEMATE  en 
geldt een vat rogge. 
Marie Oste houdt een half bunder genoemd DEN BOSCH palende aan Jan 
Spetael, en Pieter de Keersmaeckere en geldt twee vaten. 
Pieter Boele houdt drieenveertig roeden waarvan het derde cijnsland is, vercijnst 
voor een oud groot. 
Adriaen Hiele over het sterfhuis van Jan Coene houdt vier vaatzaad schoofland 
DEN WINCLE  genoemd palende aan Ghysbrecht Oste, Jacob van Overloop, het 
goed van de wezen van Jan Oste in het Sport, en Philips van Nyvele en geldt drie 
vaten en half. 
Jan Windey causa uxoris wegens de douarie van Michiel van den Poele houdt vier 
vaatzaad schoofland gekomen van Joos Beeckman en Anna Verbeke vrouw was 
van Philips van den Moortele, palende aan Jacob van Overloope, het goed van de 
wezen van Marten van den Broecke, het goed van de wezen Daneel Beeckman, en 
aan DEN WINCLE,  geldt een vat. 
Adriaen Hiele over Jan Coene houdt drie vaatzaad en twintig roeden waarvan het 
derde cijnsland is en paalt aan Jan van Remoortele alias Staes, de bansloot tussen 
Hamme en Grembergen, Marten van den Broeke en Joos de Kimpe, en geldt 
anderhalf vat. 
Jan van Remoortele alias Staes in Sint Pauwels in het land van Waas, houdt twee 
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vaatzaad schoofland eertijds eigendom van de erfgenamen van Jan Piessens, 
waarvan het derde cijnsland is palende aan het goed van de wezen Pieter Mertens 
uit Bornem. 
Merten van den Broecke over de ene helft en Anna sBetters over de andere helft 
houden samen vier vaatzaad schoofland liggende in D OUDE BROUCKEN en 
nog tien roeden waarvan het derde cijnsland is palende aan de Bansloot tussen 
Hamme en Grembergen, en Anna sBetters en geldt twee vaten. 
Margriete van de Moortele dochter van Mercx gehuwd met Pieter de 
Keersmaeckere houdt zes vaatzaad en vier roeden palende aan Pieter Boele zoon 
van Pieters, Symoen Waytack zoon van Gillis en DE DRY STRAETKENS en aan 
de Donkstraat of LANGHEMATE. 
Een bunder en drie vaatzaad en zeven roeden land waarvan het derde cijnsland is. 
Het stuk paalt aan de erfgenamen van Lieven van Overwaele in Gent. Amelberghe 
dochter van Claes de Poortere houdt een perceel palende als hierboven en geldt 
van oudsher drie vaten rogge. 
Jan de Jonghe houdt een stuk waarvoor hij anderhalf vat geldt. 
Symoen Waytack zoon van Gillis houdt een perceel land dat vroeger in het bezit 
was van Margriete Stevens. Dit stuk ligt aan de DRY STRAETKENS en Symoen 
geldt drie vaten. 
Nog een perceel land dat paalt aan DE VIER VELDEREN, waarvan een stuk 
toekomt aan de erfgenamen van Antheunis Laureys liggende aan de weg van de  
HEEDE MUELENE naar Moerzeke en paalt aan Hillewaert mette Penninghen 
zoon van Adriaen. Op het perceel stond vroeger een hofstede dat nu veranderd is 
in zaailand. Het cijnsgeld bedraagt twee deniers par. Die cijns geldt de 
erfgenamen van Antheunis Laureys en nu de wezen van Jan Verbercht. 
De andere drie velden zijn eigendom van de wezen van Jan Verbercht die het 
gekocht hebben en palen aan Moerzeke. Die percelen gelden een jaarlijkse cijns 
van twee schellingen par. Hiervan geldt de helft Hillewaert mette Penninghen en 
de andere helft gelden de wezen van Jan Verbercht. 
De leenhouder zegelde het rapport op 21 juli 1623.  

3877 Joos van den Heckene doet verhef van zijn leen zijnde een vijfschoof geheven op 
diverse percelen erfgronden op Westakker. De leenhouder heeft buiten zijn 
vijfschoof en nog een heerlijke penning rente. Hierna volgen de landen en 
eigenaars die in de leenrol zijn opgenomen. 
Eerst drie vaatzaad leen gelegen op de Westakker bij de Geem palende aan Jooris 
van Overwale, Cathelyne Huuchs en Cornelis sRuen. 
Het ander perceel is ook anderhalf vaatzaad groot palende aan de Damstraat, 
Lysbette van Lippevelt en Bauwens Verbeke. 
Twee vaatzaad schoofland en drie schellingen par. palende aan Rosiaen Smeets, 
Pieter Bosschers, Steven van Hiele en aan Lievine Laureins. Van deze percelen 
houdt Jacop van Vlassenroote de twee derde delen. 
Jehanne Smeets weduwe van Gillis van den Payenbrouck houdt het ander derde. 
Drie vaatzaad en een half cijnsland voor elf deniers par. palende aan Pieter 
Bosscher, Bauwens Verbeke en Joes van Hecken, houdt nu Martijne sWilden voor 
de helft en Lysbette van Leppevelt, dochter van Godevaerts, en vrouw van Gillis 
Verhofstede, voor de andere helft. 
De kapelaan van Sint-Pieters van Hamme houdt een jaarlijkse rente van zes 
deniers par. op een vaatzaad erfland palende aan het goed van de erfgenamen van 
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Pieter Laureins, aan Jan sBruynen en aan het goed van de erfgenamen van Jacop 
van Leppevelt. 
Pieter van Bavele houdt drie vaatzaad erfland in cijns voor vijf deniers par. 
palende aan Lysbette van Lippevelt, Bauwens Verbeke en Kathelijne Roelants 
vrouw van Simoen van Onderberch. 
Lysbette van Leppevelt, vrouw van Gillis Verhofstede, houdt twee vaatzaad 
erfland voor vier deniers par. gelegen aan SHORTERS HECKEN. 
Gronden gelegen op de WILDE BRAKE. 
Jooris Fierens houdt een vaatzaad schoofland en geldt een denier par. Het land 
paalt aan Jan Laureins, het goed van de erfgenamen van Philips van der 
Cauwerborch en het goed van de erfgenamen van Bertel van Acker. 
De H. Geest van Hamme, uit het land van Pieter van der Straten, houdt vijf 
vaatzaad erfland zijnde vijfschoof en het derde deel van twee vaatzaad is cijnsland 
voor jaarlijks zes deniers par. palende aan het goed van de erfgenamen van Philips 
van der Cauwerborch. 
De erfgenamen van Berthel van Acker zoon van Jan houden vijf vaatzaad 
cijnsland voor jaarlijks zeven deniers par. 
De wezen van Hendrick Zeghers houden vijf vaatzaad schoofland en gelden 
jaarlijks vijf penningen par. heerlijke rente palende aan Jan Baten. 
De wezen van Gillis Moortgat houden twee vaatzaad schoofland en gelden ook 
een jaarlijkse heerlijke rente van twee deniers par. Dit perceel  paalt  aan Marie 
van der Beke. 
De erfgenamen van Jan van Acker, zoon van Claeus, houden iets minder dan een 
vaatzaad schoofland en gelden een jaarlijkse heerlijke rente van een denier par. 
Het land paalt aan Catheline Laureins en aan het leen van Gillis Andries. Het 
schoofland in cijns geldt jaarlijks een groot. 
De volgende gronden liggen in de Geem. 
Katelijne Huychs vrouw van Jan Claus houdt een half bunder schoofland en geldt 
jaarlijks zes deniers par. heerlijke rente. Het perceel paalt aan Joos van Hecke. 
De erfgenamen van Claes Lauwereins houden een vaatzaad vijfschoof en gelden 
jaarlijks een denier obool par. heerlijke rente. Het land paalt aan Lauwereins Oste 
en aan de Adaem Verbeke, en aan Gillis Andries. 
De erfgenamen van Jan Huweel houden drie vaatzaad en de H. Geest van Hamme 
houdt anderhalf vaatzaad in een perceel schoofland en gelden samen nog zes 
deniers obool par. Het perceel paalt aan Symoens Verbeke, Gheertruyt Baten en 
Livine Laureins. 
De erfgenamen van Jooris van Overwale houden vier vaatzaad vijfschoof land en 
gelden jaarlijkse een rente van zes deniers par. Het land paalt aan Joos van Hecke 
en aan Katheline Huughs. 
De erfgenamen van Philips van Cauwenborch houden een vaatzaad vijfschoof 
land en gelden jaarlijks een denier en half par. 
Wouter Lauwereys houdt een vijfschoof land palende aan Jacop Claeus. 
De H. Geest van Hamme houdt vier vaatzaad en half  leen gehouden van Jacop 
Hendricx palende aan Gheeraerts van der Cauwerborch walgracht, en aan het 
voetpad komende van DEN AERT naar de kerk en aan de straat lopende van DEN 
REYNAERT ten AERT toe. 
Deze kopie van een denombrement is niet gedateerd. 
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We kunnen met zekerheid schrijven dat, aan de hand van de hogervermelde 
persoonsnamen, we dit document begin 16de eeuw kunnen dateren – 1515/1520.  

3878 Jan de Kimpe zoon van Joorys doet verhef van zijn leen zijnde een heerlijke 
leenrol en de tweeëntwintigste schoof op vijf bunders en een vaatzaad en nog drie 
penningen par. op andere erfgronden gelegen op OOSTACKERE.  Nog heeft 
Dezelfde leenhouder op twaalf vietzaad land een erfelijke rente van zes deniers 
par. Nog heeft de leenhouder op twaalf vaatzaad land gelegen in DE 
CAMERHOUCK in HET NUBROUCK jaarlijks twaalf vaten evene. Hierna volgt 
de specificatie van zijn tweeëntwintigste schoof die hij heft op de erfgronden in 
Oostakker gelegen namelijk: eerst Roem van der Hofstede bezit een viertelzaad 
erfland  palende aan Bertelmeeus Kimpen couter en houdt nu Lysbette van der 
Hofstede. Jan van der Hofstede houdt een half bunder en wordt nu gehouden door 
Margriete van der Hofstede. Roem van der Hofstede en Katelyne van der 
Vuytfanghe houden een viertelzaad en acht roeden  palende aan Jan Verhoeven, 
wordt nu gehouden door Magriete van Paeyenbrouc vrouw van Gillys Verbeke. 
De zelve Roem houdt nog een vaatzaad en vijf roeden, dit. wordt nu gehouden 
door Magriete van Paeyenbrouc vrouw van Gillys Verbeke. Jan van der Hoeven 
houdt een half bunder en zeventien roeden. Dit houdt nu Gheertruyt van der 
Hoeven vrouw van Andries van Lare. 
De zelve Jan van der Hoeven houdt nog een half bunder en twee roeden palende 
aan Gillys Mys, houdt nu Geertruyt van der Hoeven. 
Gillys van Ackere houdt drie vaatzaad palende aan Willems Douwen goed en aan 
Matthys Lysens.  
Mathys Lysens houdt een vaatzaad en achttien roeden palende aan Willems 
Douwen goed en wordt nu bezeten door de erfgenamen van Passchyne van der 
Hoeven. 
Jan Verhoeven houdt een half bunder palende aan Katelyne van Vuytfanghe. 
Katelyne van Vuytfanghe houdt achttien roeden die deel uitmaken van haar 
boomgaard en geldt jaarlijks twee inghelsche = sterling wordt nu gehouden door 
Magriete van Paeyenbrouck vrouw van Gillys Verbeke. 
Gillys Mys zoon van Jan houdt een perceel schoofland in zijn hof en geldt 
jaarlijks drie penningen par. 
De zelve Gillys Mys houdt nog drie vaatzaad en vijf roeden, wordt nu gehouden 
door Lysbette van der Hofstede. 
De erfgenamen van Pieter Mys houden zevenentwintig roeden gekomen van 
Fransen Roelande. Dezelfde erfgenamen houden nog een vaatzaad en achtien 
roeden en vormen een hoek voor de hofstede van sDangheleeren. Houden nu de 
wezen van Jan Schelfoudt. 
Jacop Mertens en de vrouw van Daneel Eechout houden een vaatzaad palende aan 
DE TWEE BUENDERE. 
De erfgenamen van Steven de Smet houden een half bunder palende aan Pieter 
Boel en wordt nu door Roosyaen Smet zoon van Symoen bezeten. 
Jan van Cleemputte en Pieter van Hiele d’oude houden een viertelzaad. Houden 
nu Joos Voelman een vaatzaad en Amelberge Lauwereys het ander vaatzaad. 
De twaalf viertelzaad zijn gelegen op Oostakker tussen DEN HOOGHEN 
WOELPUTTE en tot in DE TWEE BUENDERE. Op elk viertelzaad heft Jan de 
Kimpe jaarlijks twaalf mijten heerlijke rente. 
Vier viertelzaad gelegen naast DEN HOOGHEN WOELPUTTE, waarvan de 
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erfgenamen van Joorys Fierens de twee viertelzaad hebben, de andere twee 
behoren toe aan de wees van Gillys de Cueninck causa Katelyne tsHooghen. 
Jacop van Havere bezit een viertelzaad en wordt nu door Jan de Rouwe bezeten. 
De zelve Jacop van Havere met zijn zuster hebben nog een viertelzaad naast het 
vorige gelegen, en houdt nu Jan de Rouwe een vaatzaad en het ander vaatzaad 
houdt Jan van Havere zoon van Jan. 
Amelberghe Houckaerts houdt vijf viertelzaad liggende naast Pieter Smet. 
In de TWEE BUENDERE ligt een viertelzaad dat Jan Claus houdt. 
Hierna volgt de even rente in de CAMERHOUC gelegen: 
Jan Bergracht moet op drie vaatzaad drie vaten evene leveren. 
Joos Verlysen moet ook drie vaten evene betalen op drie vaatzaad geheven. 
Joos de Keyser geldt drie vaten evene ook op drie vaatzaad. 
Roosyaen Smet geldt op drie vaatzaad  drie vaten evene 
Deze kopie van denombrement is niet gedateerd.  

 
  
Volgens register van de Rekenkamer nr. 24644 (anno 1473 afgesloten 1480) volgende 
melding: 
 
De Hannekin Mandekins fs Adaems orphenin tient ung fief de mondit seigneur contient deux 
bonniers vault chascun an viij livres viij s. par. tauxe par moitie ij livres x s. par.  
 
De Andries Claeus  a cause de son fief tenu de mondit seigneur contient deux bonniers vault 
par an par dessus la charge ij livres xij s. par. de ce riens receu obstant qui a contente 
Colinet et pour ce Neant – service de cheval 
 
De Jehan Ysewins a cause de son fief tenu de mondit seigneur contient x bonniers vault x 
livres xvj s. par. par an de ce riens receu a ladicte cause et pour ce Neant – service de cheval 
 
De Pierre van der Houven tient en fief dudict Jehan vj bonniers de terre valent xviij livres 
par. par an pour ce x livres xvj s. par.  
 
Pierre Ysewins tient en fief de mondit seigneur x bonniers de terre de ce riens receu a ladicte 
cause et pour ce Neant – service de cheval  
 
De Josine du Pret a cause dun fief de iij bonniers quelle tient de mondit seigneur vault 
chascun an viij livres xvj s. par. de ce riens receu a la dicte cause et pour ce Neant – service 
de cheval 
 
De Andries Clais a cause de son fief contient trois bonniers tenu de Louis de le Moere vault 
chascun an xv livres iiij s. par. pour ce tauxe et receu  vij livres xviij s. par. 
 
De maistre Jehan Pieters a cause de son fief tenu de mondit seigneur contenant xiij bonniers 
vault par an Lx livres par. de ce riens receu a la devant dicte cause et pour ce icy Neant – 
service de cheval 
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De Arnoult van Clapdorp a cause de son fief tenu dudit maistre Jehan contenant vij bonniers 
vault chascun an xxix livres xij s. par. il est aveugle et fort anchien pour ce tauxe par moitie  
viij livres xvij s. par.  
 
De Jehan de le Brampt fs Lyons a cause de son fief tenu de mondit seigneur et contient ung 
bonnier vault chascun an vj livres xij s. par. de ce riens receu a la devantdicte cause et pour 
ce icy  Neant – service de cheval 
 
De Pierre Cousmakere a cause de son fief tenu de Pierre Ysewins  gissant en Hamme receu v 
livres xij s. par.  
 
Volgens register van de Rekenkamer nr. 24653 (anno 1475) volgende melding:  
 
De Geeraert de Froymont a cause dun fief tenu de ladicte maison de tenremonde gissant en 
ladicte paroiche de Hamme valissant par an xxiiij livres par. icy pour ledict droit iiij livres 
 
De Louis van den Moere a cause dun fief tenu de ladicte maison de tenremonde gissant en 
ladicte paroiche de Hamme valissant par an Lx livres par. icy pour ledict droit x livres  
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XIX. WAASMUNSTER ONDER HAMME 

 

4518 Jan metten Penninghen doet verhef van zijn leen van dertien bunder waaronder 
land, meers, gelegen in Waasmunster in de GULDE VAN SINTE ANNEN 
genoemd TE BODELBURE aan de Durme. De leenhouder is een paardendienst 
schuldig. Aan het leen behoren diverse  mannen namelijk: Jan Clocman houdt 
twee bunder leens zijnde meers en het tweede Arent van Clapdorp houdt zeven 
bunder leens , de derde Jan van den Brande houdt een derdedeel van een [..]  en 
een viertelsaet. De vierde man Lysbette Smeets houdt vier bunder gelegen in 
Opwijk en is schoofland. De vijfde Jan de Weert houdt een tiendeken van jaarlijks 
vijf halster rogge. Aan het hoofdleen zijn nog dertig bunders erfland verbonden 
gevende een jaarlijkse heerlijke rente van zesendertig schellingen par. Het rapport 
werd door de leenhouder gezegeld op 25 juni 1430.  

4519 Jan metten Pennynghen doet verhef van zijn leen gelegen in Waasmunster in de 
GHULDE VAN SENTANNEN, dertien bunders groot. Het leen wordt 
BODELBURE  genoemd strekkende aan de Durme en aan Roem van Diere. Aan 
het hoofdleen behoren vijf manschappen te weten : Jan Clocman houdt twee 
bunder meers, de andere Arent van Clapdorp houdt zeven bunder land, de derde 
Jan van den Brande houdt het derde deel van een viertelzaad, de vierde Lysbette 
Smeets houdt vier bunder schoofland binnen Opwijk, de vijfde is Jan de Weerde 
die  een tiendeke houdt van jaarlijks vijf halsters rogge. Bovendien behoort het 
leen nog een rente van zesendertig  schellingen par. jaarlijks de welke 
verscheidene personen moeten opbrengen, geheven op dertig bunder erfland. Het 
hoofdleen is onderhevig aan een paardendienst in tijd van veldslagen en/of 
oorlogen. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 13 juli 1440.  

4520 Philips Pieters zoon van meester Jan doet verhef van zijn leen gelegen in 
Waasmunster in de Ghulde van Sint-Annen onder de vierschaar van Hamme groot 
dertien bunder palende aan de Durme. Het leen heeft een geschatte jaarlijkse 
opbrengst  van zes ponden groot Vlaams. Het leen heeft vijf achterlenen namelijk  
Jan de Kethele zoon van Gillis houdt twee bunders meers gelegen INT 
BUELBUER, het andere Daneel van den Brande houdt een viertelzaad meers 
gelegen in het zelve BUELBUER. De derde is jonkvrouw Marie van Clapdorp 
dochter van Philips de vrouw van Everaert van Hincxem die zeven bunders houdt 
in leen gelegen in de voornoemde gulde. De vierde is Johanna sWeerts fa 
Heindric de vrouw van Hennen de Paeu te Brussel die een tiendeken houdt in 
Opwijk. De vijfde is Pieter de Keyser zoon van Pieters die een vijfschoof houdt 
ook in Opwijk gelegen. Verder heeft de leenhouder een heerlijke rente van 
zesendertig  schellingen par. geheven op dertig bunder erfgrond, bezit van 
verscheidene laten, het hoofdleen toebehorende. De leenhouder heeft ook het 
recht van de vogelvangst in het BUELBUER BROUCK en op de heerlijkheid mag 
hij een schout en zeven schepenen aanstellen. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 1 maart 1514 n.s.  

4521 Jan Pieters zoon van Philips als voogd over Magdaleene Pieters dochter van 
Jacop, doet verhef van een leen van dertien bunders groot. Het leen omvat zowel 
winnende land als meersen. Het is gelegen binnen de GULDE VAN SINT-ANNEN 
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in Waasmunster onder de vierschaar van Hamme en wordt nu HET LEEN TEN 
PENNYNGHEN  genoemd, van ouds het leen of de heerlijkheid TEN 
BUELBUERE. Van deze dertien bunderen bezit Magdaleene slechts zes bunderen 
en een half en de resterende helft behoren toe aan de leenhouder. Tot het leen 
behoort een jaarlijkse heerlijke penningrente van zesendertig schellingen par. 
geheven op dertig bunders erfland. Ook heeft de leenhouder het recht van de 
vogelvangst in het broek TBUELBIER. Bovendien houdt men van dit hoofdleen 
nog vijf achterlenen namelijk: Jan de Keghele zoon van Gillis houdt twee bunders 
meers, Daneel van den Brande houdt een vaatzaad meers. De derde is Jacop 
Malaert die houdt zeven bunder leen in de voornoemde Gulde van Sint Annen. De 
vierde is Jannne Sweert vrouw van Jan de Pic van Merchtem die een tiendeken 
houdt gelegen in Opwijk jaarlijks twee zakken rogge als opbrengst. De vijfde man 
is Joos de Keysere fs Pieters die een vijf schoof heeft ook gelegen in Opwijk. Het 
hoofdleen is belast met de levering van een paardendienst aan het leenhof. Het 
rapport werd ondertekend en gezegeld door de leenhouder op 16 maart 1541 n.s. 

4522 Jacop Jacopssone doet verhef van zijn leenrolleken waarvan men dertig vaatzaad 
erfgrond houdt in diverse partiijen gelegen in Waasmunster onder de vierschaar 
van Hamme in Sint-Anna geldende een mijt bij verkoop van elk vaatzaad. Het 
rapport werd ondertekend door de leenhouder op 13 januari 1550 n.s.  
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XX. SINT-GILLIS 
 
Cornille van der Gracht orphenin tient ung fief de mondit seigneur de sa maison et court de 
tenremonde contenant trois bonniers et vault par an ix livres xij s. par. – orphenin tauxe ij 
livres xvij s. ij deniers par.  
 
Damoiselle Jehenne de Halewin vefve [Messire Guillamme Bysse chevalier seigneur de 
Claiy] etc  tient ung fief de mondit seigneur contenant iiij bonniers de terre et vault par an  
xix livres iiij s. par. – vefve tauxe pour moictie v livres xv s. par.  
 
Guillain van Ghuiseghem tient ung fief de mondit contenant ix journelz de terre ou environ 
et vault par an  xj livres viij s. par. – orphenin tauxe  iij livres viij s. par.  
 
Danel Penneman tient ung fief de mondit seigneur contenant ung journel de terre et vault par 
an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Jehan le Rowe tient ung fief de mondit seigneur contenant vj journelz de terre et vault par an  
iiij livres xvj s. par. – nihil 
 
Danel Nieuwelant  tient ung fief de mondit seigneur contenant vj journelz en bois et vault par 
an vj livres par. – nihil 
 
Pierre van Hofstede tient ung fief de mondit seigneur contenant vj journeelz et vault par an vj 
livres par. – nihil  
 
[volledig geschrapte tekst: Lysbet Bruilers  tient ung fief de Philippe van Nieuwenhove 
contenant ij journelz et vault par an  xL s. par. – il est une derne ou il doit servir et pour ce 
roye]   
 
Lysbet sBruynlers tient ung fief de mondit seigneur contenant cincq journelz et vault par an  
vj livres par. – nihil 
 
Ladicte Lysbet tient ung aultre fief de mondit seigneur contenant contenant ix journelz de 
terre et vault par an x livres xvj s. par. – beghine tauxe pour moictie v livres iij s. vj deniers 
par.  
 
Jehan le Wachtere alias Joos [van den Huevinghen] tient ung fief de mondit seigneur 
contenant demy journel en pretz duquel fief sont tenus plusieurs arrieres fiefz cy apres 
declarez et vault ledit fief par an xxxviij s. par. – nihil 
 
Premiers Room van Langhevelde emsamble ses complices tient dudit Jehan trois fiefz 
contenant le premier ung viefz bonnier vault iij livres x s. par. le second ½ journel vault xx s. 
par. et le tierchs demy bonnier vault xL s. par. valent lesdicts trois fiefz en tout par an  vj 
livres x s. par.  
 
Jehan Spanoghe fs Lauwers en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an  vij livres 
iiij s. par.  
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Ledit Jehan en tient ung aultre fief contenant demy bonnier et vault par an  iij livres xij s. par.  
 
Danel Nieuwelant en tient deux fiefz contenant vij journelz et demy valent par an --------- 
nihil 
 
Guillame Brix en tient ung fief pour et au nom de Lysbet sa femme contenant demy bonnier et 
vault par an  xLviij s. par. – nihil 
 
Gossart Buyse en tient ung fief contenant ung demy viefz bonnier et vault par an ung sacq de 
soille valent xLviij s. par. – nihil 
 
Pierre Buyse en tient ung fief contenant trois journelz et vault par an ung sacq et demy soille 
valent iij livres xij s. aprisis – nihil 
 
Hillewaert de Voghelaere en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an ung sacq 
de soille xLviij s. par. – nihil 
 
Katherine van Steenbeke en tient ung fief contenant ung journel de terre et vault par an xxij 
s. par. – nihil 
 
Margriete van Wachelghem en tient ung fief contenant ½ journel et vault par an  xxiiij s. par. 
– nihil 
 
Pierre Ketele en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an --   nihil 
 
Jehan Lauwers  en tient trois fiefz dont lung contient ung viefz bonnier laultre ung journel et 
le treichs aussi ung journel valent lesdits trois fiefz par an ……… - nihil 
 
Lysbet sBrukers  en tient ung fief contenant ung journel et vault par an  xxiiij s. par. – nihil 
 
Danel Penneman en tient ung fief contenant ung demy vies bonnier et vault par an  xLviij s. 
par. – nihil 
 
Ledit Jehan le Wachter alias Joos tient ung fief de Jehan van der Meeren contenant iij 
journelz et vault par an  iij livres viij s. par. – nihil 
 
Jehan Spot  pour et ou nom de  Cornille Souweniers contenant environ ung bonnier dont les 
deux parts apperts a Jehan et Sohier Spot et vault par an  iiij livres xvj s. par.  
 
Les beghines de tenremonde en tiennent ung fief contenant trois journelz et vault par an y 
comprins ung fief dun bonnier  ix livres xij s. par. – sont deux fiefz et pour ce nihil 
 
Lysbet van Heerreken femme de Guillamme Brixis en tient ung fief contenant contenant 
demy bonnier et vault par an  xLviij s. par. – nihil 
 
Henry van der Hert tient ung fief de mondit seigneur de sa maison et court de tenremonde 
[dont luy] contient trois bonniers appelle HERMANTS ACKERE et vault viij livres par. [et 
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laultre] Item ung autre fief et contient demy bonnier; item appertient audit fief une pescherie 
appelle SCUTTINGHE et vault ledit fief par an ij livres xvj s. par. [geschapt : x livres xvj s. 
par.] – ce sont deux fiefz dont luy ne vault que Lij s. par. tauxe pou laultre iij livres xvij s. 
HERMANS ACKERE   
 
[geschrapt: Andrieu van der Beke comme advoe des enffans de feu Henry van den Weghe] –
boven genoteerd: Jan van den Weghe tient ung fief de mondit seigneur contenant ung journel 
et vault par an xxvj s. par.  
 
Jehan van Wachelghem tient ung fief de mondit seigneur contenant ix journelz et vault par 
an  ix livres par. – tauxe vij livres v s. par. 
 
Pierre Spanoghe [Jan] tient ung fief de mondit seigneur contenant vij journelz et vault par an 
xij livres par. – tauxe vij livres iiij s. par. 
 
Leurens Spot filz Jehan tient ung fief de mondit seigneur contenant ung journel de terre et 
sont dudict fief tenus les arrieresfiefz cy apres declarez et ault cedit fief par an xxiiij s. par. – 
nihil 
 
Premiers Jehan Spot tient ung fief dudit Leurens contenant iiij bonniers et ung journel en 
pretz bas et terre labourable et vault par an [geschrapt : xix livres iiij s. par. boven: xij livres 
x s. par.] tauxe xj livres x s. par.  
 
Leurens Mommaert en tient ung fief contenant trois journelz et vault par an iij livres xij s. 
par. – nihil 
 
Maistre Gilles de Calkene en tient ung fief dudict Leurens spot contenant trois journelz et 
vault par an iij livres xij s. par.  
 
Catherine Cammaerts tient ung fief de mondit seigneur de sa maison et court de tenremonde 
contenant en bois bruyeres et terre labourable [cincq bonniers appelle s VLAENDRENS 
HEIDE] et vault par an v livres viij s. par.] iij bonniers et journel et demy appelle s 
VLAENDRENS HEIDE duquel fief [damoiselle Godelieve de Halewin] tient en fief de la ij 
journelz valent [xxxij s. par.]  xxxij s. et Josse (geschrapt) item Jan de Zomerghem et Jehan 
Lechert  iiij ½ journels de bruyere [pour et xviij s. vault ledit fief par an] et ault  xviij s. par. 
[geschrapt : vij livres xviij s. par.] VLAENDEREN HEYDE elle est orphine et pour et pour 
aultre chose de vivete et pour ce quitte pour Dieu 
 
Premiers Damoiselle Lysbet sBruynheers en tient deux fiefz dudit Jehan contenant vij 
journelz de terre a la cherge de x livres par. au relief valent par an  vij livres iiij s. par. – ce 
sont deux fief pour ce nihil  
 
Louys van der Elst en tient ung fief contenant cincq journelz et vault par an iij livres xij s. 
par.  
 
Loy van Broucke en tient ung fief contenant trois journelz et vault par an iij livres par. – nihil  
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[geschrapt Lieven Sturm  tient unf fief – boven genoteerd] Amele van der Meersche  tient de 
mondit seigneur de sa maison et court de Tenremonde [comme tuteur de damoiselle Amele 
van den Meersche] contenant trois bonniers et demy appelle T LANCVELT donne a ferme 
pour la moictie des grains croissans sur ledict fief et en sont tenus les arriersfiefz cy apres 
declarez extime ledit en valeur par an xviij livres par. - tauxe x livres xvj s. par. – LANCVELT    
 
Premiers Josse le Keysere fs Jehan en tient ung fief contenant ix journelz de terre et vault 
par an xiij livres xvj s. par. – tauxe  viij livres v s. par.  
 
Pierre le keysere fs Jehan en tient ung fief contenant ix journelz de terre valent par an  xiij 
livres xvj s. par. – tauxe viij livres v s. par.  
 
Michiel le Clerc en tient ung fief contenant ij journelz et le tierchs et vault par an iiij livres 
xvj s. par.  
 
Volledig geschrapte tekst: [ledit Lieven Sturm  ou nom de sa femme – Amel van der Mersche 
tient ung fief de son devandit fief contenant iij ½ bonniers et est donne a ferme pour la 
moictie des frais extime en valeur par an xviij livres par. ces le fief a lautre lez appele 
LANCVELT  et pour ce roye tauxe x livres xv s. par.] 
 
Le cloistre de Zwivicke tient ung fief de mondit seigneur de sa maison et court de Tenremonde 
et est une disme appelle LE GALOIS TIENDE et vault par an deduit les frais et nest point 
amortissee Lx livres par. – GALOIS THIENDE ils sont fort permis et permis et prente rente a 
une... et pour ce tauxe a moictie xviij livres par.  
 
Josse van den Damme tient ung fief de mondit seigenur contenant xj journelz appelle TE 
VERDEBROUC et en sont tenus deux hommaiges cy apres declarez et vault ledit fief par an 
xij livres par. – VERDEBROUCH  orphenin tauxe  iij livres xj s. par. 
 
Premiers Danel Nieuwelant en tient ung fief contenant en bois iij journelz et vault par an iij 
livres par. 
 
Henry van der Hert en tient ung fief contenant en bruyere vj livres par. 
 
Pierre Buisse tient ung fief de mondit seigneur contenant ung viefz bonnier et vault par an xx 
mesures de soille appelle vaten extime en argent iiij livres par. 
 
Jehan Boele et ses freres tiennent ung fief de mondit seigneur contenant en bois quatre 
bonniers et trois journelz appelle CAMERSBOSCH et vault par an xvij livres ij s. par. – 
CAMERMANSBOSCH orphenin tauxe pour moictie v livres ij s. j denier par.  
 
[Ledit Jehan – geschrapt] [ander handschrift: Laureis Spot tient ung fief de mondit seigneur 
contenant x journelz et en sont tenus les hommaiges cy apres declarez et vault ledit fief par an 
ix livres par. – tauxe iij livres xij s. par.  
 
Jehan van der Borch tient deux fiefz dudit Jehan Boele dont lun contient ung bonnier et 
laultre iij journelz valent lesdicts deux fiefz par an ix livres xij s. par. – taxe pour moictie 
obstant que ce sont deux fiefz  ij livres xviij s. par. 
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Hillewaert Varecoote en tient deux fiefz contenans vij journelz et valent par an  x livres iiij s. 
par. – tauxe  vj livres ij s. par.  
 
Ysabeau van den Perre tient ung fief de mondit seigneur contenant iij ½ bonniers appelle 
TZWIVICKE VELT  et vault par an  xv livres xvj s. par. ZWYVEKEVELT tauxe ix livres ix s. 
par.  
 
Danel Claux fs Jans tient ung fief de mondit seigneur contenant demy journel et vault par an  
viij s. par. – nihil 
 
Henry van den Damme fs Galouts tient ung fief de mondit seigneur contenant [trois bonniers 
et] ung journel [appelle TORREBOSCH] sur le MOLECOUTER DE ZWIVIKE et vault par 
an xxiiij s. par. [eerst: xv livres xij s. par.] – le petit fief que est cr..oigne est de nouvel 
recouvre et le fief de iij bonniers et ½ journe appelle TORREBOSCH qui est roye est bien     
en la parochie de Lebbeque – Orphenin tauxe pour moictie iiij livres xiij s. par.  
 
Volgende geschrapte teksten :  
[ledit Henry tient ung aultre fief de mondit seigneur contenant ix journelz et vault par an x 
livres xvj s. par. – iij livres ij s. vj deniers  ce fief doit estre mis en la paroiche de Lebbeque il 
sera estre part il est depuis este part en les partie de Lebbeque ou il est assay et pareille  
Ledit henry tient ung aultre fief de mondit seigneur contenant cincq journelz et vault par an  
vj livres par. – nihil  il est estre part ou il doit estre et pour ce roye  
Ledit Henry tient encor ung fief de mondict seigneur contenant en rente sur certains terre de 
luy tenus la somme de vij s. par. ung oison et deux chappons et aussi prent dicelles terres le 
x° denier a la vente duquel fief sont tenus plusieurs arrierefiefz cy apres declarez et vault par 
an  xix s. par. – B il est mis en la paroiche d’Oppijc ou il appertient et pour ce Roye ce fief et 
aussi les arrieres fiefz alanc  lez diceulx tenuz] 
 
[ander handschrift :  
Henry van den Damme fs Galois  tient de mondit seigneur iij bonniers et ung journel de terre 
appelle TORREBOSCH et vault  xv livres xij s. par.  
 
De volgende lenen zijn geschrapt:  
[Premiers Margriete Spaenshove tient ung fief dudit Henry contenant trois journelz en 
Mespelaere et vault par an xxxvj s. par.  
 
Guerart van Hemelrike en tient ung fief contenant vj journelz en Oppic et vault par an vij 
livres iiij s. par. – tauxe  iij livres vj s. par. 
 
Ledit Guerart en tient encor ung fief contenant ung en pretz ung bonnier en Oppyc et vault 
par an iij livres xij s. par.  - nihil  
 
Josse Aelbrechs en tient ung fief contenant demy bonnier en Oppijc et vault par an ij livres 
iiij s. par. 
 
Guerart van Hemelrike en tient dudict Josse ung fief contenant journel et demy et ault par an  
xLviij s. par. 
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Henry de Keyser fils Adaems en tient ung fief dudit henry contenant cincq journelz et vault 
par an v livres par. 
 
Mathieu Vlaminc en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  iij livres par.  
 
Le viconte de Montenaeke en tient ung fief contenant ix journelz ou environ gisant en 
Lebbeque et vault par an  vij livres iiij s. par. 
 
Guerart van den Dorrent en tient ung fief contenant ij ½ journelz en Oppyc  et vault par an  
iij livres xij s. par. 
 
Josse le Borem en tient ung fief contenant demy bonnier en Oppijc et vault par an iij livres 
par.  
 
Jehan Boschman en tient deux fiefz contenant deux bonniers en Oppyc dont chacun vault vj 
livres par. pour ce  xij livres par. – ce sont deux fiefz et pour ce nihil  
 
Catherine van Boven en tient ung fief contenant trois journelz en Oppyc et vault par an  iij 
livres par. – nihil 
 
Guillame van der Meere en tient ung fief contenant sur trois bonniers de terre la v° guarbe et 
vault par an  iij livres par. – nihil 
 
La Chapelerie de Saint Jehan sur le Coorenaert a tenremonde en tient ung fief contenant viij 
½ bonniers [et vault par an] nomme TGOET VAN DEN WIJNGAERDE et est donne et 
assigne pour dire messe en ladicte cappelle – cense DE WIJNGARDE ] tot hier geschrapte 
teksten 
 
Cornille Soudenier tient ung fief de mondit seigneur de sa maison et court de tenremonde 
ensamble ses complices contenant demy journel appelle TVELT TER STRATEN et en sont 
tenus plusieurs fiefz cy apres declrez et vault ledit fief par an xxiiij s. par. – VELT TER 
STRAETEN 
 
Premiers [Jehan] Josse Beqman tient ung fief dudit Cornille contenant demy bonnier gissant 
ou lieu appelle MAELBOSSCHE et vault par an  xxxvj s. par. – MARLBOSCHE 
 
Ledit Jehan en tient ung fief contenant journel et demy et vault par an  xxxvj s. par.  
 
Ledit Jehan en tient ung aultre fief contenant ung bonnier gisant ou lieu appelle T HOOGHE 
MOORTGAT et vault par an  iij livres xij s. par. – HOOGHE MOORTGAT 
 
Henry van den Huenninghe en tient ung fief contenant ung journel gisant ou lieu appelle LE 
DAMVELT  et vault par an  xxx s. par. – DAMVELT  
 
Verder folio 37 verso :  
Lysbet Henricx en tient ung fief dudit Cornille contenant demy bonnier gisant ou lieu appelle 
LE MOORTGAT  et vault par an  viiij s. par. – nihil  
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Leurens van den Broucke en tient ung fief contenant quatre journelz et demy gissant sur le 
LANCVELT et vault par an  iij livres par. - nihil 
 
Jehan van Ympe en tient ung fief contenant ung journel gisant ou lieu appelle 
STEENCOUTERE et vault par an  xxiiij s. par.   -nihil 
 
Cornille Heinricx en tient ung fief contenant trois journelz et demy gisant ou lieu appelle IN 
DE STOCT  et vault par an  v livres xviij s. par. - nihil 
 
Jehan le Brune fs Gillis en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  ij livres par. 
- nihil   
 
Philippe du Cysne [vtter Swaene] un fief dudict Cornille j ½ journel gissant en le BRUELE et 
vault par an  xxxij s. par. - nihil 
 
Messire Ghilein du Cysne [vtter Swaene] chevalier ung fief de v journelz sur LE 
DENDERMONSCHRE GRACHT  vj livres par. – nihil 
 
Ledit Messire Ghilein ung fief gissant en quatre pieces xj journelz et ault  ix livres 
 
Jehan Spot v journelz et xL verges de terre en diverses parties vault par an  iiij livres xvj s. – 
nihil  
 
Daneel vuten Eechout tient ung fief de mondit seigneur gisant en Saint Gille en Denderbelle 
et en Oppijc contenant demy journel et vault  par an viij s. par.  - et en deniers iiij s. xj 
deniers par. et deux cappons qui se llievrent ainsi quil senssuit Premiers en  ij cappons sur 
ung demy bonnier appertenant a Jehan de Mey appelle MARYE LOCHTINC item en Saint 
Gilles Jehan Buggenhouts  dochter sur iij journelz UP DEN VINCK BOOM  v deniers par. 
item ledit sur le ij journelz oudit lieu  iiij deniers par. Icellui sur le MIDDELVELT  iij 
journelz  iiij deniers  Jehan van Caets sur le MIDDELVELT demy bonnier iiij deniers par. le 
vefve Jehan le Volder  sur ledit lieu demy bonnier iiij deniers Jehan Moeraert sur le 
VRYSENROT  un bonnier iiij deniers  Jan Claus  sur ledit ledit lieu demy bonnier iiij deniers  
Jehan Claus demy bonnier sur VRYESENROT  iiij deniers Jehan van Quets  sur une place 
appelle BIESKIN iiij deniers Lysbetten Vuten Eechoute et Jehan Laureys sur le 
VREESENROT iij deniers le fermier de beghinaige de tenremonde en deux parties sur ij 
journelz de terre v deniers par. ledit fermier un tiers journelz sur le RODE  xviij deniers  Jan 
de Wachter  up de RODE  j dagwand ij deniers et diceulx terres il doit avoir le x° deniers a la 
vente  

 

4371 Jan van Wachelghem, zoon van Jan, doet verhef van zijn leen van negen dagwand 
gelegen in twee percelen. Het leen is gelegen nabij het klooster van Zwijveke. Het 
rapport werd gezegeld door Hildewarde van den Driessche zwager en broer op 1 
juli 1430.  

4372 Jan Scurvelt doet verhef van zijn twee lenen waarvan het eerste drie bunder groot 
is. Dit leen ligt tussen het land van Godevaerds van der Hoye en de straat naar 
BUUSHOVE. Het ander leen is een dagwand groot en ligt tussen het goed van het 
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klooster van Zwijveke en Heinric Ghoossens. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 22 juni 1430.  

4373 Adaem van den Damme doet verhef van zijn leen van twaalf dagwand en half bos 
DEN TORRE genoemd. Het leen ligt tussen het land van heer Jan Verrebrouc en 
het land van Daneel Philips. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 23 
juni 1430.  

4374 Pieter van Ghiseghem, de vader, doet verhef van zijn leen van zes bunders en half 
waarvan de leenhouder een dagwand winnende land en een klein bosje van een 
dagwand bezit en het surplus houdt men van hem in leen. Verder houdt Johannes 
Eessericx vier bunders en een half dagwand gelegen INT ROOSBROECH ook in 
Sint-Gillis in leen. Vrancke Calkenne, priester, houdt drie en half dagwand in leen 
gelegen aan DE HASTRATE. Katelyne Verlysbetten, vrouw van Jan in de Meere, 
houdt drie en half dagwand gelegen op GHEMEENVELT. Nog behoort tot het 
hoofdleen veertien en half vaatzaad erfgrond die men van de voornoemde Pieter 
houdt, waarvan elk vaatzaad een jaarlijkse rente van een obool geldt. Die 
erfgronden zijn in Grembergen naast de QUADIJC. Pieter de Vos bezit nu twaalf 
vaatzaad en Jan Jacop Pieters dochter twee en half vaatzaad. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 23 juni 1430.  

4375 Jan Clynke doet verhef van zijn leen van zes dagwand. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 24 juni 1430.  

4376 Jan Verhofstede doet verhef van zijn leen van vier bunders palende aan Jan van 
der Elst en aan Gheeraerd van der Borgh. Het leen ligt nabij DER VONDEREN. 
Tot het hoofdleen behoren vier laten in Sint-Gillis en twee in Opwijk. Tot het 
hoofdleen behoren nog vier bunders en drie dagwand erfgrond. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 24 juni 1430.  

4377 Jan de Ruwe doet verhef van zijn leen van vier dagwand  palende aan heer Janne 
van der Sappen en Symoen Heeckehove. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 24 juni 1430.   

4378 Johannes van der Sappen, priester, doet verhef van zijn leen van zes dagwand 
palende aan Jan de Ruwe en aan DER LUDEN CAMMAERS BOSCH . Het rapport 
werd gezegeld door Jan van der Hofstede op verzoek van de leenhouder op 24 
juni 1430.  

4379 Arend Buze als dingelijk man van Kathelinen tsVriesen, die vrouw was  van 
Matheus Graeuwen, doet verhef van een leen zijnde een heerlijke rente van vijf 
schellingen vijf deniers par. die geheven worden op zeven bunders en een 
dagwand erfgrond. De erfgronden zijn in diverse percelen gelegen. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 24 juni 1430.  

4380 Jan de Knijf doet verhef van zijn leen van vier en half bunder palende aan 
VLASSENHOUT BOSCH  en aan Kerstiane van den Briele. Tot het leen behoren 
drie mannen namelijk: Gheene de Beere houdt een bunder en een half dagwand 
leen, Joos Somerghem, zoon van Jan, houdt negen dagwand en Lysbetten 
Somerghem, dochter van Jan, houdt ook negen dagwand. Tevens doet Jan nog 
verhef van leen van een mudde rogge Dendermondse maat en twee penningen par. 
die de leenhouder heft op drie bunders van de vorige vier en half bunders. Deze 
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drie bunders liggen naast de poort van Dendermonde. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 25 juni 1430.    

4381 Jan Cammaert doet verhef van zijn leen van drie bunders en een half SRUWEN 
HEIDE genoemd dat paalt voor de helft aan het BRUKER VELDE. Van het 
hoofdleen worden vijf manschepen gehouden die samen twee bunders groot zijn. 
Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 25 juni 1430.  

4382 Margriete sKeysers, dochter van Jan, doet verhef van haar leen van een dagwand 
groot gelegen op DE CLOOSTER COUTER en paalt aan Arende Buusen. Nog 
doet zij verhef van een ander leen van een dagwand ook op DE CLOESTER 
COUTER palende aan de Dender en aan Jan van der Elst. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhoudster op 26 juni 1430. 

4383 Jacop Neel, zoon van Pieter, doet verhef van zijn leen zijnde een heerlijkheid 
waartoe vijf mannen behoren. Eerst Gillis Moeraert houdt twee dagwand. 
Dezelfde Gillis houdt nog eens drie dagwand. de derde is Johannes Essceric die 
een bunder houdt. De vierde is Gillis van der Vonderen die een dagwand houdt en 
de vijfde is Katheline Bosch die een dagwand in Zele houdt. Tot het leen en 
heerlijkheid behoren nog vier bunders erfgrond gelegen TEN ABEELE DER 
VEERE jaarlijks rentende eenenveertig penningen par. Nog in Zele liggen vijf 
bunders erfland die jaarlijks rentende achtendertig  deniers par. In Grembergen 
liggen nog twee bunders erfgrond rentende jaarlijks vier hoenderen. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 26 juni 1430.   

4384 Daneel Claeus doet verhef van zijn leen van een dagwand gelegen te BOURBOMS 
palende aan de weide van Gillis Hundevegers. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 27 juni 1430.  

4385 Johannes Verrebrouc priester doet verhef van zijn leen van elf dagwand TEN 
TORRE BI  DER HEYDEN genoemd. Tot het leen houdt Geeraerd van der Hert 
vijf dagwanden bos. Nog Christiaene dochter van Jan [...] houdt drie dagwand 
bos. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 27 juni 1430.  

4386 Lysbette sMeits weduwe van Ghoossin Buis doet verhef van een leen van een 
bunder gelegen in DE MOEST COUTER tussen het land van de weduwe van 
Andries Nockere aan beide zijden. Het rapport werd gezegeld door heer Janne 
Verrebrouc priester op verzoek van de leenhoudster omdat zij geen zegel bezit op 
2 juli 1430.  

4387 Gheerd van der Hert doet verhef van twee lenen, het eerste is drie bunders groot 
en wordt de HEERMANS ACKER  genoemd, paalt  aan DE ROGIERS HAGHE en 
aan het goed van Gillys Capellaens. Het ander leen ligt naast het voorgaande en 
paalt aan het bos van Willem Scrimakers en aan Gillijs Capellaens goed genoemd 
TCLEEN ACKERKEN. Tot dit leen behoren twee lenen van ieder vier bunders 
land groot gelegen in Lebbeke. Hiervan is jonker Willem van Montenaken als 
man van leen hetzelfde relief  schuldig als deze leenhouder moet. Het rapport 
werd door de leenhouder gezegeld op 2 juli 1430.  

4388 Jan van Massemine, zoon van Rubbrechts, doet verhef van zijn leen van drie 
bunders land DE DAEMS HAGHE genoemd, van welk leen Galant, broer van de 
leenhouder, hem staat te gevolge met een helft. Tevens doet hij verhef van een 
ander leen in Berlare gelegen van een bunder meers gelegen INT BROUC 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 181

DMOLENBROUC nabij het goed van het klooster van Boudelo. Dit leen wordt 
DBUENRE genoemd in het welk Galant ook de leenhouder staat te gevolge met 
een derde deel. Het rapport werd door Galant op verzoek van de leenhouder 
gezegeld op 3 juli 1430.  

4389 Jan Ringoets doet verhef van zijn leen van een half dagwand. Volgende personen 
houden een achterleen namelijk : eerst de vrouw van Nolf van den Poele houdt 
een half bunder. De vrouw van Ghiselbrechts van Bankle houdt een bunder. De 
vrouw van Nolf van de Poele houdt nog eens drie dagwand. Matheeus van den 
Choire houdt vier dagwand met een huis en hof daarop staande. Marie, de dochter 
N van den Choir, houdt een half bunder. Willem Payen man van den dike houdt 
een dagwand. Heer Jacop van den Dike houdt twee dagwand en half. Pieter de 
Walneere houdt drie dagwand. Jan van der Vennen houdt dertig roeden waar zijn 
huis op staat. Jan van den Meersche houdt een dagwand. Willem Lachaert houdt 
een oud half bunder. De vrouw van wijlen Jans Gruwen houdt een dagwand. 
Lysbet van der Vennen houdt een half bunder. Wouter van der Steenbeke houdt 
een dagwand. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 3 juli 1430.   

4390 Lysbeth van den Eechoute doet verhef van haar leen van twee bunders liggende 
buiten de muren van Dendermonde. Het rapport werd gezegeld door Symons van 
den Eechoute leenman op verzoek van de leenhoudster die geen zegel bezit op 3 
juli 1430.  

4391 Jan Gheerds zoon van Jan doet verhef van zijn leen van 25 roeden meers liggende 
buiten de stad Dendermonde in Sint-Gillis tussen de meers van de weduwe 
Eechouds.Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 27 juni 1430.  

4392 Joos van den Bossche zoon van Claus doet verhef van zijn leen van de vijfde 
schoof op vijf bunders gelegen in diverse percelen. Tot het leen behoort een 
manschap van vier bunders en half  gehouden door Cateline, weduwe van Jans 
Rooden. Het rapport werd gezegeld door Gillis van den Breeden op verzoek van 
de leenhouder op 28 juni 1430.  

4393 Jan van Perrebrouc zoon van Goossins doet verhef van zijn leen van een dagwand 
palende aan Janne van Varecot en aan het goed van  de weduwe van Hulevelde  
en strekt verder tot het land van Janne van den Gracht.  Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 12 juli 1440.  

4394 Jan Claeus zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een half dagwand gelegen 
naast de hofstede TEN COERBOEME  genoemd toebehorende de vader van de 
leenhouder en de aan hofstede van Baten sDonders. De leenhouder zegelde het 
rapport op 18 juli 1440.  

4395 Lysbette van den Eechoute vrouw van Jan van der Ha doet verhef van haar leen 
van twee bunders. Het rapport werd gezegeld door Jan van der Ha op verzoek van 
zijn vrouw op 18 juli 1440.  

4396 Johannes Verrebrouc priester doet verhef van zijn leen elf dagwand groot 
genoemd TEN TORRE. Gheeraert van der Hert houdt van de leenhouder in 
achterleen vijf dagwand bos en Christiaena  Leewerghems vrouw van Marten 
Scrynmakers houdt drie dagwand. Houdt nu Gillis Verrebrouc vader van de 
leenhouder. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 18 juli 1440.  
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4397 Gheert van der Hert doet verhef van zijn leen van drie bunders palende aan het 
goed van Galants van den Damme en aan het SGASTHUYS BOSCH. Nog doet 
Dezelfde Geert verhef van een ander leen van een half bunder  ook palende aan 
het TSGASTHUYS BOSCH. Tot het hoofdleen behoort ook een visserij genoemd  
EEN WEERE en twee mannen of laten met hun goed gelegen in Lebbeke op DEN 
WRUNCSTEERT  gelegen in twee percelen. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op Sint Jacobs dag [ 25 juli ] 1440. 

4398 Jan Clynke zoon van Jan doet verhef van zijn leen van zes dagwand deels gelegen 
in Sint-Gillis, palende aan een weide genoemd DEN WAELBERCH. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 25 juni 1440.  

4399 Jan Joos zoon van Gillis alias de Wachter doet verhef van zijn leen van een half 
dagwand gelegen in THEUNEN.  Van het hoofdleen worden verscheidene 
manschepen gehouden te weten: Kuerin Sandenier zoon van Jan houdt een bunder 
en een ander van drie dagwand. jonkvrouw Griele van Belle, vrouw van Arent 
Buys houdt een bunder en nog een ander van een half bunder erfgrond op de MUR 
COUTER  naast DE BROUCSTRAETE. Gheert in DE SLOTELE  in Brussel houdt 
een bunder op THEUN  gelegen. Christe Gheerds alias Leewerghem houdt een 
oud bunder en de zelve nog eens een half bunder op de MURCOUTER. Ector 
vuten Zwane d’oude houdt zijn hofstede genoemd INT UTHENT  met de 
boomgaard en een veld daar naast. Jan de Veughelare zoon van Jan houdt drie 
dagwand op de MURCOUTER. Lysbette van der Biest dochter van Heinricx houdt 
een dagwand op de zelve couter. Lysbette, dochter van Lievins Willems, houdt 
een half bunder op de MUELEN COUTER gelegen. Lysbette sHauwers, houdt een 
dagwand dat voorheen in het bezit was van Margriete sNeckers. Jan van 
Hallincroode houdt een half bunder op de MUELEN COUTER  dat voorheen in 
het bezit van Kuerin van Steenvelt. Dezelfde Kuerin houdt een dagwand aan de 
Broukerstraat. Hannekin  Lauwereins. Een dagwand in THEUNEN  gelegen en 
dezelfde Hannekin nog een oud bunder naast het hof TE RYNGHERS gelegen. 
Nog hetzelfde Hannekin een dagwand op DE RODE gelegen. Pieter van der Elst 
houdt een dagwand op de MUR COUTERE  Christiaenne NN vrouw van Jan van 
Halkene houdt een half bunder op de MURCOUTER. Cateline Heinricx weduwe 
van Pieter van Hallincroode één van drie dagwand op TBIJLKIN gelegen. 
Lysbette de vrouw van Willem Buis  houdt twee dagwand en dezelfde nog eens 
drie dagwand gelegen aan de hofstede. Jonkvrouw Yde van den Eechoute houdt 
een bunder toebehorende het begijnhof van Dendermonde. Pieter Arends houdt 
een dagwand op het einde gelegen. Tot het hoofdleen behoren in jaarlijkse 
heerlijke penningrenten dertien penningen par. en twee mijten die de leenhouder 
op diverse erfgronden heft. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 26 
juli 1440.   

4400 Jan van Wachelghem doet verhef van een leen van tien dagwand gelegen voor het 
klooster van Zwijveke naast de poort. Het rapport werd gezegeld door 
Hildewaerde van den Driessche omdat de leenhouder geen zegel bezit. Tevens 
doet Hildewaert van den Driessche verhef van een leen van een schoof jaarlijks 
waarde hebbende van tien vaten koren en een zak evene geheven in Hamme. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 28 juli. – zonder melding van jaar.  
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4401 Pieter Daneels doet verhef van zijn leen van [….] bunders en twee dagwand 
palende aan de straat naar Buggenhout en aan TSVRIESEN ROT. Tot het leen 
behoren vijf manschepen. Drie hiervan zijn veertien dagwand groot.waarvan het 
éne derde deel behoort Kateline tsKnijfs weduwe van Christiaen van den Bruele 
toe en het ander derde aan Pieter den Clerk en het derde derde aan Gheerd den 
Beer. De andere twee manschepen zijn samen zeventien dagwand groot waarvan 
de éne helft toebehoort aan Joos Sommerghem en de andere heelft aan Lysbette 
Vermerghens  de vrouw van Jan de Keyser in Berchem. Het rapport werd 
gezegeld door Pieter Eechoute rechtszweer van de leenhouder op zijn verzoek op 
29 juli 1440.  

4402 Heine Buuse doet verhef van zijn leen van een bunder gelegen in Sint-Gillis TE 
BUUS. Het rapport werd door de leenhouder op 2 augustus 1440 – nota’s: van dit 
leen houden Pieteren sKeijsers kinderen een dagwand leen  gelegen naast het 
hoofdleen.  

4403 Jan Cammaert zoon van Jan doet verhef van zijn leen van drie bunders en een half 
zijnde bos, land en heide waarvan nu Pieter van den Driesche een half bunder 
houdt en Joes Sommerghem een bunder heide. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op alle apostel avont [de feestdag van de zending van de apostelen 
valt op 15 juli] 1440.  Tevens doet hij verhef van een tweede leen gelegen in 
Grembergen van twaalf vaatzaad groot waarvan de vrouw van Pieter van den Lare 
twee vaatzaad houd gelegen naast het leen.  

4404 Bertelmeeus Penneman doet verhef van zijn leen van een dagwand gelegen op de 
CLOOSTER COUTER van Zwijveke palende aan de Dender, Heyndrick de Hoghe 
en de erfgenamen van Jan Kackaert. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 13 februari 1514 n.s.  

4405 Marten van Cousbrouck priester doet verhef van zijn leen van een dagwand 
gelegen op HET BOSCHVELT palende aan het goed van het klooster van 
Zwijveke en Jan tSermoenem en geldt jaarlijks acht schellingen groot. Het rapport 
werd gezegeld door Joos van Cousbrouck broer van de leenhouder op 12 februari 
1514 n.s.  

4406 Jan Heyvaert doet verhef van zijn leen van drie bunders groot en wordt TGOET 
TE VERREBROEC genoemd dat ook DEN TORRE wordt genoemd. Van het 
hoofdleen worden twee lenen gehouden te weten: Kateline Nieulants houdt drie 
dagwand bos, en Daneel Robben een half bunder. Het rapport werd gezegeld door 
de leenhouder op 13 februari 1514 n.s.  

4407 Jan de Smet zoon van Corneel doet verhef van zijn leen van veertien dagwand  
palende aan VLASSENEBOSCH  en aan TVRIESENROT. Van het hoofdleen houdt 
men nog vier achterlenen te weten: Philips de Smet een leen op TWOUVELT van 
negen dagwand, Heindric de Smet zoon van Philips negen dagwand op het zelfde 
veld, Jan de Clerc houdt twee dagwand en half aan TWOUVELT en Claisine 
sKemels elf dagwand ook aan het Wouvelt. Het leen wordt op een jaarlijkse 
waarde van 24 deniers par. geschat. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 1 maart 1514 n.s.  

4408 Phelips Pieters zoon van meester Jan als man en voogd over jonkvrouw 
Kathelinen Huughs dochter van Jan doet verhef van haar leen van vijf dagwand 
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groot. Het leen ligt achter de schuur van den HARTWYNKELE palende aan de 
erfgenamen van meester Claeys Boele aan Jan Verhofstede de dreef van de 
HARTWINCKELE. De geschatte jaarlijkse pacht wordt op tien schellingen groot 
geschat. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 1 maart 1514 n.s.  

4409 Olivier Nieulant zoon van meester Joes doet verhef van zijn leen van zes dagwand 
zijnde een bos gelegen aan CAMMERMAN BOSCH in de TORRESTRATE. De 
jaarlijkse opbrengst wordt op zes schellingen par. geschat. Het rapport werd 
gezegeld door Steven van Eggermonde op 3 maart 1514 n.s.  

4410 Jacop Cammaert zoon van Anthoon doet verhef van zijn leen van vijf bunders 
palende aan het goed van Joos Roghman en aan de VOSMEERE en verder nog aan 
het goed van Jan Roghman. Drie achterlenen worden gehouden te weten 
Christiaen Heyvaert een dagwand, Joos Roghman in Nursene een dagwand daar 
naast en Jan Somerghem vier en half dagwand. de leenhouder verklaart dat zijn 
leen een jaarlijkse waarde heeft van zestien schellingen groot. Het rapport werd 
door Hendric de Mey gezegeld omdat de leenhouder geen zegel bezit. Actum 5 
maart 1514 n.s.  

4411 Andries de Keersmaker als kerkelijk voogd over Kateline Leemans dochter van 
Lauwereis houdt tien dagwand genoemd DE CAPPERSCHE VELDEREN palende 
aan de erfgenamen van Lauwereys Spot, aan de lenen van Kateline Borchmans 
dochter van Lauwereins die de leenhouder staat ten gevolge voor de helft. Het 
leen heeft een jaarlijkse geschatte waarde van 36 schellingen groot. Van het 
hoofdleen worden vier achterlenen en manschepen gehouden te weten  Elewaert 
Borchman zoon van Gillis houdt drie dagwand en half DE EEWEIDE genoemd. 
Katelijne Borchmans houdt twee lenen aan CROMVELT van de erfgenamen van 
Laureys Spot. Nog een leen gehouden door Elewaert van den Idaele van drie en 
half dagwand genoemd DE HEEWEEDE of WERT palende aan de twee lenen van 
Katelijne Borchmans zuid waard aan de VLIETBERCH toebehorende de 
erfgenamen van Lauwereys Spots. Het derde en vierde leen houdt Katelijne 
Borchmans dochter van Laureys en zijn samen zeven dagwand groot. Het éne een 
bunder en het ander is drie dagwand. De H Geest van Dendermonde heft een 
jaarlijkse losrente van twintig schellingen par. op het hoofdleen. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 8 maart 1514 n.s.  

4412 Pieter de Ruwe doet verhef van zijn leen van zes dagwand waarvan de ene helft 
toebehoort aan de leenhouder en de andere helft aan de wezen van Jan de Ruwe. 
Het leen paalt aan N vuyten Eechoute en de erfgenamen van Daneel Nieulande. 
Het leen heeft een jaarlijkse geschatte waarde van tien schellingen groot. Het 
rapport werd door de leenhouder gezegeld op 4 april 1513 voor Pasen.  

4413 Gheleyn van Ghyseghem doet verhef van zijn leen van twee bunders palende aan 
Jan Spanoghe zoon van Pieters zijn leen dat zeven dagwand groot is, paalt verder 
aan Lanssen van den Hee en aan het goed van het klooster van Sinte-Brigitte met 
hun leen van vier bunders. Verder paalt dit leen nog aan een bunder erfgrond van 
Janne den Maerscalc en van de leenhouder. De twee bunders gelden een jaarlijkse 
pacht van twintig schellingen groot. Het rapport werd ondertekend door de 
leenhouder op 10 april 1513.  

4414 Pieter Evirdey zoon van Willem doet verhef van zijn leen van een dagwand 
liggende op TVELT TER STRATE palende aan Joris Mortgat en Laureys Spot en 
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Pieter wten Eechoute. Het leen geldt jaarlijks drie schellingen groot. van het 
hoofdleen worden diverse achterlenen gehouden namelijk : jonkvrouw Katerine 
de Monestrey  gehuwd met Adriaen de Lu houdt vijf dagwand en half en nog een 
bunder gelegen aan de RENNENDE GRACHT aan de VIVERS VELDEREN.  
Dezelfde houdt nog drie dagwand gelegen in DE DUYST of op DE DUUST in de  
NEDERVELDEN.  Dezelfde houdt nog drie dagwand bos naast SENTE 
MARTENS BOSCH  in de DELF. Nog Dezelfde houdt drie dagwand in de  
BOENHOF MERSCH. Jan Huyter Huesinghen houdt anderhalf dagwand liggende 
te MAELBOSSCHE in Denderbelle. Katelyne van den Broucke dochter van Loys 
houdt een half dagwand aan het DUYSTGAT. De zelve houdt nog anderhalf 
dagwand palende aan de straat die leidt tot zeker derde leen dat Kateline houdt en 
een dagwand groot is liggende op CLEIN MORTGAT.  Roel van der Beke houdt 
anderhalf dagwand. Willem van den Broucke zoon van Jacop houdt een dagwand 
genoemd CLEN HOUKEN. Gheert van den Broucke zoon van Loys houdt een 
half bunder gelegen op de MYVELT. Marten Beecman zoon van Gyselbrecht 
houdt een bunder op THOOGHE MORTGAT gelegen in drie percelen. Heyndryc 
van den Broucke houdt een dagwand genoemd DEN HAU. Jan de Bruyne houdt 
een half bunder en zestig roeden genoemd DEN HOU. Katelijne van den Brouke 
dochter van Laureys houdt drie dagwand te Denderbelle TER STEENBEKE. 
Jonkvrouw Kateline wtter Swane dochter van Phelips  houdt anderhalf dagwand 
genoemd DEN BRIEL. Arent van Ympe zoon van Jan houdt een dagwand gelegen 
in de STEENCOUTRE.  Lysbette Heyndricx houdt een half bunder gelegen op 
MORGAT palende aan Heindricx  van den Broucke. Jan Hendric zoon van Jan 
houdt drie dagwand genoemd DEN STO waarvan Daneel Henricx den leenhouder 
staat ten gevolge. De leenhouder zegelde het rapport op 20 augustus 1513.  

4415 Jan Goevaerts alias Leeuwerghem en als kerkelijk voogd over Margriete van der 
Hert doet verhef van twee lenen het éne drie bunders bos HERMANS ACKER 
genoemd palende aan de ROGIERS HAGHE  en aan Gillis Capelaens goed was 
dat nu Galant van Damme toebehoort. Het tweede leen is een half bunder bos 
palende aan het eerste leen en aan het bos dat Willem Scrymakers was en aan 
Galandt van den Damme. Tot het laatste leen behoort een schutterij of visserij die 
er eertijds heeft opgestaan en er nog op staat op een meers DEN 
HERDTMEERSCHE genoemd waar de beek door loopt dat hij in leen houdt van 
Philips Coucke. Van dit leen en schutterij houdt heer Jan van der Hofstat een 
meers van vijf dagwand gelegen in GOET TER VAERENT en Kathelyne Huughs 
vrouw van Philips Pieters houdt achtien dagwand groot gelegen in Lebbeke op 
DEN WRINGSTEERT.  Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 4 april 
1513.     

4416 Gille Buyse zoon van Pieter doet verhef van zijn leen gelegen OP DEN MOEST 
COUTERE een oud bunder groot. het leen geldt jaarlijks 23 vaten koren en is 
gelegen naast het goed van heer Jan van der Hofste. Het rapport werd gezegeld 
door Jan Hechout op verzoek van de leenhouder, omdat die geen zegel bezit, in 
1513.   

4417 Jacop de Hertoghe zoon van Jacop doet verhef van zijn twee lenen waarvan het 
éne HERMANS ACKERE wordt genoemd zijnde drie bunders bos palende aan het 
bos van de weduwe van Joos van Aelst, aan het bos van meester Olivier Nieulants 
en aan het bos van Sint Blasius Gasthuis. Het tweede leen is een half bunder groot 
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palende aan het eerste leen en aan het bos van meester Olivier Nieulants en aan de 
erfgenamen van Joos van Ghyseghem. Van het laatste leen heeft de leenhouder 
een schutterij of visserij die van ouds aan het leen toebehoort. Nog een deel DEN 
HERT MEERSCH daar de beek door loopt. Het rapport werd door de leenhouder 
gezegeld op 12 maart 1541 n.s. 

4418 Jan Gheylinc als voogd over Hanneken den Hooghe zoon van Jan wegens het 
overlijden van juffr Anna Fransmans doet verhef van een leen van twee bunders 
genoemd THOF TE VLAETBERGHE. Tot het leen behoort een heerlijke leenrol 
geldende diverse personen zekere lenen en zekere erfgronden geldende zekere 
penningrenten. Het rapport werd gezegeld door Jan Gheylinc op 1 augustus 1548.  

4419 Jan Gheylinc als voogd en dingelijk man over Anneken de Hooghe dochter van 
Jan causa wijlen juffr Anna Fransmans doet verhef van een leen van negen 
dagwanden in twee percelen. Vijf dagwanden liggen op TPERREVELT  en de 
andere vier op de MOES  COUTERE ook in twee percelen waarin de weduwe 
Buiys een deel bezit. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 1 augustus 
1548.  

4420 Philips Pieters doet verhef van zijn leen van vijf dagwand achter de schuur van het 
goed TEN HEERTWINCKELE op het BEECVELT gelegen. Het leen paalt aan de 
gracht van het vermelde goed en aan de kinderen van Heckene, de dreef van het 
vermeld goed en aan het land van Katheline van der Hofstede die weduwe is van 
Heinderic de Hooghe. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 20 
december 1549. 

4421 Lenaert Fauchel als vader en voogd over zijn zoon Lipkin Fauchel doet verhef van 
de helft van een leen van in het geheel zeven dagwand groot gelegen in de wijk 
van DE BUUS. Het leen paalt aan de Langherstraat, Gillis de Rue die de andere 
helft in eigendom heeft. Het leen geldt jaarlijks zeven schellingen par. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 23 maart 1554 n.s.  

4422 Meester Joos de Hont gehuwd met Brigitte van Heckene en bijgevolg als dingelijk 
voogd over haar kinderen die zij had bij Hillewaert de Maerscalck doet verhef van 
een leen toebehorende Daneel en Hanneken de Maerschalck. Het leen is twee 
bunders groot. Het rapport werd gezegeld door meester Joos op 10 juni 1554.  

4423 Jan van Belle zoon van Pieters doet verhef van zijn leen van negen dagwand en 
half groot. De drie bunders van het leen worden DEN BOCHE  genoemd die aan 
Mevrouw van Zwijveke toebehoren en palen aan de DE STREKE VAN 
ZWIJVEKE, aan het kloostergoed van Zwijveke en aan DE MEULENCOUTER. 
De andere vijf dagwand en half zijn in eigendom van de leenhouder en Pierijne 
zijn zuster weduwe van Arent Kint en zijn op de MEULENCAUTER gelegen. Dit 
perceel paalt aan het Meulenstraetken, en aan het goed van het klooster van 
Zwijveke. Het rapport werd gezegeld door Erasmus van Hoorenbeke op verzoek 
van de leenhouder door gebrek van een eigen zegel op 28 februari 1589 maar wel  
ondertekend door Jan van Belle. 

4424 Catharina de Cock dochter van Pieter doet verhef van haar leen zijnde een leenrol 
van het hoofdleen DEN VLAETBERCH dat men HET BEECKVELT noemt. Het 
leen is twee bunders groot en paalt aan de straat die naar THOF TEN 
HERTWINCKELE loopt. Dit hof is in het bezit van jonkvrouw Marie de Rop 
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dochter van Christoffels. Een overeenkomst om een gedeelte van het relief van het 
hoofdleen te betalen wordt in het denombrement uiteengezet. Van deze leenrol 
worden zeven achterlenen gehouden te weten: Martijntien de Keersmaecker 
dochter van Pieter en vrouw van Gillis Borremans houdt vier dagwand en half 
gelegen op THEERYNCX VELT voor het hof TEN HERTWINCKLE palende aan 
meester Jan de Blaezere gehuwd met Magdalena Pieters met zijn 
HEERYNCXVELT van negen dagwand dat paalt aan Jan de Marschalck zoon van 
Hillewaart en het leen van Pieter de Keersmaeckere en Pieter van Monteguyt.  Het 
tweede houden Pieter de Keersmaecker en Pieter van Montaguyt en is vijf 
vaatzaad groot ook gelegen op HEERINCX VELT palende west DER HAEGHEN. 
Het derde achterleen houdt meester Lucas van der Piet en is drie dagwand groot 
en wordt HET BIJLKEN BIJ DE BONDELE genoemd en paalt aan de meers van 
Willem Moens, aan Gillis Heybaert en het hoofdleen van Marie de Rop dochter 
van Christoffels. Het vierde achterleen houdt Gillis Heybaert en is drie dagwand 
groot en wordt ook HET BIJLKEN genoemd palende aan Marie de Rop met DEN 
VLAETBERCH oost TBEECKVELT. Het vijfde achterleen houdt Jan Rubbens en 
is een half dagwand groot en is een weide liggende bij DE VONDELE. Het zesde 
leen ligt in Opwijk en wordt door Elysabeth van Mockenbuch gehouden en is zes 
dagwand groot gelegen bij DE HOOGHE STICHELE palende aan TWESDAEL en 
de Aalstersen heerweg. Het zevende is gelegen in Opwijk en wordt door Loys de 
Lannoy gehouden en is een vijf schoof geheven op acht bunders land gelegen op  
DAESBEKE en op NEERVELDECAUTER op de BRUCCAUTERE en op DE 
MEERE. De zeven achterlenen staan ten volle relief. Nog houdt men van de 
leenrol een jaarlijkse penningrente van vier schellingen zeven penningen par., drie 
hoenderen, een hoen en half en dit op zeven bunders en erfgrond en een bijvang 
binnen Sint-Gillis in de buurt van het HOF TE HERTWINCKELE op de 
MOESCAUTERE. Te weten: Jan de Marschalck zoon van Hillewaart en zijn 
kinderen houden een bunder erfgrond en 38 roeden gelegen op TRUEKEN achter 
het duifhuis van het hof TEN HERTWINCKELE  en paalt aan het bos van Jan de 
Blazere en aan Anna Jacobs weduwe van Gillis Moortgat en aan Pieter de 
Kersmaecker van Aalst en geldt jaarlijks zeven deniers par. De weduwe van Gillis 
Moortgat houdt twee dagwand en half geldt jaarlijks vier penningen par. De 
voornoemde Pieter de Kersmaecker houdt twee dagwand en 27 roeden palende 
aan het hof van Christiaen van de Keere en geldt drie deniers en half par. De 
weduwe en de erfgenamen van Pieter de Cock zoon van Servaes houden vier 
dagwand gekomen van Christiaen van de Keere en Christijne van de Poele en 
gelden jaarlijks zes deniers en half par. Meester Jan de Blazer causa uxoris 
Magdalena Pieters over de helft en meester Denijs Harduyn gehuwd met 
Jaecquemijne Pieters over de andere helft houden anderhalf dagwand en 22 
roeden genoemd HET VELDEKEN liggende tussen HET RUEKEN en de beek en 
is bos, geldt jaarlijks een denier par. en paalt aan de beek van  DE VONDERE. 
Dezelfde Blazere  en Harduyn houden samen twee bunderen erfgrond gelegen op 
THEERIJNCXVELT voor het hof TEN HERTWINCKEL achter de schuur en 
gelden 24 deniers par. en paalt aan Pieter de Cock en Philips Ghysels gehuwd met 
een dochter van Joos de Zomere. Nog dezelfde Blazere en Harduwijn houden elk 
de helft van dagwand erfgrond op HEERINCXVELT  palende aan STICHELE naar 
MOORTGATE waart geldende elk een half hoen en drie deniers par. Meester 
Lucas van der Piet over zijn kinderen houdt anderhalf dagwand en geldt twee 
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deniers par. Dit perceel bestaat uit twee veldjes naast elkaar gelegen  het éne 
genoemd  DE DESTELHOVEN palende aan de beek en de weduwe van Jan de 
Vos. Het ander is winnende land genoemd DEN HOOGHEN LOCHTYNCK 
palende aan Gheerd van Assche. Jan Beeckman zoon van Corneel in huwelijk met 
de weduwe van Jan van Hamme houdt bij decreet de hofstede komende van Jan 
van Borcht daarna van Hendrick Pieters en daarna van Joos van Nuffele en geldt 
jaarlijks een hoen en een denier par., paalt aan de weduwe van Arent Kint, aan 
Gillis Heybaert. Gillis van Assche TE MOORTGATE in huwelijk met de dochter 
van Symoen van Belle, houdt een dagwand erfgrond op MOESCAUTERE palende 
aan DEN GROENEN WECH op TWATERLAET en geldt jaarlijks een obool par. 
paalt nog aan Pauwels Stekens de blauwverver en de weg naar de 
MUELENBERCH.  Pieter Reijgaerts houdt een dagwand erfgrond en geldt een 
obool par. palende aan Pieter van Montaguyt. De weduwe van Arent Kint kocht 
van Jaecques van Quickelberghe een dagwand erfgrond HET ZIJPKEN genoemd 
palende aan Gillis Heybaert met zijn BIJLKEN en aan Jan Beeckman de weg naar 
DE VONDERE en de straat van de OUDE LINDE naar het HOF TEN 
HERWINCKELE. Willem Moens kocht van Matthieux van de Keere die gehuwd 
was met een dochter van Joos van Nuffele een dagwand erfgrond naast DE 
VONDERE gelegen palende aan Frans Lebegghe genoemd DEN KIJCKVUT en 
aan de beek. De leenhouder zegelde, met de zegel van zijn vader en ook in de 
naam van Hans de Cock zoon van Pieters zijn broer als bediendelijk man op 15 
december 1602.    

4425 Het denombrement over de tiende DE GALLORIJKSCHE THIENDE genoemd, 
verheven door de Anna van Steelant, abdis van het klooster van Zwijveke, is zoek. 
Het register van de renten en de heerlijke rechten bestrekkende over Sint-Gillis, 
Belle, Lebbeke en Massemen is ook zoek. Deze verklaring werd in 1604 
opgetekend. 

4426 Gillis van Assche zoon van Jan doet verhef van zijn leen van anderhalf dagwand 
of het derde van een oud bunder gelegen op de MOESCOUTERE. Het leen werd 
door de leenhouder gekocht van Jooris van Horenbeke als volmacht hebbende 
over Jaspar Rul. Het leen paalt aan het goed van de kerk van Lebbeke, Pieter van 
Montaguyt met DEN ASSCHAERT. De andere twee delen staan de leenhouder ten 
gevolge. Het rapport werd ondertekend door de leenhouder op 10 januari 1605.  

4427 Pieter de Vos, ridder, heer van Beauprez, Hamme etca man en momboor van 
vrouw Catherine Cabiliau dochter van jonker Cornelis doet verhef van een leen 
aan mher Charles Doubremont, ridder, heer van Ribaucourt, hoogbaljuw van de 
stad en land van Dendermonde. Het leen is twee bunders groot en ligt naast het 
BUYSVELT en paalt aan het goed van het klooster van Sinte Brigitte, aan Gilles 
de Beke, Christiaen Spanoghe en Laureys Diericx. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 10 januari 1607.  

4428 Heindrick de Wolf zoon van Cornelis doet verhef van zijn leen van vijf bunders 
CAMMAERTS BOSCH genoemd. Het leen paalt aan HET RUEKEN van Pieter de 
Keersmakere en aan de erfgenamen van Cornelis Wolf. In deze vijf bunders bezit 
Joos de Commere zoon van Sebastiaen drie dagwand en half, de weduwe van 
Adriaen van Boone een dagwand en de leenhouder bezit vijf dagwand genoemd 
CAMMAERTS BOSCH gekomen van Jan de Cuypere zoon van Jan en vier 
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dagwand gekomen van Philips de Man.  Van het hoofdleen worden drie 
achterlenen gehouden. Het eerste leen houdt Merten de Deckere en is vier 
dagwand en half groot genoemd SOMERSCHEMS HEYDE waarin Jooris van 
Horenbeke zoon van Erasmus de twee delen bezit gekocht van de voornoemde 
Merten palende aan de erfgenamen van Cornelis Wolf. Het tweede achterleen is 
een dagwand groot en is in het bezit van de weduwe en de erfgenamen van 
Christoffels Martens die het kocht van de weduwe Gillis Kindt palende aan Jan 
Rogmans beek, de erfgenamen van Adriaen van Boome. Het derde leen is een 
dagwand groot en is in het bezit van de erfgenamen van Cornelis de Wolf. De 
leenhouder ondertekende het rapport op 2 april 1609.  

4429 Adriaen de Dijcker zoon van Adriaen doet verhef van zijn leen van zes dagwand 
palende aan het goed van jonker Antheunis Nieulant en aan het goed van Joos van 
Belle die het kocht van Henric Putteman. De leenhouder bezit slechts de helft van 
drie dagwand van het leen. De andere helft staat Jan Moortgat zoon van Gillis 
cauxa uxoris Jasperijne de Rauwe dochter van Jan ten gevolge. Het rapport werd 
door de leenhouder ondertekend op 9 november 1612.  

4430 Gillis Smet zoon van Merten, mids afstand en akkoord met Christiaen Spanoghe, 
doet verhef van een leen van vier bunders en drie dagwand CAMERMANS 
BOSSCH genoemd palende aan het kerkegoed, aan het HOVE TER HEYDEN 
toebehorende Hendrick Verspecht en aan het leen van Gillis Aeyels gekocht van 
jonker Antheunis Nieulant. De leenhouder verkreeg het leen mids akkoord van 
Christiaen Spanoghe hogervermeld en bezit hierin de tien dagwand en Pieter 
Moens zoon van Paesschier heeft de resterende negen dagwand die Gillis Smet 
staan ten gevolge. Het rapport werd ondertekend door Pieter Moens met een merk 
op verzoek van de leenhouder op 10 juni 1614.  

4431 Joos Herbaut zoon van Joes machtig over Andries Moortgat causa uxoris 
Elysabeth van Middelaer zijn vrouw doet verhef van een leen van een  dagwand 
gelegen op MUELENCOUTER palende de weduwe van heer Philips van 
Overbeke  en aan Gillis van Langenove. Het rapport werd door de leenhouder 
ondertekend met zijn merk op 28 maart 1616.    

4432 Jan van Belle zoon van Jan doet verhef van zijn leen van negen dagwand groot 
gelegen in twee percelen. Het éne is vier dagwand groot gelegen voor het klooster 
van Zwijveke genoemd DEN BOCHT en paalt aan TSTRATEVELT en aan DEN 
MEULECOUTERE. De andere vijf dagwand liggen op de MEULECAUTER. De 
leenhouder bezit twee dagwand en half door erfenis van zijn vader Jan van Belle 
en zijn tant Pierijne van Belle heeft ook twee dagwand en half en het klooster van 
Zwijveke bezit vier dagwand genoemd DEN BOCHT. Het rapport werd door de 
leenhouder ondertekend op 17 maart 1617.  

4433 Gillis Bijl zoon van Corneel doet verhef van zijn leen van elf dagwand groot 
TGOET TE VERREBROUCK genoemd. Van het hoofdleen worden twee 
achterlenen gehouden. Het hoofdleen paalt aan D SLANGMEERKEN en de bossen 
van het klooster van Zwijveke, en aan Adriaen Philips. Het rapport werd gezegeld 
met de zegel van Gillis Heyvaert grootvader van de leenhouder. Actum 26 
september 1622.  

4434 Gisken de Kersmaker zoon van Jan doet verhef van zijn leen van tien dagwand  
DE CUPERSCHE VELDEREN  genoemd palende aan de erfgenamen van 
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Lauwereys Spot, en aan de twee lenen van Kateline van den Damme en aan het 
erf van Gillis Meerman. Van het hoofdleen worden vijf achterlenen gehouden. 
Het rapport werd noch gezegeld, noch ondertekend, noch gedateerd.   

 
Volgens register van de Rekenkamer nr. 24644 (anno 1473 afgesloten 1480) volgende 
melding: 
 
De Elisabeth Bruylers beghine a cause de son fief tenu de mondit seigneur contenant v 
journelz de terre vault par an x livres xvj s. par. tauxe par moitie pour ce  v livres iiij s. vj 
deniers par.  
 
De Henry de le Hert a cause de deux fiefz tenuz de mondit seigneur contienent iij bonniers 
valent chascun an x livres xvj s. par. de ce receu  vj livres ix s. par.  
 
De Pierre le Keyser a cause dun fief de ix journelz de terre tenu de Lievin Sturm  vault xiij 
livres xvj s. par. par an receu viij livres v s. par.  
 
Josse le Keyser tient ung fief dudit Lievin contient ix journelz vault par an xiij livres xvj s. 
par. tauxe et receu viij lmivres v s. par.  
 
Josse de le Damme orphenin tient ung fief de mondit seigneur de xj journelz vault chascun an 
xij livres par. tauxe par moitie iij livres xij s. par.  
 
De Henryet  de le Damme orphenin a cause dun fief de iij bonniers tenu de mondit seigneur 
vault chascun an xv livres xij s. par. tauxe et rescu  iiij livres xiiij s. par.  
 
Dudit  Henryet  a cause dun autre fief aussi tenu de mondit seigneur contient ix journelz vault 
chascun an x livres xvj s. par. tauxe par moitie  iij livres vj s.j denier par.  
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XXI. DENDERBELLE 
 
Josse van den Damme tient ung fief de mondit seigneur gisant en ladicte paroiche appelle 
DEN LEENMERSCH  contenant iiij bonniers et est ledit fief due en temps de guerre le service 
dun cheval et vault par an Lxij livres par. viij s. par. [geschrapt : Lxij livres viij s. – Lxiiij 
livres xvj s. par.] bijgevoegd : et est icellui fief chargie de rente viagiere de xij livres par. 
chascaun an  demeure  de cler L livres viij s. par. – Colinet Danekin a receu le service du 
cheval comme il appert par sa cedule - LEEUMERSCH 
 
Jehan van Ympe tient ung fief de mondit seigneur contenant ung journel et vault par an  xx s. 
par.  
 
[Jehan le Keghele] Charles de Masmines  tient ung fief de mondit seigneur et est une rente 
heritable de xij s. par. par an sur diverses parties de terre dont il prent daucunnes a la vente 
ou quant ilz se muent le x° denier et daultres le xx° denier selon le contenu des lettres et rolles 
de ce faisant mencion duquel fief sont tenus plusieurs arrieres fiefz cy apres declarez pour ce 
xij s. par.  
 
premiers Katherine Salaerts femme de Jehan Stommelin  en tient dudit [Jehan le Keghele] 
Charles  trois fiefs dont lun contient xvj à xvij journelz de terre et les aultres deux deux 
journelz ou environ et valent par an xiiij livres viij s. par. – tauxe  viij livres xij s. par. elle 
font servi 
 
Messires du chapitre de Cambray en tiennent [trois] deux fiefz dont lung est une disme 
extendans en la paroiche de Oudeghem et vault par an cincq sacqs de soille valent xij livres 
par. ledit fief a este autrefois changie de vij livres iiij s. par. de rente hertiable et icellui tenu 
en fief dudit fief de v sacqs de soille lesquelz ij fiefz appartienent a present audit chapitre 
valent ensemble   xij livres par.  volgende tekst geschrapt: et le tierche de fief est une rente 
heritable de vij livres iiij s. par. assigne sur ledit fief duquel fief au nom dudit chapitre  Pierre 
de Ghinderdeure est tenant mortel et vaillant lesdits fiefz tout ensamble par an: xij livres par. 
– xxxj livres iiij s. par. -  De ce feu a deduit vij livres iiij s. par. que ledit chapitre tient en fief 
dudict chevaliers assigne sur cedit dysme et dont est tenant mortel Pieter van Ghinderduere 
et ses   vij livres iiij s. par. sent…et esdictes xij livres par.] – tauxe xviij livres xv s. par.  
 
Jehan Moens en tient deux fiefz dont lun contient ij pieches appelle BOCHTEN et laultre ung 
bonnier ou environ gisant ou lieuappelle INDE SCUUDE et valent par an vij livres par. – 
nihil  
 
Les hoirs de Cornille Boele en tiennent deux fiefz contenans demy bonnier appelles 
TRUDEKIN et vallent par an ij livres pariis – TRUDEKIN 
 
Jehan le Clerc  et  Katherine sKijfs en tiennent deux fiefs contenant trois bonniers et demy et 
valent par an  vj livres  
 
Danel Nieuwelant en tient ung fief et est une rente assigne sur les fiefz de Adrien van den 
Denderen et vult par an  vij livres par.  
 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 192

Volgende geschrapte tekst :  
[Danel Nieuwelant tient un fief tenu deux fiefs  v livres par.] 
ledit Daniel  ung fief et rente tenu dudit Charles assigne sur ledit ij fiefz  v livres par. 
 
Jehan Marscalc et ses freres tient ung fief de mondict seigneur de sa maison et court de 
tenremonde appelle TEN VOORDE contenant viij bonniers et doibt ledit fief en temps de 
guerre le service dun cheval et vault par an deduit les fraiz  xxv livres iiij s. par. – TEN 
VOORDE tauxe xv livres ij s. par.  
 
Robrecht Paridan tient ung fief de mondit seigneur contenant deux bonniers en deux pieches 
dont lune este appelle DE VORSTWEEDE et laultre DE HIEKENNE duquel fief Jehan 
Paridaen en tient iij journelz comme sievant dudit Robrecht et le sourplus tient ledit Robrecht 
ensamble ses freres et vault ledit fief par an  viij livres par.: - VORSTEVELDE  ET HIEKENE  
il est fort pour comme avons ouy par le bailly et receveur de Tenremonde quitte pour Dieu   
 
Barbele de Nieuwenhove femme de maistre Michiel Smet tient de mondit seigneur deux fiefz 
gissant ou liue TEN VOORDE  dont lun contient vj journelz et laultre quatre journelz valent 
lesdits feifz par an  x livres xvj s. par. – tauxe  vj livres ij s. par.  
 
Jehan Anneman tient ung fief de mondit seigneur et est une hostellerie en les paroiches de 
Belle et Zwivicke et vault par an vj oscaux de rente  ix s. par.  
 
Geschrapte tekst : [Ector et Jehan Hardincx  freres tiennent ung fief de mondit seigneur et 
est rente heritable assigne sur xij ½ bonnier de fief gissant en ladicte paroiche appertenant a 
Messire Guillam du Chine et dame Katherine van Ghent sa compaigne et vault ladite rente 
Liiij livres par. – roye pour ce quil est escripte du il doit service  tauxe xxxj livres v s. par.  ils 
forment  
 
Guillame le Keiser tient ung fief de mondit seigneur contenant ung bonnier au relief de x 
livres par. et vault par an  iij livres xij s. par. - nihil 
 
Ander handschrift :  
[ item len tient dudit fief ij bonniers de terre sur leshaulz  il leve chacun an  xvj deniers par. et 
le x° de deniers a la vente] 
 
Andrieu van Caelberch  tient ung fief de mondit seigneur contenant ung journel et vault par 
an xij s. par. – nihil 
 
Jaques van der Meere  tient ung fief de mondit seigneur contenant ung journel et vault par an  
xxiiij s. par. – nihil 
 
Gilles van Belle tient ung fief de mondit seigneur contenant demy journel de preitz gisant ou 
lieu appelle MEYSBEKE  et vault par an  xxiiij s. par.  
 
Guillame van der Beke tient ung fief de mondit seigneur contenant xiij journelz en deux 
pieches assavoir ix journelz ou lieu appelle TEN VOORDE AN DEN DRIESCH et iiij journelz 
ou lieu appelle UP TBRUCKER VELT  et vault par an  xv livres xij s. – tauxe ix livres vij s. 
par.  
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Pierre van den Keere tient ung fief de mondit seigneur contenant bonnier et demy et en est 
tenu ung arrierefief dont il prent ensamble sur aultres terres en rente par an  viij deniers par. 
et a la mutacion le x° denier vault par an  iij livres par. – nihil 
 
La femme Lievin van den Pale tient ung fief dudit Pierre contenant demy bonnier appelle 
DAUWEDE  et vault par an  iij livres par. – DAUWEEDE 
 
Guillame vuten Hove fs Ghiselbrechts tient ung fief de mondit seigneur contenant en terre 
labourable preitz et pastures trois bonniers gisant en divers lieux et est donne a ferme chacun 
bonnier pour iiij livres xvj s. par. font lesdicts trois bonniers par an  xiiij livres viij s. par. – 
Orphenin  tauxe pour moictie  iiij livres vj s. par.  
 
Damoiselle Margriete Coens fa. Claus femme a Pierre van den Sproct  tient ung fief de 
mondit seigneur contenant dix bonniers ou environ en terre labourable et pastures ensemble 
une plache emnasonnee ou lieu appelle TEN MUELENBROUC  vault par an xLviij livres par. 
de ce fait a deduire  xxiiij livres par. que ma demoisselle Coens sa seur prent par an sa vie 
durant lesprit de Denderbelle heritablement cincq mesures appelle vaten soille leglise 
dillecqdeux lotz de vin et le cure ensamble le clerc de ladicte eglise xiiij s. vj deniers par. [et 
vault par an et en] demeure de clerec xxj livres xiij s. par. [geschrapt xLviij livres par.] et 
dicellui fief sont tenus plussieurs arrieresfiefs cy apres declarez  
Ander handschrift: item par dessus tout ce que dit est tient elle encore a cause dudit fief sur 
xij bonniers de terre en rente heritable sur quoy elle prend le x° denier a la vente pour ce iij s. 
vj deniers par.  et vault iiij livres par.  
MUELENBROUCK tauxe  pour damoiselle Margriete xij livrres xix s. par. et pour sa seur 
xiiij livres viij s. par.  
 
Premiers  Bertel van den Velde ung bonnier Guillaume le Keisere demy bonnier [Jehan van 
Langhenhove vj journelz] Loys van den Broucke ung bonnier [Michiel Schoorman  iij 
journelz et ] Jehan van Egghermonde demy bonnier [lesdits vj personnes et chacun deux 
tient en fief sa partie de ladite damoiselle Marguerite desquelz les prent a la mutacion de 
chacun x livres par. et valent en tout par an  xxj livres par. – vj livres – genoteerd ij livres, iiij 
livres , ij livres  nota : ce sont petits fief qui sen montent point a la tauxacion et pour ce mort  
 
Ander handschrift: Jan van Langhenhove ung fief de vj journelz vj livres – Michiel Scorman  
iij journelz  iij livres  
 
Item est tenu dudit fief de ladicte demoiselle Margriete  xij bonniers de terre dont elle prent 
une rente heritable par an xLij deniers par. et a la vente le x° denier  
 
Damoiselle Godelieve de Halewin [Messire Guillaume Bysse chevalier] en tient ung fief de 
ladicte damoiselle Marguerite et est ung hommaige auquel appertient quatre tenans appellez 
sterfmannen cy apres declairez et tiennent en fief vij journelz de terre valent par an [ ix livres 
xij s. par.] vefve  tauxe pour moictie ij livres xvj s. par.  
 
Robrecht Govaert demy bonnier sur VARENSTIC ij livres 
 
Jehanne van Nekeghem demy bonnier empres ledit Robrecht  ij livres  
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Andries van den Heede sur ledit GARENSTIC [= VARENSTIC ] et contient vj bonnier ij 
livres  
Ledit Andrieu 5 journel sur ledit Varenstic xxx s.  
 
Damoiselle Zoete van den Nieuwenhove en tient ung hommaige dela dicte damoiselle 
Margriete de quoy elle na riens de seur et sont trois hommaiges qui delle tiennent en fief  ix 
journelz de terre valent par an [ ix livres xij s. par.]- vefve – tauxe pour moictie ij livres xvj s. 
par.  
 
Dessus Pieter Heymans v journelz valent v livres  
 
Jan le Keyser journel et demy xxx schll  
 
Joos van den Bossche fs Gilles iij journelz et sont tout trois gissant empres la Molin dOppyc  
iij livres  
 
Pierre le Keysere fs Jehan trente ung hommaiges de ledit damoiselle Margriete de huit 
hommes quen de luy tiennent ix ½ journelz de terre valent par an [x livres xvj s. par.] – Il 
tauxe vj livres ix s. par.  
Asscavoir en la paroiche dOppyc Lysbet van den Ertbrugghe j ½ journel  xxxvj s. 
 
Margriete van den Damme  j journel xxiiij s. 
 
Catherine sKeysers  j journel  xxiiij s. 
 
Jehan de Maselle   j journel xxiiij s. 
 
Margriete de le Ertbrugghe  iij journels  iij livres xij s.  
 
Maistre  Josse le Keyser  j journel et xxxv verges xxxij s.  
 
Beatryse sKeysers fa Joos  j journel xxiiij s.  
 
Jehan van der Eertbrugghen [Elysabeth van den Eertbrugghen] en tient ung fief contenant 
journel et demy et vault par an [ iii livres xij s. par.]  xxxvj s. par. – nihil  
 
Johannes Boele ensamble ses freres orphenins tient ung fief de mondit seigneur de sa maison 
et court de tenremonde contenant cincq bonniers gisant ou lieu appelle PAPAERTS BERCH 
et vault par an Lxvj livres xij s. par. de ce fait a deduire xxxiij livres vj s. par. que sa mere 
prent chacun an sur ledit fief demeure de net  [Lxvj livres xij s. par.]  xxxiij livres vj s. par. – 
orphenin tauxe pour moictie xix livres xix s. par. PAPPAERTS BERCH   
 
Le cloistre et couvent Daffelghien tient ung fief de mondit seigneur contenant xviij bonniers 
lesquelz sont par cidevant donnez a heritable rente pour la moictie des prouffis et doit ledit 
fief en temps de guerre le service dun cheval et vault par an par dessus les despens du 
receveur  - tauxe pour ces deux fief Liiij de livres  
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3549 Clais van den Heede doet verhef van zijn leen gelegen in Denderbelle van een 
dagwand groot  gelegen tussen het land van Daneel van Rossem. Het rapport werd 
door de leenhouder gezegeld op 22 juni 1430.  

3587 Andries van Belle doet verhef van zijn leen van een half dagwand meers gelegen 
in Belle naast de BEECVELDE  en aan de meers van Joos van den Broucke. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 3 juli 1430.  

3588 Margriete sKeysers dochter van Jan doet verhef van haar leen gelegen in Belle zes 
dagwand groot nabij TE VOOR DE AN DEN DRIESCH  palende aan Coppens 
Honolf en aan Jan van der Elst. Het tweede leen is een bunder groot gelegen naast 
de vorige zes dagwand  en naast Jan de Wolf. Het rapport werd door de 
leenhoudster gezegeld op 20 juni 1430.  

3589 Clais van den Eede doet verhef van een dagwand leen op 22 juni 1430. 
Denombrement nr 3589 is verloren. 

3590 Pieter van Rossem zoon van Daneel doet verhef van zijn leen liggende in 
Denderbelle TE VOORDE palende aan juffrouw SNECKERS VELT. Het leen 
heeft een grootte van een oud bunder. Het rapport werd gezegeld door Joes van 
den Heckene op verzoek van de leenhouder omdat die geen zegel bezit op 27 juni 
1430.  

3591 Thijs Verboorst doet verhef van zijn leen van dertig roeden gelegen aan de 
Dender in Belle. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 27 juni 1430.  

3592 Heinric van der Eerdbrugghen als dingelijke man over Lysbette van der 
Eerdbrugghe zijn dochter doet verhef van het leen palende aan het goed van 
Claeus Coens en is een bunder groot. Het rapport werd gezegeld door Daneel van 
den Crude omdat de leenhouder geen zegel bezit op 28 juni 1430. 

3593 Claeus Coene doet verhef van zijn leen gelegen TE MOLENBROUC onder land, 
weide en meers groot tien bunders. Verder houdt hij van het leen een manschap 
van twaalf mannen waarvan drie in Opwijk en de resterende negen in Belle. Aan 
het leen zijn penningrenten op dertien bunders erfgrond waarvan de elf bunders 
liggen in Belle en de resterende twee in Opwijk zijnde vijftien deniers par. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 29 juni 1430.  

3594 Elyeus van Ympe doet verhef van zijn leen van een dagwand weide palende aan 
de hofstede van Daneel Brants. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 
29 juni 1430.   

3595 Adriaen de Keyser doet verhef van zijn leen van een oud bunder groot genoemd 
DE NECKER DRIESCH palende aan Gillis de Wolf. Tot het leen behoort een 
jaarlijkse heerlijke rente van achtien deniers par. geheven op negen dagwand 
erfgrond. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 1 juli 1430. 

3596 Jan Godevaerts doet verhef van zijn leen zijnde zijn hofstede TEN VOORDE en 
acht bunders land daarnaast gelegen. Het rapport werd door de leenhouder 
gezegeld op 3 juli 1430. 

3597 Gheraerdt van der Hert als voogd over Lipken de wees van Jan van den 
Nieuwenhove doet verhef van een leen met vijftien achterlenen. Deze zijn gelegen 
in Belle en Opwijk namelijk: Gillis van den [...]  houdt tien dagwanden in drie 
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percelen gelegen nabij DEN VOORDE.  Jan Rams genoemd van den 
Ghinderovere houdt drie dagwand op de CLEENE  ANWEEDE.  Jan Godevaerds 
houdt een half bunder op de zelve WEEDE.  De zelve Jan  zes dagwand op 
TFELT TER VAREN. Ector de [..] houdt  drie dagwand achter DE MERRE. De 
zelve houdt nog drie dagwand op DE MERRE. Tristram vuten Zwaene houdt een 
half bunder. Griele Daems de vrouw van den Hove een dagwand het welk nu 
toebehoort aan Jan Godevaerds. Ympin van den Keere anderhalf dagwand op DE 
MERRE. De dochter van Gheerds van den Keere aan de NATEN MERSCH. Robin 
van der Vondelen alias van Ghinderovere houdt twee dagwand op TSARESTICK 
Jan van Meix houdt een half bunder in de NATEN MERSCH het welke nu Vranke 
van Calkene houdt. Cathelyne de Vaerwere houdt een half bunder meers. Willem 
Hoofman houdt acht bunders in twee manschepen in Opwijk beide 
helftwinningen. Het rapport  werd gezegeld door Geert van der Hert als voogd op 
3 juli 1430.  

3598 Daneel Saindenier voogd over Kuerin Saindenier dochter van Jan doet verhef van 
een leen van een half dagwand winnende land gelegen in Belle en in Zwijveke IN 
TFELT genoemd TER STRATE palende aan Griele van Belle. Het rapport werd 
gezegeld door de voogd op 3 juli 1430.  

3599 Daneel Sudenier [Sandenier] als voogd over Kuerekin Saudenier dochter van Jan 
doet verhef van het leen in diverse manschepen gelegen in Belle en in Zwijveke 
zijnde de heerlijkheid van DER LEENE met verscheidene achterlenen. Eerst 
Willem van der Beque zoon van Jan houdt een half bunder dat eertijds 
toebehoorde aan Griele van Aechten. Dezelfde Willem houdt een dagwand leen 
gelegen voor Laureins Boden. Dezelfde Willem houdt nog anderhalf dagwand 
eertijds toebehorende Laureins de Bode. Marie [Rasughais] houdt een dagwand en 
vijfenveertig roeden toebehorende wijlen Arends Walen. De vorige Marie houdt 
nog een half bunder eertijds toebehorende Arends Walen.  De zelve Marie houdt 
nog anderhalf dagwand ook eertijds aan Dezelfde Arends Walen toebehorende. 
Nog Marie houdt een dagwand aan dezelfde Arends toebehorende. Heinric van 
den Heuvinghe, zoon van Daneel houdt [...] bunders eertijds ook van Arend 
Walen.  Gillis van den Broucke zoon van Jacops houdt drie dagwand leen onder 
land en weide. Nog Dezelfde Gillis houdt  een half bunder dat Heinric van der 
Biest nu van hem houdt. Ector Vten Zwanen houdt anderhalf dagwand leen wijlen 
toebehoort hebbende Jan van den Kerchove.  Jan de Brune houdt een half bunder 
en zestig roeden. Tristram Vten Zwane houdt nog eens vijf dagwand en half in 
leen dat wijlen de vrouw van Mher Philips van Masseminne toekwam.  De 
meervermelde Tristram houdt nog een bunder leen dat eertijds ook in het bezit 
was van de vrouw van Mher Philips van Masseminne. De zelve Tristram houdt 
nog drie dagwand leen eertijds toebehorende Sander Vten Zwane en nog dezelfde 
Tristram twee percelen van drie dagwand ook wijlen Sanders vten Zwane 
toebehorende. De meergenoemde Tristram houdt nog drie dagwand meers die 
eertijds toebehoorde aan wijlen Mher Jan de Galois. De erfgenamen van den Hove 
houden een half bunder in leen. Theeux van Ympe houdt een dagwand dat wijlen 
Daneel Brand bezat. Jonkvrouw Godelive van Halewijn houdt een heerlijkheid 
van reen vol leen. Tot het hoofdleen behoort nog een heerlijke rente van twee 
penningen par. die de voornoemde Keurekin heeft. De éne penning op geheven op 
de hofstede van wijlen N. Vernaechten nu Gillis van der Beque, de andere 
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penning op een dagwand genoemd DWERFKEN toebehorende Ector Vten 
Zwaene. Het rapport werd gezegeld door de voogd Daneel Sandenier op 4 juli 
1430.  

3600 Willem van der Beke zoon van Jan doet verhef van zijn leen van dertien dagwand 
waarvan negen dagwand weide zijn gelegen TEN VOORDE AN DEN DRIESCH  
en de andere vier dagwand is winnende land gelegen op TBRUKEVELT  naast 
Joos Blox land. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 12 juni 1430. 

3601 Pieter van Hallincroden doet verhef van zijn leen van een half dagwand weide  
gelegen IN THOGHE BROUC  palende aan Daneel Zwanenaerds en jonkvrouw 
Margriete van Waghelghem. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 26 
juni 1430.   

3602 Margriete Woutertuus vrouw van Michiel Boele doet verhef van haar leen van vijf 
bunders winnende land en meers palende aan het broek van het klooster van 
Zwijveke. Het rapport werd gezegeld door Jan Boele als dingelijk man op 27 juni 
1430.  

3603 Yde Scacx alias van Oost doet verhef van haar leen van twee manschepen gelegen 
op DEN KAPER DRIESCH. Elk van de manschepen houden twee dagwand en 
half. De ene manschap wordt gehouden door Jan Paridaen en de andere door 
Arendt van den Broucke. Het rapport werd gezegeld door Gillis den Keiser  haar 
goede vriend omdat de leenhoudster geen zegel bezit op 2 juli 1430.  

3604 Baerbele van der Zickele weduwe van Pieter Metteneye doet verhef van haar leen 
bestaande in weide en meers en land groot drie bunders. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhoudster op 2 juli 1430.   

3605 Daneel Meir over zijn vrouw Cateline Koens doet verhef van het leen zijnde de 
twee delen van de meierie en praterij van Belle en Zwijveke. De jaarlijkse 
huurprijs van het leen bedraagt twaalf pond par. Het rapport werd door Daneel 
Meir gezegeld op 31 augustus 1430.   

3606 Jan de Stuer doet verhef van zijn leen van een half dagwand  gelegen op 
THASSEL VELT BI WIESE palende aan Gillis Heindricx. Het rapport werd 
gezegeld door Daneel Meirre op 31 augustus 1430.  

3607 Jacop van Meys doet verhef van zijn leen van een half bunder groot gelegen aan 
Claeus Coens goed en met een einde aan de beek. Het rapport werd gezegeld door 
de leenhouder in 1430.  

3608 Lysbette tSmeeds doet verhef van een leen van een oud bunder winnende land in 
een perceel gelegen op DE MOEST COUTERE in Belle en Zwijveke. Willem 
Buyse als haar dingelijke voogd heeft het rapport gezegeld op 9 juli 1440.  

3609 Hennen van der Briele  zoon van Kerstiaan doet verhef van zijn leen van vier 
bunder groot. Het rapport werd gezegeld door Jacop Pijls op 12 juli 1440.  

3610 Tristram vuten Zwane doet verhef van zijn leen en manschap van twaalf bunders 
en half in Denderbelle bestaande uit land, bos, meers. Aan het leen behoort een 
meier die de leenhouder mag aanstellen. Tot het leen behoort ook een 
penningrente op diverse erfgronden gelegen INT BROUC namelijk drieentwintig 
schellingen en tien deniers par. in speciën en veertig hoenderen en een vierde van 
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een hoen in natura. Bij verkoop van de erfgronden heft de leenhouder de tiende 
penning. Tevens doet hij verhef van een ander leen genoemd JANS LANGHEN 
LEEN.  Tot dit leen behoren negenendertig mannen die van de leenhouder diverse 
erfgronden houden die in diverse percelen liggen. Daarvan is een perceel dat in 
een andere parochie is gelegen. Aan het leen behoort nog een heerlijke 
penningrente op diverse percelen erfgronden gelegen in Sint-Gillis in Zwijveke en 
Sint-Odolfs Broek. Te weten in de twee eerste parochies vierenveertig schellingen 
acht deniers obool par. in speciën en achtendertig hoenderen vijf kapoenen in 
natura. Verder in Sint-Odolfs Broek heft hij  zestien schellingen acht deniers par. 
Wegens zijn heerlijke renten heeft het hoofdleen honderdtweeendertig laten onder 
zich. Verder doet Tristram een derde verhef van een leen gelegen in Lebbeke 
waaraan twaalf mannen zijn verbonden. Aan dit leen behoort een penningrente op 
erfgronden aldaar gelegen bedragende twaalf schellingen zeven deniers groot en 
zeven deniers par. in specien, achtien hoenderen, twee kapoenen en zeven vaten 
rogge die vijf en tachtig laten gelden. Het vierde verhef is een leen gelegen in 
Opwijk daartoe elf mannen behoren. Op dit leen behoort een penningrente van 
vijf en veertig deniers par., twee hoenderen en jaar zestien groot. Het rapport werd 
door de leenhouder gezegeld op 20 juli 1430.  

3611 Kateline van Rossem doet verhef van haar leen van een bunder  gelegen op PULS 
VELT. Het rapport werd gezegeld door Jan Claeus haar man op 20 juli 1440.  

3612 Hympen van den Keere doet verhef van zijn leen gelegen op TGOET TE MEYS  
en is een weide palende aan Margriete Molenbrouch. Nog houdt men een half 
bunder naast de AENWEEDE en nog een dagwand erfland gelegen op 
TGULDEKIN HOVEKEN. Nog een bunder erf daarnaast genoemd DE BIEST 
palende aan Jan van Rossem geldende jaarlijks vier deniers par. Nog een bunder 
weide genoemd DE BEXSELAER WEEDE gelegen naar het goed TE 
MOLENBROECK geldende jaarlijks vier deniers par. Het rapport werd gezegeld 
door Jan van Rossem omdat de leenhouder geen zegel bezit op 25 juli 1440.  

3613 Adriaenkin de wees van Henricx van Molle doet verhef van een leen van een 
bunder palende aan Claus Koens. Het rapport werd door Jan van den Briele op 
verzoek van Willem van der Eerdbrugghe die voogd is van de voornoemde wees 
werd dit rapport door Jan gezegeld op 25 juli 1440.  

3614 Philippe van den Nuwenhove zoon van Pieter doet verhef van een leen. Eerst 
volgen de manschepen in Denderbelle namelijk : heer Zegher de Coirdeken van 
Dendermonde houdt op DE CLEENE HAGHE WEEDE een leen van een bunder 
groot. Hector de Haveloose houdt drie dagwand en nog drie dagwand op het 
zelfde veld. Tristram vuten Zwane houdt een half bunder gelegen achter de 
MEERE Jan Goyvaerts houdt een dagwand ook achter DE MEERE gelegen. 
Dezelfde Jan Goyvaerts houdt nog zes dagwand  gelegen aan de DERKE   en een 
half bunder op de CLEENE HAWEEDE. Ympen van de Keere houdt een half 
dagwand gelegen achter de MEERE. Clare van den Keere dochter van Gheeraerd 
houdt anderhalf dagwand gelegen aan de NATTE MEERE.  Rubben van der 
Vondelen houdt op WAREN STIC een perceel van een half bunder groot.   
Meester Gillis van Calkene zoon van Vranckx houdt een half bunder gekocht van  
Janne van Meys gelegen in DEN NATEN MEERSCH.  Matheus de Verwere houdt 
een half bunder in DEN VORST. Meester Pieter van der Elst houdt een half 
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bunder in aan de gemelde VORST op op de HOOGHVORST gekocht van Gillis 
van den Damme. Gillis van den Damme houdt twee bunders gelegen op DE 
VOORDE. Jan Govaerts houdt vijf dagwand en half gelegen aan DAEWEEDE. 
Jan van Rossem zoon van Gillis houdt een leen van een half bunder gelegen op de 
DAWEEDE  en nog de zelve drie dagwanden ook op de DAWEEDE. De 
manschepen in Opwijk zijn : Willem Hoefman in Opwijk houdt acht bunders 
zijnde helftwinninge gelegen in twee lenen gelegen bij DER DOORENT. De 
leenhouder Philips van den Nuwenhove houdt nog anderhalf dagwand in Opwijk 
de DNANOUWE VELDEKEN genoemd gelegen voor de NAHOUWE STEDE. 
Ook heeft de leenhouder drie tienden gelegen in Opwijk. Het ene tiende behoort 
hem toe en het ander houdt Joos de Keyser van Philips van den Nuwenhove en de 
derde houdt Daneel van Nedervelde ook van Dezelfde Philips. 
Nog houdt Jan van der Hofstad vijf dagwand leen gelegen op HOOGHEBROUC 
in Opwijk. De vier stukken houdt Philips in één leen. Het rapport werd gezegeld 
door Pieter van den Bruele op verzoek van de leenhouder 27 juli 1440.  

3615 Andries van Belle doet verhef van zijn leen van een half dagwand gelegen op DE 
MEYS palende aan het BEECVELT.  Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 30 juli 1440.  

3616 Matheeus van Ympe doet verhef van zijn leen van dagwand palende aan Daneel 
Brats stede. het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 1 augustus 1440.  

3617 Gillijs van den Broucke doet verhef van zijn leen van tien roeden gelegen TEN 
HOGHE BROUCKE in Belle naast TBRULIETVELT. Het rapport werd gezegeld 
door Gorijse van den Bossche op verzoek van de leenhouder omdat die geen zegel 
bezit op 3 augustus 1440.  

3618 Calleken Koene wees van Claus Koene doet verhef van TGOET TE 
MOLENBROUC bestaande uit land, meers, bos, water veertien bunders groot 
gelegen in diverse percelen. Tot het leen behoren twaalf mannen waarvan negen 
van Belle en de drie anderen van Opwijk. Nog is aan het leen een jaarlijkse 
penningrente verbonden van tweënveertig penningen par. geheven op veertien 
bunders erfgrond toebehorende diverse laten op diverse percelen gronden. Twaalf 
bunders zijn gelegen in Belle en de resterende twee bunders in Opwijk. Grietken 
Koens wees, zuster van de leenhoudster, bezit een deel van het leen en staat haar 
zuster ten gevolge. Het rapport werd gezegeld  door Jan van Rossem één van de 
voogden op 31 augustus 1440.   

3619 Meester Jan Stuer doet verhef van zijn leen van vijfendertig roeden gelegen op 
DE HASSELT naast het goed van de Heilige Geest van Wieze en naast Jan van 
Gate. Het rapport werd gezegeld door Jan Godevaerts op verzoek van de 
leenhouder omdat die geen zegel bezit op 1 augustus 1440.  

3620 Jan Godevaerts doet verhef van een leen wezende de twee delen van de meierij en 
de praterij van Belle en Zwijveke. Verder nog doet hij verhef van een ander leen 
van acht bunders en half genoemd THOF TE VOORDE waarvoor de leenhouder 
een paardendienst moet vervullen. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder 
op 1 augustus 1440.  
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3621 Jan Paridaen zoon van Jan doet verhef van zijn leen van viijf dagwand  palende 
aan Jan van der Elst en aan het goed van de weduwe van Heinric van der Biest. 
Het rapport   gezegeld door de leenhouder op 1 augustus 1440.  

3622 Jan Perrijdaen doet verhef van zijn leen van vijf dagwand gelegen in Belle 
gelegen aan Andries de Nunkere en Hendrick van der Biest. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 3 juli  1440.   

3623 Margriete van der Sproct  dochter van Pieter doet verhef van haar leen zijnde een 
heerlijke rol zonder penningrente haar bestrekende in Denderbelle. Deze rol heeft 
zij gekregen van Philips van Nieuwenhove. Van dit leen worden zekere 
achterlenen gehouden namelijk : Eerst Lysbette van der Sproct houdt zes dagwand 
liggende op de  CLEENE AENWEDDE. Met nog twee andere percelen. Het 
tweede : Katheline van der Sproct houdt tien dagwand gelegen in drie percelen op 
de  MEERE. Het derde : Margriete van der Sproct houdt zes dagwand liggende op  
DONAES EEYKE en het vierde houdt jonkvrouw Lodewijse vuyter Zwane en is 
een half bunder en ligt ook op de  MEERE. Het vijfde achterleen houdt Jan van 
den Keere en is een half dagwand groot ook gelegen op de MEERE. Het zesde 
houdt Josine van den Broucke groot drie dagwand ook gelegen op de MEERE. 
Het zevende houdt nog de zelve Josine van den Broucke drie dagwand groot 
liggende naast het voorgaande perceel op de MEERE. Het achtste: Jan Leeman 
houdt twee dagwand en een half en ligt op DONAES EEYKE.  Het negende houdt 
Claire van den Keere een dagwand en een half groot en ligt ook op  DONAES 
EEYKE. Katheline van Rossum houdt een half bunder op DONAES EEYKE en 
Lieven van Acker zoon van Jan houdt een half bunder ook gelegen in Donaes 
Eeyke en wordt DEN HOUDEN MEECHS genoemd. Het twaalfde achterleen 
houdt Margriete van der Hofste en is een half bunder groot gelegen TE 
WOEHOUTTE  genoemd  BAUWENS VELT. Het dertiende houdt Joes van den 
Damme en is vijf dagwand en een half groot gelegen op DE GROOTE 
AENWEDDE. Het veertiende houdt Jan van Monteguyt is negen dagwand groot in 
twee percelen ligt TEN VOORDE genoemd D EEKEN MEERE. Het vijftiende 
houdt Jan Beecman is een half bunder groot en ligt op de CLEENE AENWEDDE. 
Het zestiende houdt Heyndric van der Huevinghe van drie dagwand gelegen op  
DE CLEENE AENWEDDE. Machiel van Eede houdt een half dagwand genoemd 
DE BAELBERCH op de beek.Men houdt van het achterleen van Machiel van den 
Eede: Eerst Willem van Langhenhove en Arendt zijn broer een half bunder 
liggende aan THOF TE BELLE, het tweede van Reijnout van Bueghem een half 
dagwand en tachtig roeden genoemd DEN POOT BOCHS of  LACHAERS 
BOCHS het derde Jan van den Broucke zoon van Loeys een dagwand en ligt op 
BOUDINS VELT, het vierde: Jan de Brune houdt drie dagwand en ligt aan Pieters 
van den Moortgate leen, het vijfde houdt Jan van den Broucke zoon van Loeys 
met zeven dagwand en ligt aan Willem van der Straten, het zesde Pieter van der 
Strate die houdt twee dagwand en ligt aan MOORTGAT LEEN, het zevende houdt 
Jan Godevaert alias Leeuweghem is tien dagwand groot en ligt aan de straat op de 
beek, het achtste houdt Arendt van den Moortgate is drie dagwand groot en ligt op 
de beek, het negende houdt Lysbette van den Broucke is drie dagwand groot en 
ligt naast Jan sBrunen, het tiende houdt Joes Beecman is drie dagwand groot, het 
elfde houdt Jan van den Broucke zoon van Loeys is zeven dagwand groot en 
wordt DEN BEEMS MEERCHS genoemd en ligt aan TDAMVELT. Het rapport 
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werd gezegeld door Michiel Boele als dingelijke man van Margriete van der 
Sproct op 22 november 1502.  

3624 Jozijne van den Moortgate doet verhef van haar leen genoemd DIE BERGHE drie 
bunders en een dagwand groot, palende aan het goed van Kateline haar dochter 
genoemd DEN BOMMELBEERE. Een gedeelte van het leen is afgesplitst en 
gegeven voor huwelijksgift. Het leen paalt aan het CLOESTER BROEC naast de 
sluis. De jaarlijkse waarde van het leen wordt op veertig schellingen groot 
geschat. Het rapport werd gezegeld door de leenhoudster op 10 februari 1514 n.s.  

3625 Kathelijne van den Moortgate dochter van Jorygen vrouw van Jan van der 
Huevinghen doet verhef van haar leen genoemd DEN BOMMELBEERE zeven 
dagwand groot. het leen paalt aan het leen van Joris van den Moortgate vader van 
de leenhoudster, en aan het broek genoemd TFELT  aan de sloot tegen HET 
CLOESTER BROEC naast de Sluis en aan DEN BYSSCOPPPEN MERSCH  en 
aan DIE BERGHE. De jaarlijkse waarde van het leen werd op 25 schellingen 
groot geschat. Het rapport werd gezegeld door Jan van der Huevinghe op verzoek 
van de leenhoudster op 10 februari 1514 n.s.  

3626 Cornelie van den Broecke dochter van Heyndryx , vrouw van Lauwereys Ringoets 
doet verhef van haar leen genoemd TSNECKERS VELT  een bunder groot palende 
Heynneryx van den Broecke haar vader en naast SNECKERS DRYECH aan  
THEYKEN en aan DOCHELMEERE. De geschatte jaarlijkse waarde van het leen 
is acht schellingen groot. Het rapport werd gezegeld door Lauwereys Ringoet op 
verzoek van zijn vrouw op 15 februari 1514 n.s.  

3627 Henneryc van den Broecke zoon van Loeys doet verhef van zijn leen genoemd  
TSNECHKERS VELT zes dagwand groot palende aan het goed van zijn dochter 
Cornelie en aan het goed van Heynneryx Hooghe verder nog aan de 
DOCHELMEERE en tegen TVOX BOCHTEN. Het leen wordt op een jaarlijkse 
waarde van twaalf schellingen groot. geschat. Het ene perceel van het leen is vijf 
dagwand groot en het ander DE KEYSERS BOCHTEN genoemd is een dagwand 
groot is samen zes dagwand. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 15 
februari 1514 n.s.  

3628 Cornelis Beecman zoon van Jan doet verhef van zijn leen van dertien dagwand 
gelegen in twee percelen waarvan de negen dagwand ligt TE VOORDE aan DEN 
DRIESCH aan het hof van Gheraert Beecmans. Nog een bunder gelegen op 
DBRUEKER VELT met een jaarlijkse waarde van veertien pond par. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 20 februari 1514 n.s.  

3629 Gillis van Langhenhove zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een dagwand 
gelegen TEN MEERE BROUCK palende tussen Stevins van Eggremonde en de 
straat. De jaarlijkse waarde van het leen wordt op twee schellingen zes deniers 
groot geschat. Het rapport werd gezegeld door Anthonis van Hoorenbeke op vraag 
van de leenhouder op 20 februari 1514 n.s.  

3630 Michiel Schoorman zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een bunder en 
dertig roeden palende aan het goed van Pieter van Ghyseghem. De jaarlijkse 
geschatte waarde van dit leen bedraagt zes pond par. Tot het hoofdleen behoren de 
naarvolgende erfgronden: Eerst in Sint-Onolfs Broek: Katelijne Nieulants houdt 
twee dagwand gelegen in de GRACHT BOCHT. Lodewijk van den Hole houdt zes 
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dagwand. Hendrick van de Keerre houdt twee bunder helftwinninge. Gillis 
Beecman houdt twee bunder ook helftwinninge. Gillis van Paddenbrouck houdt 
vier dagwand in SAEYSVELT aan de STAFYS BOCHTEN. Hanneken Somerghem 
houdt vier dagwand op DOYEN COUTERKEN aan meester Beeckman in Opwijk 
gelegen. Jan de Pau houdt zes dagwand leen in de INGHENEHOFF. Hiervan heft 
Michiel Schoorman de tien pond par. naar costume. Van de leenhouder houdt men 
nog tweeentwintig bunders erfgrond gelegen in diverse parochies. In Sint-Onolfs 
Broek houdt Jan Oytericx vier dagwand liggende aan Jan Nyeulants goed en geldt 
twaalf deniers par. In Denderbelle bezit Jan van den Keere een hofstede van een 
dagwand groot met een half bunder weide en twee veldjes in [...] en Neys van 
Mulenbrouck samen vijf dagwand en gelden twaalf deniers par. In Opwijk : 
Hendrick van Assche houdt zes dagwand op TGROOT INGHENEVELT  palende 
aan TCLEEN INGHENE VELT. De erfgenamen van Andries Steerincx houden 
drie dagwand, tenetur nu Jan van Priest met anderhalf dagwand en Rubben de 
Permentier ook met anderhalf dagwand  en gelden samen zes deniers par. Daneel 
Hendricx houdt drie dagwand op TGROOT INGHENESVELT  palende ook aan 
LANCEUSSEL en met het einde aan HOODRICX aan de NEERPUTTE en geldt 
drie deniers par. Jan van der Meere houdt vijf dagwand op TCLEEN 
INGHENEVELT en paalt aan het goed van Jan Hendricx  en geldt vijf deniers par. 
Marie van der Meere houdt twee dagwand op TGROOT INGHENEVELT achter 
RYCKEN LOCHTINGH en aan Daneel Vermeere goed en geldt twee deniers 
obool par. Daneel Hendricx houdt een dagwand vijfentwintig roeden. De 
erfgenamen van Bertel Smet houden een dagwand en vijfentwintig roeden. Daneel 
Cruyste alias Vermeere houdt een dagwand zijnde zijn hofstede palende aan 
TGROOT INGHENE VELT en aan SMESMANS LOCHTINCH en geldt een denier 
par.  De erfgenamen van Lauwereys Leenman houden zes dagwand erfland 
SWILDE VELT genoemd palende aan MUYNCHOFT en gelden twaalf deniers 
par. De weduwe van Willem de Keyser houdt een dagwand naast het goed van de 
H Geest van Lebbeke op SWILDEN VELT tegen DEN BRAKELE en geldt een 
denier par. Op negen dagwand de zes dagwand op TGROOT INGHENE VELT 
palende aan LANCEUSSEL aan de INGHENEPUTTE en drie dagwand op 
TCLYEN INGHENEVELT en Jan van der Mere  en tegen STRECKEN tenetur 
Daneel Hendricx de helft Joes de Kuypere de helft en gelden negen deniers par. 
Jan de Parmentier houdt een dagwand weide palende aan Lauwereys Leenman en 
geldt een denier par.  Jan de Permentier houdt een dagwand en veertig roeden op 
SWILDE VELT palende aan Joos de Keyser en geldt een denier par. obool. Joes 
van Assche houdt een bunder weide en is zijn hofstede palende aan DEN BOCHS 
en geldt vier deniers par., tenetur Pauwels van Assche de helft en tenetur Clays 
van Assche de andere helft. Impen Ruyse Cruyse alias Vermeere houdt  drie 
dagwand en is zijn hofstede tegen het CLEEN INGHENVELT en geldt twee 
deniers par., tenetur Joos Vermeere de tweedeel en tenetur Daneel Hendricx 
tderde deel. Pauwels van Assche houdt een dagwand en half op INGHENEVELT 
genoemd CAPPOENVELT palende aan VRANRICHT BOSCHS en aan Joes van 
den Damme en geldt twee deniers obool par. Margriete van Nuwenhove dochter 
van Hendricx houdt drie dagwand zeventig roeden op TGROOT INGHENEVELT 
achter RYCKEN LOCHTINCH aan de stroom en geldt drie deniers obool par., 
tenetur Pyeter De Nefve zijn vrouw houdt [...] dagwand . Jan de Keyser houdt een 
dagwand op TGROOT INGHENE VELT achter RYCKEN LOCHTINCH en aan 
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VRANCRIJCHS BOSCH en geldt een denier par. De kinderen van Andries 
Steerincx houden twee dagwand en half op het INGHENE VELT  aan 
LANCXEUSSEL en gelden twee deniers obool par. Daneel van der Meere houdt 
op het DYNROT een half dagwand aan TCLEEN INGHENE VELT en aan de 
weide van Pauwels van Assche en geldt  obool par. Daneel van der Meire houdt 
DEN RAES BOSCHS een dagwand paledne Jan Vermeere vijf dagwand obool par. 
Pauwels van Assche een half dagwand op DYNROT tegen Daneel vter Meere. De 
weduwe van Gillis van Neervelde een dagwand op FLAECTS VELT palende aan 
Daneel Hendricx goed en geldt een denier par. Hendrycx kinderen houden een 
dagwand op FLAECS VELT aan Rogeri Plas en aan de weide van Jan Heindricx  
en geldt een denier par. Daneel Hendricx houdt een dagwand op FLAECTS VELT 
in LANCEUSSEL. Daneel Hendricx houdt nog twee dagwand op FLAECTSVELT 
palende aan de beek met de grens van Lebbeke en aan Gillis van Nedervelde en 
geldt twee deniers par. Daneel Hendricx houdt een dagwand op den CLEYNEN 
FLAECTS VELT  palende Pauwelijne van Nedervelde en geldt een denier par. 
Katharina van Nuwenhove dochter van Hendricx houdt een dagwand op CLEYN 
FLAECTS VELT tegen LANCEUSSEL aan de MIDDELHAGHE en geldt een 
denier par. Joes de Parmentier kok te Lebbeke houdt drie dagwand op het CLYEN 
FLACTSVELT  palende Rogiers Plas en aan de beek en geldt drie deniers par.  
Daneel Hendricx houdt een half dagwand op SWILDE VELT palende in DEN 
HOIRRICX en met het ander einde aan Swilde straete en geldt obool par. Daneel 
Hendricx een half dagwand op SWILDE VELT op den HOGHEN WECH en met 
het ander einde aan sHeerenstraet en geldt obool par. Gillis Heindricx houdt een 
dagwand in sVREYHEMACKERS VELT palende aan DEN BUECKELBOSCH en 
geldt een deneir par. Gillis Hendricx houdt een half dagwand op het [..] palende 
aan de beek tegen Lebbeke en geldt een denier par. Joos Hendricx houdt een 
dagwand in het zelve veld met het einde palende aan BUECKELBOSCH en aan 
zijn hofstede en geldt een denier par. Heer Pyeter Berchgracht houdt twee 
dagwand op TCLYEN INGHENE VELT  palende aan Pauwels van Assche weide. 
Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 20 februari 1514 n.s.  

3631 Gillis van den Broucke zoon van Jan doet verhef van zijn leen van zeven dagwand 
en is een weide palende TDAMME VELT en aan de weide toebehorende de kerk 
van Belle. De jaarlijkse waarde van het leen wordt op zestien schellingen groot 
geschat. Het rapport werd door Gillis van den Wingaerde gezegeld in februari 
1514 n.s.  

3632 Jan van Ymppe zoon van Mattheeus doet verhef van zijn leen van een dagwand 
groot palende aan Gillis van der Cammen en Joorijs Wallen. Het rapport werd 
gezegeld door Jan Marscalcx op verzoek van de weduwe van Ymppe op 3 
februari 1514 n.s.  

3633 Andries Bijl doet verhef van zijn leen van een dagwand genoemd THEYKEN 
palende Jan Claus, en aan Lauwereys Riggoets. Het rapport werd gezegeld door 
de leenhouder op 1 maart 1514 n.s.  

3634 Gillis van den Weyngaerde als kerkelijk voogd over Katelijne van der 
Eertbrugghen doet verhef van een leen van een bunder groot palende aan de DE 
BANCHAEGHE. De jaarlijkse waarde van het leen wordt op zestien schellingen 
groot geschat. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 5 maart 1514 n.s.  
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3635 Joos Camerman zoon van Geert doet verhef van zijn leen  van een half dagwand 
groot gelegen op MEYS BEKE en tegen DMEYS VELT. De jaarlijkse waarde van 
het leen wordt op vier schellingen groot als pachtprijs geschat.Het rapport werd 
gezegeld door Jan van Anderenhove op verzoek van de leenhouder op 9 maart 
1514 n.s.  

3636 Josijne Paridaens doet verhef van haar leen van twee bunders waarvan zij twee 
dagwand en half bezit, Pauwels Paridaen en Pieter Paridaen onder hun beide 
hebben twee dagwand en een half en Jan van den Broucke drie dagwand dit alles 
staat haar ten gevolge. Het leen paalt aan Cornelis Beecmans, en aan TGOET TEN 
ERTWINCKELE. De jaarlijkse waarde van het leen wordt op zestien schellingen 
groot geschat. Het rapport werd door Machiel Berchgracht gezegeld op 10 maart 
1514 n.s.  

3637 Margriete van Langhenhove dochter van Heynderijcx doet verhef van haar leen  
THOF TE VOORDE genoemd gelegen aan DEN DRIESCH met het water, 
grachten, bossen, meersen, beemden, driessen en winnende land dit alles samen 
acht bunder groot. De jaarlijkse waarde van het leen wordt op vier pond groot 
Vlaams geschat. Het rapport werd door Jan van Anderenhove gezegeld als 
dingelijk man op 1 mei 1514.  

3638 Willem, abt van Affligem, doet verhef van een leen dat het Godshuis in zijn bezit 
heeft van achttien bunders groot gelegen in Denderbelle en in Zwijveke. Deze 
achttien bunders omvatten erfelijke helftwinningen en behoren verscheidene 
personen toe. Willem van Nuwenhove is aangesteld als stervelijk laat voor het 
Godshuis. Het rapport werd gezegeld door de abt op 31 juli 1514.  

3639 Adriaan de Luu schildknaap als wettelijk man en voogd over Katheline van 
Menostey doet verhef van vijf lenen. Het eerste leen is twaalf bunders en een half 
groot waaronder meersen, grachten. Aan dit leen is een heerlijke renterol 
gehouden van drie en twintig schellingen tien deniers par. in speciën en veertig 
hoenderen en een vierde van een hoen die de leenhouder heft op verscheidene 
erfgronden gelegen INT BROUCK. Ook heeft de leenhouder de macht een meier 
aan te stellen met de opsomming van zijn rechten en plichten. Nog behoort het 
leen een andere renterol toe van zestien schellingen negen diers par. ook op zekere 
erfgronden bezet gelegen in Sint-Onolfs Broek. Onder het tweede leen ressorteert 
een heerlijkheid van negen en dertig manschepen gelegen in Denderbelle en in 
Sint-Gillis en twee gelegen in Berlare. Aan dit leen heeft de leenhouder nog een 
penningrente op zekere erfgronden gelegen in Sint-Gillis en in Zwijveke van vier 
en veertig schellingen acht deniers obool par. in speciën, vijf kapoenen en achttien 
hoenderen. Hierna volgen de achterlenen gehouden van het tweede leen gelegen 
in Denderbelle en in Sint-Gillis namelijk: 
Jan vuter Hovinghen over wijlen Philip vuter Zwane houdt drije bunderen in 
Denderbelle genoemd  DEN BRUELEN  en geldt jaarlijkse pacht van twee pond 
zestien schellingen groot. 
Goedele van der Heyden houdt een ervelijke rente van dertig schellingen groot 
per jaar op drie bunders genoemd  DE BRUELEN. 
Lysbette van Calckene over Daneel van Calckene houdt drie bunder lands 
genoemd  DE MONNIX VELDEN  geldende zesentwintig schellingen zes deniers 
par. Van dit achterleen houdt Margriete van den Sporct dochter van Pieter een 
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leen van een bunder genoemd  DE HONDSPAENE. 
Lysbette Gheerdts  houdt een leen de helft gelegen op  DE BERCH en de andere 
helft op de  BELLECOUTER geldt jaarlijks twintig vaten rogge. 
Jan vuten Hove over Willem vuten Hove houdt drie lenen samen elf bunder 
omvattende bos, meersen en weide en geldt jaarlijks in pacht acht schellingen 
groot per bunder. 
De zelve Jan over Dezelfde Willem houdt nog drie dagwand gelegen op  
TMOORTERVELT en half dagwand in den BREEDEN MEERSCHBOSCH  geldt 
jaarlijks zes schellingen groot. 
Vrancke van Calckene houdt een half bunder meers en geldt in pacht acht 
schellingen zes deniers. 
Katheline Huychs over Joos Hughe te voren Daneel van Rossem houdt een half 
bunder gelegen op de ANWEEDDE en geldt jaarlijks drie schellingen vier deniers 
groot. 
Margriete Coens houdt zes dagwand in de HONDSPANNE  in de hoek aan  
THEYCKEN en geldt tien schellingen groot. 
Jehanne Telders de vrouw van Pieter van Langhenhove over Margriette van der 
Straten dochter van Willem houdt een bunder genoemd DEN WYENDRIESCH en 
geldt twaalf schellingen groot. 
Andries van den Eede zoon van Jan over Luuc van den Heede over Jan van den 
Heede en te voren Andries van Heede houdt tien dagwand in drie percelen op  
SERWOUTERS VELT en op TSERPIETERS VELT en geldt een en twintig 
schellingen groot. 
Jan van Siccler zoon van meester Jan over zijn vader en over jonkvrouw 
Kathelinen van Bugghenhout houdt drie dagwand op  DEN BOCHT  en geldt zes 
schellingen groot. 
Gillis Meerman over Daneel vuten Eechoute houdt een half bunder en twintig 
roeden met jaarlijkse waarde van zeven schellingen groot. 
De zelve Gillis Meerman over Janne Buyse houdt een half bunder en een half 
dagwand en geldt voor pacht zes schellingen groot. 
Joos Meerman zoon van Gillis over Arendt de Commere houdt een half bunder en 
zesenvijftig roeden geldt drie schellingen groot. 
Henric vuter Hovinghen zoon van Jacob over Hendricke van den Weghe houdt 
vijf dagwand genoemd  TBERTELT VELT  geldt twaalf schellingen zes deniers 
groot. 
Pieter de Ruwe over Jan den Ruwe houdt twee bunder en een half en geldt 
vijfentwintig schellingen groot. 
De zelve Pieter over Jan de Ruwe houdt een half bunder en vijfentwintig roeden 
geldt drie schellingen vier deniers groot. 
Jan de Ruwe over Margrieten sRuwen houdt een half bunder en vijfentiwntig 
roeden geldt drie schellingen groot. 
Michiel de Cale over Joos Serarendts houdt een half bunder en een half dagwand 
geldt drie schellingen groot. 
Marie sRuwen houdt een half bunder en vijfentwintig roeden geldt drie 
schellingen vier deniers groot. 
Jan van Bommeren over Lysbetten tsRuwen houdt een half bunder en 
vijfentwintig roeden en geldt drie schellingen vier deniers groot. 
Jehanne tsRuwen houdt zeven dagwand en geldt tien schellingen groot. 
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Pieter Moortgat over Jan van Hofstede over Pieter van Hofstede houdt acht 
dagwanden makende twee bunders en geldt voor pacht zestien schellingen groot. 
Pieter van Ympe alias Truwen over Kathelinen van den Steenbeke houdt drie 
dagwand geldt tien schellingen groot. 
Gillis Moortgat zoon van Jooris over Janne Buyse houdt een half bunder geldt 
twee schellingen zes deniers groot. 
Anthonis van Hoorenbeke zoon van Joos over Cornelis de Decker en te voren Jan 
Pijl houdt buiten de  MECHELPOORTEN drie dagwand geldt  negen schellingen 
groot. 
Pieter Spaenooghe zoon van Pieter over Jan Spaenooghe zoon van Jan houdt 
zeven dagwand en geldt twintig schellingen groot. 
Gillis Beecman zoon van Joos over Jan Eechout te voren Lysbette Gheerds 
weduwe van Gillis de Cooman houdt drie dagwand meers gelegen in  DE DUUST 
en geldt twaalf schellingen groot. 
Olivier Nieulant over Daneel Nieulant houdt zeven dagwand geldt achtien 
schellingen groot -  men houdt van deze leen een vijfschoof en zeven hoenderen. 
Pieter Moortgat over jonkvrouw Lysbetten Bruleers houdt twee lenen het ene drie 
dagwand en zes en dertig roeden min gelegen op het  PAPPEVELT en het andere 
drie dagwand gelegen op  MOESTE COUTERE gelden beide zestien pond par. 
Jan Boele zoon van Cornelis houdt vijf bunders komende van Cammermanne 
gelegen in Sint-Gillis. 
Lauwereys Spot houdt tien schellingen groot ervelijk zijnde een rente bezet op het 
leen dat de wees van Jan van der Moest toebehoort gelegen in Sint-Gillis. 
Joos van Hecke houdt een half bunder met een geschatte jaarlijkse waarde van 
twee schellingen groot, houdt nu Symoen van den Berghe. 
Joos Hulstaert zoon van Jan over Kathelijne Mys dochter van Jan, vrouw van Jan 
Hulstaerts houdt een dagwand en vijf roeden geldt twaalf groot. 
De meergenoemde Katheline van Menostey houdt een derde leen gelegen in 
Lebbeke en is een heerlijkheid van achttien manschepen  en ook behoort dit leen 
een rente van twaalf schellingen drie deniers groot en vier deniers par. en twee 
kapoenen en achttien hoenders en zes en half viertelen rogge Dendermondse maat 
die haar jaarlijks diverse laten gelden. Aan dit derde leen zijn verscheidene 
achterlenen verbonden zo hierna volgt :  
Heer Dieric van den Damme over meester Hendrick van den Damme houdt negen 
bunders genoemd  TGOED TEN EECKE  geldende jaarlijkse pacht van drie pond 
twaalf schellingen groot. 
Jan van den Damme zoon van Gillis over de zelve Gillis zijn vader te voren Gillis 
van den Effele houdt een half bunder in drie percelen op het  WOYTKENS VELT 
en geldt drie schellingen twee deniers groot. 
Margriete Lysbetten houdt anderhalf dagwand en geldt drie schellingen twee 
deniers groot. 
Margriete van den Damme dochter van Gillis over Gillis haar vader te voren Jan 
Phelips houdt een half bunder in twee percelen gelegen op  T WOYTKENS VELT 
en geldt drie schellingen vier deniers. 
Joos van Cousbrouc zoon van Gheerds over de zelve Gheerd zijn vader houdt een 
bunder gelegen op  TBREEMTLANT  en zijn twee lenen en gelden zeven 
schellingen groot. 
Jan Claus over Yden Claus houdt een bunder gelegen op  WOYTKENS VELT  en 
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geldt voor pacht  drie schellingen groot. 
Heer Jan van der Hofstad zoon van Jan priester over Gillis van Bueghem over 
heer Jan van Boghem en daarvoren mijnheer van Reenes ridder, houdt vijf 
dagwanden die jaarlijks drie schellingen groot zijn. 
Pieter van Hoorembeke over Gheerd van Hoorembeke houdt drie dagwand lands 
op BREEMLANT  waard zes schellingen groot.. 
Gillis van den Keere over Joos de Wolf fs Hendricx over Kathelinen tSmets 
dochter van Joos en daarvoren Joos de Smet houdt een half bunder gelegen op  T 
GROOT VELT met jaarlijkse waarde van drie schellingen groot. 
Jan Orijs over Andries van Belle zoon van Gillis houdt een dagwand genoemd  
DEN EECKEN HOF geldt jaaroijks vier schellingen zes deniers groot. 
De zelve Jan Orys over Arend van den Meere en te voren Margriete van der Elst 
dochter van Jan houdt een dagwand geldt jaarlijks twaalf kapoenen en vier groot. 
Joos van Rossem over heer Janne Spaenooghe te vooren Jan Spaenhooghe zoon 
van Lauwers houdt een half bunder gelegen op  TSTREKE  waarvan Andries van 
Rossem hem staat ten gevolge met een dagwand waard jaarlijks vier schellingen 
groot. 
Joorijs van Beersels zoon van Joos over zijn vader Joos en over Janne van 
Beersels te voren Margriete van den Bossche een dagwand en een half geldt drie 
schellingen groot. 
Margriete Moens dochter van Hendrix over Henric Moens haar vader te voren 
Marten Moens houdt een half bunder een half dagwand genoemd  DE 
VLASMEERE waard  drie pond par. 
Lysbette Moens dochter van Henrix over haar vader te voren Marten Moens een 
half bunder gelegen op  PLUYMSVELT  jaarlijks waard vier schellingen groot. 
De zelve Lysbette Moens over Henric haar vader te voren Marten Moens negen 
dagwand gelgen op  TPLUYMES VELT en een dagwand gelegen in het  
CALVEREENSELS. 
De bovengenoemde Margriete Moens over Heindric Moens en over Marten 
Moens houdt op  TBRAEMLANT een half bunder. 
Joos Zoetman zoon van Jan over Janne Zoetman houdt een half bunder op de  
MEULECOUTER genoemd  DE CLEENCOUTRE en geldt vier schellingen groot. 
van deze Joos Zoetman zijn volgende achterlenen gehouden : te wetene  eerst: 
Daneel van Calckene een leen van een bunder geldt acht schellingen groot. 
Ruemijs van Ghinderboven een half bunder gelegen op de  CLEENCOUTER  
waard vier schellingen groot. 
Joos van Rossem een half bunder gelegen op de  CLEEN COUTER waard drie 
schellingen acht deniers. 
Adaem van Ghinderboven een dagwand waard twee schellingen groot. 
Marten Moens vijf dagwand waard acht schellingen groot. 
Dezelfde Marten een half bunder en een half dagwand waard vier schellingen 
groot. 
De zelven Marten een half bunder  waard  vier schellingen groot. 
Jan van den Keere een half bunder waard  drie schellingen vier deniers.  
Lysbette van den Keere een dagwand  achtien deniers groot. 
Katheline van Calckene een dagwand waard twee schellingen groot. 
Jan van Belle een dagwand waard twintig deniers groot. 
Jacob van der Huevinghen een half bunder waard vier schellingen groot. 
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Louys van der Hert over Arendt van der Hert een dagwand waard drie schellingen 
groot. 
Het vierde leen dat jonkvrouw Katheline houdt is gelegen in Opwijk waartoe 
twaalf manschepen behoren. Tot het zelfde leen behoort nog een heerlijke 
penningrente van vijf en veertig penningen par., twee hoenderen. Hierna volgen 
de achterlenen gehouden door de jonkvrouw Kathaelijne:  
Gillis Boschman over Daem Boschman en daar te voren Gheerd Boschman houdt 
drie dagwand en geldt jaarlijks voor pacht vier pond par.  
Barbele van der Schueren over Willem van der Schuere houdt drie dagwand en 
geldt acht schellingen groot. 
De zelve Barbele over Margrieten van Nedervelde houdt zes dagwand waard 
zestien schellingen groot. 
Gillis van den Effele zoon van Hendricx over de zelve Henric houdt twee lenen de 
ene groot drie dagwand en de andere zes dagwand en gelden beide samen achtien 
schellingen groot. 
Jan van der Meere zoon van Joos houdt drie lenen groot samen drie dagwanden en 
gelden jaarlijks vijf schellingen acht deniers. 
Jan Coppens over Margrieten van der Meere zijn moeder en over Pieterken van 
der Meere zoon van Impens houdt een oud bunder waard zes schellingen groot. 
Jan van den Putte over Baltasar van den Beemde en over Godevaert van den 
Beemde  houdt een bunder waard  zes schellingen groot. 
Jan van der Hoeven ende Adriaen van der Hoeven zonen van Hendrix over 
Henricke van der Hoeven te voren  Ympen van den Keere houdt twee lenen ieder 
drie dagwand en gelden jaarlijkse waarde van tien schellingen groot. 
Nog houdt de zelve jonkvrouw Katherine van Menostey, vrouw van Adriaens 
Sluus een vijfde leen en is gelegen in Denderbelle dat wijlen Pieter van den 
Bruele was en is een heerlijkheid van zeventien manschepen.  
Hier volgen de achterlenen: 
Margriete van Langhenhove dochter van Hendricx over Janne den Maerscalc en 
over Robbrechts Godevaert houdt een half bunder waard zeven schellingen groot. 
Henric de Block over Janne van den Keere zoon van Ympens houdt anderhalf 
dagwand en geldt  drie schellingen twee deniers. 
Jan Mommaert zoon van Luycx over Lauwereys Mommaerts houdt een half 
bunder vijf en twintig roeden waar  zes schellingen groot. 
Margriete van der Sporct over Robbrecht van der Sporct over Kathelinen Coens 
een dagwand weide geldt twee schellingen vier deniers groot. 
Margriete van Beerssele  over Hendricke de Wolf houdt drie dagwand genoemd  
DEN NECKERSDRIESCH  waard vijf schellingen groot. 
Robbrecht Paridaen houdt een half bunder waard drie schellingen groot. 
Henric van den Broucke over Beatrisen sKeysers zijn moeder houdt een half 
bunder en veertig roeden waard zeven schellingen groot. 
Jan Godevaerts alias van Leeuwerghem over Joanne Govaerts houdt een bunder 
zijnde een half bunder aan de  VOORTBRUGGHE en het ander half bunder op  
DAENWENDE. 
Jan van Leeuwerghem zoon van Robbrechts over Janne Govaerts houdt vijf en 
twintig roeden genoemd  TSCILDEKEN.  
Daneel van der Lysbetten zoon van Jan over Margriete van Ghinderover vijf en 
zeventig roeden waard twintig deniers groot. 
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Gillis de Keyser namens en als sterfman van de H Geest van Denderbelle houdt 
vijf en twintig roeden geldt veertien schellingen. 
Jan van den Keere zoon van Joris over Janne Beecman over Willem Beecman 
houdt zes dagwand geldt acht schellingen groot. 
Lysebette van Beudeghem  houdt een dagwand en vijf en twintig roeden en een 
perceel van drie dagwand. 
Margriete Goossen vrouw van Oenolf  houdt een half bunder gelegen op  DEN 
WOELPUTTE. 
Daneel van Paddenbrouc houdt een half bunder en twaalf roeden nu Jan van 
Palincbrouc. 
Jan Claus zoon van Joos over Joos Claus en Daneel Joos houdt een half bunder.  
Welke grootte van lenen en achterlenen Adriaan de Luu overgeeft en heeft het 
rapport gezegeld op 28 september 1515.  

3640 Pauwels van der Meere als vader over Fransken van der Meere doet verhef van 
een leen van vijf dagwand palende aan het goed van de heer Andries van den 
Broecke, het leen van Jan Jacops en het leen van Cornelis Beecman. Heer 
Goessen van Migrode, oom van Fransken, behoudt de bladinge gans zijn leven. 
Het rapport werd gezegeld door Paul van der Meere op 13 januari 1541 n.s. 

3641 Cornelye van den Broucke dochter van Hendricx doet verhef van haar leen 
gelegen op SNECKERS VELT palende het goed van Jan Jacops, en het goed van 
Joos Beeckman en aan DECHGHELMEERE. Joozijne van den Broucke zuster 
van Cornelie behoort de helft toe en het vierde van de andere helft Jan Ringoot 
met zijn broers zijnde kinderen van Cornelye. Jan Ringoot werd aangesteld als 
dingelijk man die het rapport heeft gezegeld op 6 januari 1550 n.s.  

3642 Gillis van den Damme zoon van Jan doet verhef van zijn leen van  een bunder 
meers hem toegekomen van wegen heer Henricke van den Damme. Het leen 
wordt DEN EERTBRUGGHEN MEERSCH genoemd gelegen in Belle en paalt 
aan het GOET TE MUELENBROUCK . De jaarlijkse waarde van het leen wordt 
een pond tien schellingen groot geschat. De leenhouder zegelde het rapport op 9 
januari 1550 n.s.  

3643 Nicolaes Salomier zoon van Andries doet verhef van zijn leen omvattende 
winnende land, meers, weide en de hofstede genoemd TE MUELEBROUCK tien 
bunders groot met een jaarlijkse geschatte waarde van veertien pond groot. 
Volgende lenen worden gehouden van het hoofdleen : eerst Kathelijne van den 
Damme houdt een half bunder weide  palende aan wijlen Mergriete Coens, en aan  
BAEFVELT. Willem de Keyser houdt een half bunder land gelegen in 
MERGRIETEN COENS VELT waarvan het vierde deel wijlen Mergriete Coens 
staan ten gevolge en paalt aan  DE HOVE PANNE. Anthonis van Langhenhove 
zoon van Gillis houdt zes dagwand palende aan Pieter van Ghinderover, Jan van 
den Merssche en aan  TMEYSVELT. Pieter van der Hulst zoon van Jan houdt een 
dagwand weide aan DE VOORBRUGGHE gelegen wijlen toebehoord hebbende 
Criste van Gheteghem. Jan van den Broucke zoon van Jacob houdt een bunder 
land gelegen op  TVAREN STICK  in twee percelen palende aan Rubbrecht 
Govaers en Andries van den Eede. Jan Scorman houdt drie dagwand op  
TBLEECVELT aan  TCOUTERGAT in de  Broucstraete palende aan Jan Govaerts. 
Jan van den Broucke houdt een half bunder meers gelegen in de  CORTEN 
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MERSCH genoemd  TER AMEYEN.  Hillewaert de Brune houdt een manschap 
waarvan vier achterlenen gehouden worden samen zeven dagwand en half en nog 
eens zeven dagwand. meester Frans Boels zoon van meester Sebastiaen houdt een 
heerlijk leen en manschap waarvan acht diverse achterlenen worden gehouden. 
Avezoete van Nieuwenhove houdt ook een heerlijk leen en manschap gelegen in 
Opwijk waarvan men vier diverse achterlenen houdt. Barbele van der 
Eertbrugghen houdt anderhalf dagwand land in Opwijk op de  MUELEN 
COUTER palende Jan de Keyser en de erfgenamen van Jan van Praet.  Aan het 
hoofdleen zijn nog twaalf bunders erfland verbonden in diverse percelen gelende 
zes en veertig penningen par. Het rapport werd gezegeld door Christoffel de Rob 
kozijn van de leenhouder op 8 februari 1550 n.s.  

3644 Anthuenis tKint zoon van Arents als wettelijk men en voogd over Joosijne van der 
Helst dochter van Jan zijn vrouw doet verhef van een leen van acht bunders in 
Denderbelle palende oost aan de straat met een  DRIESSCHE genoemd  TE 
VOERDE zuid aan  DE MERE en aan het goed van Kerstiaen van Langhenove en 
het goed van Heyndryc de Block zoon van Mertens. Het rapport werd gezegeld 
door Jan van der Helst zoon van Jan op verzoek van de leenhouder op 8 februari 
1550 n.s.  

3645 Andries Moortgat zoon van Gillis en Jan en Bertelmeeus zonen van Gillis 
Moortgat doen verhef van een leen van vijf bunder palende het goed van het 
klooster van Zwijveke, aan de Dender, aan PAPERS BERCH. Van de vijf bunders 
behoren zeven dagwanden toe aan Katelijne van den Moortgate tante van de 
leenhouders en de rest aan hen met Jan en Jeron Moortgat ooms die hun deel 
houden ten gevolge van wijlen hun vader Gillis. De jaarlijkse waarde van het leen 
wordt op acht pond groot geschat. het rapport werd gezegeld door Christoffel 
Martins op verzoek van de leenhouder op 22 februari 1550 n.s.  

3646 Merck de Keijser priester doet verhef van zijn leen van een oud bunder land 
waarvan de jaarlijkse waarde op twaalf schellingen groot wordt geschat genoemd  
DEN NECKERS DRIECHS  palende aan Jan Jacops. Van het hoofdleen worden 
twee bunders erfland gehouden namelijk : de erfgenamen van Gillis van Rossem 
houden vijf dagwand en Henderijck de Block anderhalf dagwand palende aan  
THOF VAN ROSSEM.  De kinderen van Andries Bijl houden anderhalf dagwand 
land waaraan heer Merck de Keijser de tiende penning heeft wanneer het 
verandert van eigenaar. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 8 
november 1549.  

3647 Jan van den Keere zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een half bunder 
genoemd  DIE WEYE TE MOIJS palende aan  TGOET VAN MUELENBROECK 
en aan de weduwe van Jan van de Keere. Van dit hoofdleen houdt men een half 
bunder gelegen op  DIE GROOTE AENWEDDE palende aan  TGOET TE 
ROSSCHEM. Het zelfde leen behoorde vroeger toe aan Robbrecht Goijvaers alias 
Leeuwerghem nu Jan Goyvaerts alias Leeuwerghem zijn zoon. Nog houdt men 
van het hoofdleen twee dagwand erfgrond genoemd  TGOLEN VELDEKEN 
geldende aan Jan van de Keere een jaarlijkse rente van vier deniers par. Nog 
houdt men van het zelfde hoofdleen een bunder erfland genoemd  DIE LOEST 
palende aan  TGOET TE ROSSCHEM en palende aan het erf van Janne van 
Rossem zoon van Neels met nog een bunder erfland genoemd  DE LOCKER 
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WEYE aan BOCKELAERE en het bosje van  LIERE en aan  MOLENBROUC 
MERSCH op welke erve de leenhouder heft zijn jaarlijkse rente van vier deniers 
par. De helft van het erfland behoort toe aan de erfgenamen van Pieter Huyter 
Sproct en de andere helft de erfgenamen van Joos van Rosschem zoon van Jan. 
Het rapport werd noch ondertekend, noch gezegeld, noch gedateerd. 

3648 Pieter van Rossem zoon van Jan doet verhef van zijn leen van zes dagwand 
liggende op SNEXKERS VELT palende aan  Andries de Block, de weduwe van 
Joes Beeckman, het RONT VELDEKEN toebehorende Cornelis Beeckman. De 
leenhouder heeft in het leen slechts een half bunder en vijfentwintig roeden in 
eigendom de rest behoort toe aan Merten de Block, de wezen van Jan van Rossem 
en de wezen van Joos van Rossem staande de leenhouder ten gevolge. De 
leenhouder heeft het leen bekomen door het overlijden van Laureys van Rossem 
zijn broer. Het rapport werd geschreven door Jan Heyndricx en gezegeld door de 
leenhouder op 26 maart 1577 n.s. 

3649 Erasmus van Hoorenbeke kocht van Willem Camerman zoon van Claeys een leen 
van een half dagwand meers genoemd DEN NATENMEERSCH gelegen langs de 
MEYSBEKE en paalt aan HET BEECKVELT en aan het goed van Laureyns van 
den Broecke. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder in 1586.  

3650 Jan Beecman zoon van Gillis heeft volmacht van jonker Karel van Ydeghem zoon 
van Mher Jacobs heer van Wieze Borst enz. De  volmacht is verleden voor de 
schepenen van Ieper op twaalf juli 1588. Jan Beecman doet verhef van een leen en 
een heerlijkheid van negen en dertig manschepen gelegen in Denderbelle, Sint-
Gillis en in Berlare. In penningrente op diverse percelen erfgronden in Sint-Gillis 
en Zwijveke vierenveertig schellingen acht penningen obool par. vijf kapoenen en 
acht en dertig hoenderen. Hierna volgen de negenendertig lenen namelijk : Eerst 
in  Sint-Gillis – Arendt de Rouwe houdt zeven dagwand palende aan CALIERS 
BOSCH, aan Hanneken Crabbe  fs Gillis. Dezelfde Arendt nog een half bunder 
palende  DE BRUECKEVELDEREN, aan Joris Heyvaerts. Hannekin Crabbe fs 
Gillis houdt twee dagwand aan de Langestraat en paalt aan Josijne sBollen, aan de 
erfgenamen van Cuypers GOET TE BASERODE. Dezelfde Hannekin houdt nog 
twee dagwand palende aan Pieter sRouwen en aan DE SETTINGHE.  Pieter de 
Ruwe zoon van Pieter houdt twee bunderen waarvan de vier dagwand aan de 
Langestraat en het aan het goed van Sint Brigitten klooster, het resterende deel 
paalt aan Hannekin Crabbe en aan de erfgenamen van Gheert van Nieuwenhove. 
Maria Bijl dochter van Pieter houdt een half bunder en een half dagwand op  
DWOUTERS VELT en paalt aan meester Olivier Nieulants. Rogier van 
Hoorenbeke zoon van Antoon houdt een oud bunder gelegen buiten de Mechelse 
Poort. Gillis van den Guchte zoon van Willem houdt een bunder en een half 
dagwand op den  MOESCHCOUTER palende aan Pieter van Belle en aan Symoen 
van Belle. Symoen van Belle houdt drie dagwand op  TPERREVELT gekocht van 
Pieter Moortgat en paalt aan Joos van der Elst.  
Jheroen Stevens zoon van Jan houdt een bunder zijnde een hofstede palende aan 
de RONDEVELDEREN  van Zwijveke. Ancelmus Nieulandt zoon van meester 
Olivier houdt een leen op VLAETBERGHE van zeven dagwand groot gelende de 
vijf schoof, en renthoenderen. Pierijne Moortgat dochter van Gillis en vrouw van 
Ghyselbrecht de Keersmaker houdt twee dagwand palende aan Gillis Moortgat 
zoon van Joris, Jan Moortgat zoon van Jan  genoemd  DEN BOSCH. Maria Bijl 
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dochter van Jacob houdt vijf dagwand genoemd  TKETELS VELT palende aan Jan 
Heyvaerts en meester Olivier Nieulant. Jan van Praet over zijn vrouw houdt tien 
dagwand gelegen in drie percelen op  TWOUTERSSCHE VELT  en een gedeelte 
gelegen op GHEMEEN VELT. Pieter de Bolle zoon van Pieter houdt een half 
bunder of drie dagwand. Hillewaert Bijl houdt drie dagwand genoemd  DEN 
BOCHT. Cathelijne sRuwen houdt een half bunder en vijf en twintig roeden 
palende aan  SERCAMPS BOSCH en aan Aernout de Commere. In Berlare : 
Maeyken van Migrode dochter van Gillis houdt een half bunder gelegen voor 
Pieter van den Winckele en palende aan Jan de Kimpe en de kinderen Hulstaerts. 
Jan de Hooghe zoon van Hendrix houdt een dagwand en vijf roeden palende aan 
N Hulstaerts met zijn hofstede en aan Jan van der Eecken. De lenen gelegen in 
Belle volgen : Eerst Pieter van Langhenhove d’oude houdt twee lenen samen 
zeven bunders groot gelegen in het  GOET TER SICKELEN. Maria Vuyten Hove 
dochter van Niklaas houdt in het voorgaande goed  TER VORST of  TER 
SICKELEN vier bunders meers, bos en land. De zelve Maria houdt drie dagwand 
op MOORTELVELT en een half dagwand in den  BREEDEN MEERSCH BOSCH. 
Lysbetten Heuvincx dochter van Jacob houdt een leen genoemd DE BRUELEN 
drie bunder groot palende aan de  SLOCT  en aan  DE DONCT en paalt nog aan 
Joos van den Broeck. Catelijne Huevincx dochter van Joris met haar zusters 
houden zes dagwand genoemd  DE HONSPANNE palende aan het  GOET TE 
MUELENBROECK en aan de PEYSEVELTSTRAETE.  Jan van de Keere zoon van 
Jan houdt zes dagwand aan de  WEYNSTRAETE en aan  DE MEIRE. Pieter 
Beeckman zoon van Jan te Mespelare houdt een dagwand en vijf en zeventig 
roeden waarvan het dagwand ligt in PERREBROECKBOSCH en paalt aan het 
waterlaat van de  RAUWELSYP MEERSCH en de vijfenzeventig roeden liggen 
aan het Lebbekestraatje  TE VOORDE. Bertholomeeus Beeckman zoon van Joos 
houdt drie dagwand bij de  VOORDE DEN DRIESCH  aan  SNECKERS VELT en 
aan het  CLEIJSVELT. Martine Philips dochter van Gillis en vrouw van Gillis 
Verlinden houdt een dagwand aan de  MEERE en aan de beek aan de  
RONSTMEERSCH. Jan van Damme zoon van Joos te Lebbeke houdt  TER 
BREEDER STRAETEN een half bunder genoemd  DEN NATTEN MEERSCH 
palende aan het  BEECKVELT en aan het goed van de erfgenamen van Hendrick 
van den Broeck en aan Andries Moortgat. Jan van Langhenhove zoon van Willem 
houdt een bunder en tien roeden gelegen in twee percelen de drie dagwand op den  
WIJNDRIESCH en paalt aan Marcq vuyten Hove, aan Pieter van Langhenhove en 
het dagwand en tien roeden paalt aan den  BREEDEN MEERSCH of  
BELLEMEERSCH. Joos Jacops zoon van Jan  houdt  DEN ACKERDRIESCH een 
half bunder in de  CAMPSTADT bij Lebbeke en paalt aan Franchois Vermeere. 
Philips Pieters  zoon van Philips houdt een dagwand en vijfentwintig roeden bos 
palende aan de erfgenamen van Joos Blocx, aan Rubben Paridaen. Josijne van den 
Broeck dochter van Hendricx houdt een half bunder meers genoemd  DEN 
NATTEN MEERSCH aan de  VOORTBEKE en aan  TJAEREN STUCK aan  DE 
OYVAERTS EECK. Cathelijne van Praet alias van Buyten dochter van Jan houdt 
twee dagwand en vijf en twintig roeden gelegen op  HET HOOGHE MOORTGAT 
palende aan Cornelia van den Broeck dochter van Hendrick. De kerk van Belle 
houdt een half bunder gelegen aan Joos Beeckmans en Frans van Hamme. 
Johanne Mommaerts vrouw van Pieter de Valcke houdt een half bunder en 
vijfentwintig roeden genoemd  BOUS BOCHTEN  gelegen aan de Bansloot. 
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Josijne  van der Elst vrouw van Anthonis Kint houdt een half bunder bij  
VOORDE gelegen aan Joos van Damme. Cathelijne van Rossem houdt een half 
bunder gelegen in de NATTEN MEERSCH aan de OYEVAERTS EECK.  Meester 
Jan Cooman te Mechelen houdt drie bunders genoemd  DE 
MONNICKVELDEREN  gelegen achter het  TGOET TE ROSSEM en aan het 
straatje aan de  HONSPENNE en van dit leen wordt nog een achterleen van een 
bunder door Jan Heuvins op de  HONSPENNE gehouden. Gillis Beeckman zoon 
van Jan houdt drie dagwand in twee percelen gelegen het éne op de Beek en het 
tweede op  BELLECOUTER. Het rapport werd gezegeld door Jan Beecman als 
volmachtdrager op 2 oktober 1588.  

3651 Jan Beeckman zoon van Gillis gemachtigd over jonker Charles van Ydeghem 
zoon van mher Jacob, heer van Wieze, Borst etca, machtiging verleden voor de 
schepenen van Ieper op 12 juli 1588. Verhef van een leen van twaalf bunders 
onder land en meers genoemd THOF TE BELLE en aan het leen behoort nog een 
heerlijke rol van drieentwintig schellingen tien penningen par. veertig hoenderen 
en een vierde geldende op diverse erflanden gelegen in  BELLEBROECK, DE 
DUUST, GOUBROECKERVELT,  TBOORWIJTBROECK en andere. De 
leenhouder mag een meier aanstellen. Het rapport werd gezegeld door Jan 
Beeckman als volmachtdrager op 3 oktober 1588.  

3652 Cornelis Heyvaert zoon van Gillis doet verhef van zijn leen van twee bunders 
gelegen achter VOORDE in twee percelen. Het éne perceel is DE 
POORSTERWEEDE genoemd vijf dagwand groot en paalt aan DEN 
ROVANSBOSCH aan het goed van Pieter Cheens zoon van Cornelis. Het ander 
perceel wordt  DEECKMERE genoemd en is drie dagwand groot nu toebehorende 
Pieter Cornelis en staat de leenhouder ten gevolge. Het tweede perceel paalt aan  
DACHELMERE. Het rapport werd gezegeld door Gillis Heyvaert vader van de 
leenhouder op 7 september 1602.  

3653 Hendrick de Briquegny doet verhef van zijn leen genoemd DE VOGHELRYE  
gelegen in Belle en Zwijveke geldende jaarlijks zes entvogels.  Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 3 februari 1604.  

3654 Gillis Rogman zoon van Giullis doet verhef van zijn leen van drie dagwand 
palende aan de beek aan het kloostergoed van Zwijveke, aan Daneel de 
Maerschalc en aan Barbara Jours vrouw van Daneel Gheldolf haar toegekomen 
van wegen Philips Pieters wezende haar deel een dagwand meers in de DUYNCX 
liggende te wissel. In de drie dagwand leen behoort Jan Ringoet zoon van Adriaen 
en zijn vrouw een dagwand en een dagwand aan Fransoys Diericx met zijn vrouw 
en twee dagwand behoren aan Gillis Rogman vader van de leenhouder en zijn 
vrouw Janne sValen.  Het leen werd door aankoop van jonker Philips van 
Crombrugghe verkegen. Het rapport werd gezegeld door Gillis Rogman, de vader 
op 18 augustus 1611.  

3655 Pieter de Munck zoon van Jan doet verhef van een leen dat hij kocht van Joos 
Beecman zoon van Bartholomeeus van vijf dagwand zijnde een onbehuisde 
hofstede palende aan  SNECKERS VELT, de hofstede van Gillis Rogman en aan 
het bosje van Hillewaert Beecman. Het rapport werd door Pieter de Munck 
ondertekend omdat hij geen zegel bezit op 21 september 1611.  
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3656 Fransoys de Loroy causa uxoris Anna Walsschaert door erfenis van Jan 
Walschaert doet verhef van een leen genoemd  DEN BREEDEN MEERSCH groot 
vier bunders palende aan de Dender, aan Guillaume Caudron en aan Daneel 
Woutertijn allen causa uxoris. Verder paalt het leen nog aan een meers genoemd  
DEN CALFSTEERT. In de vier bunders leen bezit de leenhouder slechts twee 
bunders en de resterende bunders staan Caudron en Woutertijn de leenhouder ten 
gevolge. De eed van feauteytschap werd gedaan door Remy de Loroy zoon van 
Franchois  als bedienelijk man. Het rapport werd gezegeld door Dominicus Colier 
op 28 april 1612.  

3657 Hillewaert van Guchte zoon van Jan door erffenis van Hansken Heindricx zoon 
van Jan omdat moeder overleden was Elisabeth Hennickx doet verhef van een 
leen van een bunder groot palende aan de erfgenamen van Joos Jacobs. Tot het 
leen behoren elf dagwand erflanden waarvan de negen liggen in Belle en de 
andere twee liggen in Opwijk. Door de voorbije troebelen zijn hiervan nog enkele 
percelen verduisterd. Van de erflanden bezit de leenhouder door koop de tiende 
penning. Het rapport werd ondertekend met een merk door de leenhouder omdat 
hij geen zegel bezit op 27 oktober 1614.  

3658 Jonker Davidt Deynaert doet verhef van een leen dat hij bekomen heeft als 
huwelijke gift van zijn moeder Marie vuyten Hove. Het leen is drie bunder meers  
palende aan een zeker weide genoemd  D’ELST en aan het goed van de heer van 
Wieze, aan  DEN LANGHENMEERSCH en aan het KERCKE MEERSCHELKEN  
van Denderbelle en aan de  SANT WINCKELE van Hillewaert Spanoghe zoon van 
Symoen en aan de  WIJNDRIESSCHE van Adriaen van Langhenhove. Het rapport 
werd ondertekend door de leenhouder omdat hij geen zegel bezit op 3 september 
1616.  

3659 Cornelis Matthijs doet verhef van zijn leen een half bunder groot gekocht van 
Erasmus van Hoorenbeke zoon van Michiel palende aan TGOET TE 
MEULENBROUCK aan Jan van de Keere zoon van Joos en zuid aan DE FOKE . 
Het rapport werd door de leenhouder ondertekend met een merk omdat hij geen 
zegel bezit op 27 mei 1617.  

 
Volgens register van de Rekenkamer nr 24644 (anno 1473 afgesloten 1480) volgende 
melding:  
 
De Josse de le Damme orphenin a cause de son fief tenu de mondit seigneur et contient 
quatre bonniers vault chascun an Lxij livres viij s. par. de ce receu par dessus la cedulle de 
Colinet  vj livres par. – service de cheval 
 
De Jehan Maerscalc a cause de son fief contenant viij bonniers tenu de mondit seigneur vault 
chascun an xxv livres iiij s. par. par an  tauxe et receu vij livres iiij s. par.  
 
Johannes Boele orphenin tient ung fief de mondit seigneur de v bonniers vault Lxvj livres xij 
s. par. par an tauxe  xix livres xix s. par. de ce receu que  xiiij livres xvj s. par.  
 
De Josse de le Damme orphenin a cause dun fief tenu de messire Ghilein du Cysne  [is vter 
Swaene] contient xvij journelz vault par an xxj livres xij s. par. tauxe et receu vj livres ix s. vj 
deniers par.  
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Volgens register van de Rekenkamer nr. 24653 (anno 1475) volgende melding:  
 
De Joos van den Damme a cause dun fief tenu de ladicte maison de tenremonde gissant en 
ladcite paroiche de Denderbelle valissant par an Lxij livres viij s. par. icy pour le droit dudict 
vj° denier  x livres v s. iiij deniers 
 
De Willem vuten Hove et ses freres a cause de plusieurs fiefz quilz tiennent de ladicte maison 
de tenremonde valissant tous ensemble Lij livres xvj s. par. par an  icy pour ledict droit  viij 
livres xvj s. 
 
De Jehan Marscalc a cause dun fief quil tient de ladicte maison de Tenremonde valissant par 
an xxij livres iiij s. par. icy pour le droit de vj° denier  iij livres x s. viij deniers 
 
De Jehan Boele et ses freres a cause dun fief quilz tiennent de ladicte maison de tenremonde 
valissant par an  Lxvj livres xij s. par. icy pour ledict droit  xj livres xij s. 
 
De Joos van den Damme a cause dun fief quil tient de maistre Reynault van Buedeghem  
resortissant a ladicte maison de tenremonde valissant par an xxj livres xij s. par. icy pour le 
droit du vj° denier dudict fief  iij lires xij s. 
 
De Ghelland Nieuweland a cause dun fief quil tient dudict maistre Reynault van Buedeghem 
resortissant a ladicte maison de tenremonde et valissant par an xxj livres xij s. par. icy pour 
ledict droit  iij lires xij s. 
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XXII. EICHEM/APPELTERRE 
 
Ledit cloistre et couvent tient ung fief de mondit seigneur contenant xL bonniers ou environ 
lesquelz sont par ci devant donnez a rente heritable pour la moictie des prouffis et doibt ledit 
fief en temps de guerre le service dun cheval desquilz deux fiefz Simon Druikin hoste a LA 
CLEF  a tenremonde est pour le present tenant mortes dit sterflaet et vault par an par dessus 
les despens du relief  et peut ladicte cloistre a cause dudit fief commettre ung mayeur et vij 
eschevins pour faire justice sur ledict fief et prend amendes de ij s. par. et le xx° deniers a la 
vente des terres tenu de lui   
 
MaistreBussaert de Zadeleere tient ung fief de mondit seigneur contenant trois journelz 
duquel fief Ysabeau Smeits  vefve de son pere tient la moictie sa vie durant en vivenote 
[bijlevinge] et vault ledit fief par an  vij livres xvj s. par. tauxe iiij livres xiij s. par.  
 
Katherine vuten Eechoute tient ung fief de mondit seigneur contenant demy journel es en 
sont plusieurs arrieres fiefz cy apres declarez es vault cedit fief par an  iij s. par.  
Et lon tient dudict fief asscavoir  Jehan Heylen  demy bonnier de terre sur quoy elle prent xij 
deniers item sur Willem van Langhenhove  sur ung demy bonnier xij deniers et prent le x° 
denier a la vente  - nihil 
 
Guillamme de Langhenhove demy bonnier et Jehan Philips alias De Wale ung journel 
tiennent en fief de ladicte Katherine et valent par an  iij livres par. - nihil 
 
Lysbet sBruylers en tient ung fief contenant iiij journelz et iiijxx verges et vault par an  iij 
livres xvj s. par. – nihil 
 
Jehan le Brune en tient ung fief contenant trois journelz et vault par an iij livres xiii s. par. – 
nihil 
 
Jehan van den Broucke fs Loys en tient ung fief contenant vj journelz et vault par an  vij 
livres iiij s. par. – tauxe  iiij livres vj s. par. 
 
Guillame van der Straten en tient ung fief contenant deux journelz et vault par an  xL s. par. 
– nihil 
 
Robert Godevaerts en tient ung fief contenant x journelz et vault par an  vij livres – nihil  
 
Pierre van den Moortgate  en tient ung fief contenant trois journaulz et vault par an xLviij s. 
par. – nihil 
 
Lysbet Ruikbours en tient ung fief contenant iij journelz et vault par an iij livres – nihil  
 
Messire  Guillain du Chine [vtter Swaene]  chevalier seigneur de Wackenes et de Hemlers 
etc tient ung fief de mondit seigneur de sa maison et court de tenremonde contenant en terres 
a hanales preitz bois et fossez xij ½ bonniers item appertient audit fief en rente heritable xxiij 
s. x deniers par. xL gelines et le quart quil prent sur certaine heritaige que len tient de luy ou 
lieu appelle MESBROUC a cause duquel fief il commect ung bailly et maieur lesquels 
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adheritent et desheritent avecq ses tenans et est ledit fief chargie de iiij livres par. par an 
rente heritable et vault par dessus ladicte rente [ par an du rachat et vault cedit fief par an 
laquelle rente est tenu en fief de mondit seigneur le duc ]  xix livres xv s. par. – tauxe pour ce 
fief  Lvj livres iiij s. par. – MEBROUC  
Messire Jehan Hendrincx tient en fief de monsieur le duc une rente hertiable assigne sur 
ledit fief de Messire Ghileine de Liiij livres par. par an  
 
Ledit messire Guillain  tient ung fief de mondit seigneur Baers fu a Jehan Langhen et est une 
seigneurie de xxxix hommaiges excepte ung qui giest en la paroiche de Berlaer lequel est 
applicque aux fiefz tenus de mondit seigneur en ladicte paroiche comme len dit item en rente 
heritable sur certaine heritaige que len tient de luy en Saint Gille et Zwivicke xLiiij s. viij 
deniers par. v cappons et xxxviij geliens et vault par an – et ses quatre fiefz ensievans sont 
mis en la main de Monseigeur  
 
Ledit Messire Guillain tient encor ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde gisant en la paroiche de Lebbeke et est une seigneurie de xvij hommaiges quy 
ennoultre leurs fiefs de lui tiennent et vault par an 
 
Ledit messire Guillain tient encor ung fief de mondit seigneur de sadite maison et court de 
tenremonde gisant en ladite paroiche et est une seigneurie de xij hommaiges quy ennoultre 
leurs fiefz de luy tiennent item prent sur certain heritaige que ses tenans luy paient en rente 
heritable xij s. viij deniers gr  viij deniers par. deux cappons  xviij gelines sept mesures et 
demi soille appelle viertelen mesure de tenremonde et vault par an 
 
Ledit messire Guillain tient ung aultre fief de mondit seigneur de sadicte court gissant en la 
paroiche dOppijc contenant xj hommaiges qui ennoultre leur fiefs de luy tenant item 
appartient aussi audit fief en rente xLv deniers par. deux gelines et une petite disme valissant 
par an xvj gr  ou environ et vault cedit fief par an  
 
Arrieres feifs tenus dudict Messire  Guillain 
 
Catherine Coens en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xxvj s. par. – nihil 
 
Henry de Wolf  en tient ung fief contenant trois journelz et vault par an iij livres par. – nihil 
 
Robert Paridaen  en tient ung fief contenant contenant demy bonnier et vault par an xL s. 
par. – nihil 
 
Louys van den Broucke  en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  iiij livres 
iiij s. par. - nihil 
 
Danel vuten Eechoute en tient ung fief contenant demy bonnier et Lxx verges et vault par an  
iiij livres iiij s. par. - nihil  
 
Jehan Spanoghe en tient ung fief contenant demy bonnier duquel fief est tenu ung arrierefief 
qui sensuit et vault cedit fief par an ung sacq de soille xLviij s. par. - nihil 
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Andrieu van Rossem tient ung fief dudit  Jehan Spanoghe contenant ung journel et vault par 
an xxiiij s. par. – nihil 
 
Elizabet sBrunders  en tient deux fiefz dudit messire Guillain  dont luy contient iij journelz et 
xxxvj verges et laultre iij journelz valent par an  vj livers par. – nihil 
 
Jehan Zuetman en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an duquel fief sont 
tenus plussieurs arrieresfiefz  xLviij s. par. – nihil 
 
Arrieresfiefz tenus dudict messire Guillain  a cause de sesdits fiefz cy devant nommez  
 
Premiers Phelippe vuten Zwane en tient ung fief dudit messire Guillain contenant trois 
bonniers appelle LE BRUELE  chergie ledit fief de xij livres par. rente heritable par an et a 
leglise Doppyc xij gr vault ledit fief deduit ladicte cherge  xxj livres par. – tauxe xx livres iij s. 
par. y comprins la rente  LE BRUELE 
 
Margriete van der Straten fa Willems en tient ung fief appelle LE WIENDRIESCH  contenant 
ung bonnier et vault par an  vij livres iiij s. par. – tauxe  iiij livres v s. par. WIENDRIESCH 
 
Robert Govaerts en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an iiij livres iiij s. par. 
– nihil  
 
Jehan van den Keere en tient ung fief contenant journel et demy et vault par an  xxxviij s. 
par. – nihil 
 
Leurens Mommaert  en tient ung fief contenant demy bonnier et xxv verges et vault par an  iij 
livres xij s. – nihil 
 
Daneel de Calkene  en tient ung fief contenant trois bonniers appelle DE MONNEC VELDRE  
et vault par an  xv livres xij s. par. – VELDRE tauxe  ix livres vij s. par.  
 
Elizabet Gherts  vefve en tient ung fief  contenant .. gisant en deux parties et vault par an xx 
mesures de soille appelle vaten extimes en valeur a iiij livres par. – nihil  
 
Guillamme vuten Hove en tient trois fiefs contenans ensamble les masures y estans dessus en 
bois preitz et pastures xj bonniers ou environ et vallent par an a iiij livres xvj s. chacun 
bonnier montent ……  - nihil 
 
Vrancke de Calkene en tient en ung fief contenant demy bonnier de preitz et vault par an v 
livres ij s. par. – nihil 
 
Margriete Coens  en tient ung fief contenant vj journelz et vault par an  vj livres par. – nihil 
 
Danel de Rossem en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  x s. par. – nihil  
 
Les arrieresfiefz tenus de Jehan Zuetman 
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Premiers Daneel van Calkene tient ung fief dudit Jehan contenant ung bonnier et vault par 
an  iiij livres xvj s. par.  
 
Louis van Gheinderboven en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xLviij s. 
par.  
 
Josse de Rossem en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xLiiij s. par.  
 
Adaem van Gheinderboven en tient ung fief contenant ung journel et vault par an  xxiiij s. 
par.  
 
Martin Moens en tient ung fief contenant cincq journelz et vault par an deux sacq de soille  
iiij livres xvj s. par. - nihil 
 
Ledit  Martin en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xLviij s. par. - nihil 
 
Ledit  Martin en tient ung aultre fief contenant aussi demy bonnier et vault par an  xLviij s. 
par. - nihil 
 
Jehan van den Keere en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xL s. par. – 
nihil 
 
Elyzabet van den Keere en tient ung fief contenant ung journel et vault par an  xviij gro  
 
Catherine van Calkene en tient ung fief contenant ung journel et vault par an xxiiij s. par.  
 
Jehan van Belle en tient ung fief contenant ung journel et vault par an  xx s. par. – nihil 
 
Jaques van den Huefvinc  en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  Lij s. par. 
– nihil 
 
Arnoul van den Anderenhove  en tient ung fief contenant ung journel et vault par an  xxxvj s. 
par. – nihil  
 
De Messire  Guillain arrieresfiefs 
 
Gillis van Nuffele en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xxxviij s. par. – 
nihil 
 
Margriete Verlisbetten  en tient ung fief contenant journel et demy et vault par an  xxxvj s. 
par. – nihil 
 
Jehan Philips en tient ung fief contenant en deux pietses journel et demy et vault par an xL s. 
par. 
 
Gheert van Cousbrouc  en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an  iiij livres par. 
 
Hykin Claeis  en tient ung fief valissant par an  iij livres par. – nihil 
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Josse van den Damme aveugle en tient ung fief contenant xvij journelz et vault par an  xxj 
livres xij s. par. – aveugle  tauxe pour moinctie vj livres ix s. vj deniers par.  
 
Galant Nieuwelant  orphenin en tient deux fiefz contenant xvij journelz et valent par an  xxj 
livres xij s. par. – orphenin tauxe pour moictie vj livres ix s. vj deniers par.  
 
Martin Moens  en tient ung fief contenant demy journel et demy bonnier vault par an  iij 
livres par. – nihil 
 
Ledit Martin en tient ung aultre fief contenant demy bonnier et vault par an  xLviij s. par. – 
nihil 
 
Arnoul van den Anderenhove en tient ung fief contenant cincq journelz et vault par an  xxxvj 
s. par. – nihil 
 
Catherine van den Keere en tient ung fief contenant trois journelz et vault par an  iij lievres 
xij s. par. - nihil 
 
Josse de Smet  en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xxxvj s. par. - nihil  
 
Govart van den Beunde  en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an  iij lievres xij 
s. par. – nihil  
 
Jehan Boschman en tient ung fief contenant trois journelz et vault par an  iij livres par. - 
nihil 
 
Guillamme van der Schuere en tient ung fief contenant trois journelz et vault par an  vj livres 
par. - nihil 
 
Elizabet Gherts  vefve de  Gillis Cooman en tient ung fief contenant trois journelz et vault par 
an pour la part de ladicte vefve  iij livres xij s. par. – nihil 
La vefve de Cherscamp oudit fief par an  xLviij s. par.  - nihil 
 
Les enffans de Jorge Plumion dedict fief par an iij lires xij s. par. – nihil 
 
Margriete van Neuvelde  en tient ung fief contenant cincq journelz et demi et vault par an iij 
zacx de soille  vij livres iiij s. par. – vefve tauxe pour moictie ij livres iij s. par.  
 
Henry van Nuffele en tient ung fief dont luy contient trois journelz et aultre sur quoy sa 
maison est assise valent par an x livres xvj s. par. – tauxe  vj livres ix s. par.  
 
Josse van der Meere en tient ung fief contenant iij journelz vault  iij livres xij s. par. – nihil 
 
Ympen van den Keere en tient ung fief contenant ung viefz bonnier et vault par an  iiij livres 
iiij s. par. 
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3671 Eustaes van Cotthem machtig over de eerwaarde heer de Aartsbisschop van 
Mechelen, prelaat van het Godshuis van Affligem doet verhef van een leen van 
veertig bunders groot. Nog houdt het Godshuis  erfland en ervelijke helftwinninge 
gelegen binnen Eegene naast Wichelen geldende hiervoor een paardendienst. Het 
rapport werd gezegeld door de volmachtdrager op 21 januari 1603.  
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XXIII. OPWIJK 
 

Henry van Coudenberghe  tient ung fief de mondit seigneur de sadite maison et court de 
tenremonde ensamble certaine heritaige sur quoy il prent rente en deniers et demy journel de 
fief valissnt par an deux mesures de soille appelle vaten et en sont tenus les arrieres fiefz 
sensuivent  viij s. par.  
 
Premiers  Ghisebrecht de Keisere tient ung fief dudit Henry contenant en deux pietses deux 
journaulz et demy et vault par an xvij mesures de soille appelle vaten  xxviij s. par.  
 
Guillamme le Keisere  en tient ung fief contenant ung journel et Lxxv verges et vault par an xj 
mesures de soille appelle vaten xLiiij s. par.  
 
Guillamme van der Hofstat  en tient ung fief contenant trois journelz et vault par an  iiij 
livres xvj s. par. 
 
Ympin van der Mere en tient ung fief contenant en deux pietses  demy bonnier et vault par an 
ung sacq de soille  xLviij s. par. 
 
Henry Coreman  en tient ung fief contenant deux journelz item  vault  iij livres x s. par.  
Item une mesure contenant demy bonnier appelle DOUDE STE   ij livres x s. par.  
Item ung aultre fief contenant journel et demy vault  xxxvj s. par. – ce sont deux fiefz et pour 
ce nihil DOUDE STE  
 
Ghisel van der Hofstat  en tient ung fief contenant demy journel et vault par an demy sacq de 
soille xxiiij s. par. 
 
Josse van Waerbeke  en tient ung fief contenant ung journel et vault par an demy sacq de 
soille  xxiiij s. par.  
 
Volgende posten geschrapt : 
[Jehan van den Breeden tient ung fief de mondit seigneur de sadite maison et court de 
tenremonde contenant viij journelz et demy duquel fief sont tenus x arrieresfiefz lesquelz ne 
sont point apporte au registre et vault cedit fief par an  xij livres par. – Roye et mis autre part 
ou il doit servir et refaire comme il doit estre   tauxe  vij livres iiij s. par.  
Ghiselbrecht de Luu tient ung fief de mondit seigneur et est une seigneurie de plusieurs 
hommaiges dont il prent relief sterfcoop et wandelcoop quant il eschiet et prent a cause 
dudict fief sur certain heritaige que luy tient de luy en rente xix s. deniers obool par. et en 
sont tenus plusieurs arresfiefz qui sensuit – Roye et mis demeure  cler et net ce fief et aussi les 
fiefz de lui tenuz 
Premiers Josse de Keisere fs Josse ent ient ung fief contenant trois journelz et vault par an  
xLij s. par. 
Jehan van den Vekenen  en tient ung fief contenant ij journelz en bois iiij ½ journelz en 
pasture xxv verges demy journel et xxv verges terre hanable  demy bonnier pasture et ung 
journel en mesure et ung aultre fief contenant trois journelz valent ensamble par an xxv 
mesures de soille appelle viertelen et x s. de gros  xij livres par.  - tauxe  vij livres iiij s. par.  
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Jehan Lievens  en tient ung fief contenant deux journelz et vault par an ung sacq de soille  
xLviij s. par. – nihil 
Beatrijs van den Keere en tient ung fief contenant deux journelz et demy vault par an iij livres 
xij s. par. – nihil 
Catherine van der Mere en tient ung fief contenant en deux pieches journel et demy vault par 
an  xxiiij s. par. – nihil 
Marie van der Mere en tient ung fief contenant cincq journelz et vault par an iiij livres xvj s. 
par. – nihil 
Ladite en tient ung fief contenant ung journel et vault par an  xxiiij s. par. 
Elyzabet van Berszele  en tient ung fief contenant x ½ journelz et vault par an  vj livres vj s. 
par. – nihil 
Catherine Coremans en tient ung fief contenant deux journelz et vault par an  xxviij s. par. – 
nihil 
Elyzabet van den Bossche en tient ung fief contenant ung journel et vault par an  xx s. par. – 
nihil 
Rogier Brame en tient ung fief contenant ½ journel en bois et vault par an – nihil ] 
 
Jehan van der Meere tient deux fiefz de mondit seigneur de sadite maison et court de 
tenremonde et sont deux dismes est assavoir lune sur xviij bonniers de terre dont il prent les 
deux garbes des dix et laultre sur cincq bonniers la vj° guarbe item aultre a acause de cedit 
fief en rente ix cappons  xvij ½ gelines et en rente environ xvj s. par. et vault par an iij sacqs 
de soille lequel est extime par ou xj livres xij s. par. de ce fait a deduire vj viertelsaet de soille 
et vj viertelsaet davoine que prent sur ledit fief labbaye dAffelghem et pareillement autre 
nombre de soille et audit leglise dOppijc font v livres xij s. par. demeure cler  vj livres  
Jehan Aelbrechts fs Ympins tient ung fief de mondit seigneur contenant en demy pietses 
journel et demy et ault par an ung sacq de soille  xLviij s. par. – nihil  
 
Gheert van der Doort tient ung fief de mondit seigneur contenant demy bonnier et vault par 
an  xxxvj s. par. – nihil 
 
Guillamme van der Mere tient ung fief de mondit seigneur contenant journel et demy et vault 
par an viij mesures de soille appelle vaten  xxxj s. par. – nihil 
 
Jehan van den Keere tient ung fief de mondit seigneur contenant ung bonnier ou environ et 
vault par an  iij livres xij s. par. – nihil 
 
Matte Coremans  tient ung fief de mondit seigneur contenant trois journelz ou environ et 
vault par an iij livres par.  
 
Jehan van der Eertbrugghen ou nom de  Margriete van der Eertbrugghen tient ung fief de 
mondit seigneur et est une disme appelle DE RUDDERLICKE THIENDE  de laquelle ladicte 
Margriete et Elyzabeth sa seur ont le tierchs et les enffans Deertbrugghe les deux pars et est 
ledit fief deu en temps de guerre le service dun cheval aux despens de monseigneur et vault 
par an  iiijxx x livres par. – Colinet Danekiz  a receu le service du cheval comme il appert par 
sa cedulle  RIDDERLICKE THIENDE   
 
Jehan Leeman  tient ung fief de mondit seigneur contenant ung bonnier ou environ et vault 
par an  iiij livres xvj s. par. – nihil 
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Guillamme van der Mere tient ung fief de mondit seigneur contenant ung journel et vault par 
an cincq mesures de soille appelle vaten  xx s. par. – nihil 
 
Gheert van der Meere tient ung fief de mondit seigneur contenant demy journel et vault par 
an  xxiiij s. par. – nihil 
 
Jehan van Migro  tient ung fief de mondit seigneur contenant demy bonnier et ce comme 
tuteur de Josken Crabbe fs Josse et vault par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Jehan van den Berghe tient ung fief de mondit seigneur contenant deux journelz et demy et 
vault par an Liiij s. par. – nihil 
 
Jehan  van den Breden [ Joos ] en tient ung fief de mondit seigneur contenant ung journel et 
xxv verges vault par an viij mesures et soille appelle vaten  xxxij s. par. – nihil 
 
Pierre van der Straten  tient ung fief de mondit seigneur contenant xx ou xxv verges et vault 
par an  v s. par. – nihil 
 
Gillis Verlysbetten tient ung fief de mondit seigneur contenant ung journel et Lxx verges et 
vault par an  xLviij s. par. – nihil 
 
Henry van der Houven  tient ung fief de mondit seigneur contenant ung journel et xxxvj 
verges et vault par an  xxx s. par. 
Gilles van den Damme fs Louys  tient ung fief de mondit seigneur contenant cincq journelz et 
ault par an  vij livres xvj s. par. – tauxe  iiij livres xiij s. aprisis  
 
Josse Aelbrecht tient ung fief de mondit seigneur contenant ung bonnier gisant ou lieu 
appelle TEN RODE  et vault par an  iiij livres iiij s. par. – nihil 
 
Guillamme van den Nieuwenhove tient ung fief de mondit seigneur contenant en rente 
heritable quil prent sur certain heritaige montant a xvj s. par. et quant ont vent ladicte 
heritaige prent le x° denier  xvj s. par. – nihil 
 
Catherine Salaerts  femme de  Jehan Stommelin tient ung fief de mondit seigneur et est la 
mayeurie Doppyc ensamble la praterie audit lieu et doit ledit fief en temps de guerre le 
service dun cheval et vault ledit fief par an [ Lxij livres xij s. par. – geschrapt ] ander 
handschrift [ audit fief appertient xxiiij mesures davoire appelle Ros  quil prent sur diverses 
terres et dont il prent de ceulx le x° denier a la vente pour ce ij livres par. vault Lix livres xij 
s. par.  de ce fait a deduicte iiij sacqs de soille que prend dessusdit leglise de tenremonde 
iceulx extinct ix livres xij s. reste L livres par. cler] – a cause du service de cheval et taux elle 
fait service  LA MAYERIE DOPWIJCK   
 
Jehan le Parmentier  tient en fief de mondit seigneur ½ vaetsaet de terre de cincq journelz et 
vault par an vj livres par. – nihil  
 
Ledit Jehan tient ung aultre fief de mondit seigneur contenant trois journelz et vault par an  
iij livres xij s. par. - nihil 
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Ledit Jehan tient ung aultre fief de mondit seigneur contenant demy bonnier et vault par an  
xLij s. par. - nihil 
 
Ledit Jehan tient encore ung aultre fief contenant iiijxx xv verges de terre et vault par an  xviij 
s. par. - nihil 
 
Ledit Jehan tient ung aultre fief de mondit seigneur contenant ung demy viefz bonnier et vault 
par an xLviij s. par. – nihil 
 
Danel van der Eertbrugghen tient ung fief de mondit seigneur contenant ung journel et vault 
par an  x s. par. – nihil 
 
Henry Govarts tient ung fief de mondit seigneur contenant deux verges dont il ne receut 
oncques riens 
 
La femme  Jehan Moeyenzons  appelle Margriete van der Eertbrugghen fa Henry tient ung 
fief de mondit seigneur contenant en deux pieches vj journelz duquel fief sont tenus vij 
journelz de terre en heritaige dont il prent en rente de chascun journel ung denier et a la mort 
le x° denier et vault ledit fief par an  v livres viij s. par. - nihil  
 
Jehan van Aestrupt tient ung fief de mondit seigneur contenant ung journel et vault par an  
xij s. par. - nihil 
 
Pieter Bosman tient ung fief de mondit seigneur contenant vj journelz et vault par an  v livres 
ij s. par.  - nihil  
 
Ledit Pierre tient ung fief de mondit seigneur contenant ung bonnier et vault par an  iij livres 
xij s. par. – nihil  
 
Margriete van der Houven tient ung fief de mondit seigneur contenant en trois pietses deux 
journelz xLviij verges item iiijxx x verges preitz et xxv verges en ung petit jardin et vault par 
an  iiij livres par. – nihil 
 
[ladicte Margriete tient ung fief de mondit seigneur contenant ung journel et vault par an  
xxiiij s. prisisi – geschrapt] 
 
Gheert van Hemelrike  tient ung fief de mondit seigneur contenant xj journelz [et vault an] 
dont a la nappartient que les ij journelz [et le surplus appartien asscavoir a Jehan van 
Hemelrike ] valent [ xvj livres par.]  xLviij s. par.  et le surplus appartient assacvoir a Jehan 
van hemelryke son frere demy bonnier  xLviij s. par.  item  Joos van Waerbeke ½ journel 
vault  xxxvj s. par. – tauxe  ix livres xij s. par.  
 
Item  Jehan van Hemelrike son nepveu le iij° part de v journelz vault  xxxvj s. 
 
Item  Pieter van den Dorent xxxiij veges  xij s. 
 
Daneel van den Dorent demy journel  x s. 
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Willem Coreman  xxv verges  v s. par. 
 
Pauwels van Warbeke  demy journel  xx s. parisi  
 
Gillis van der Dorent  demy journel  xx s.  
 
Les enfans de  Guillaumme Coreman xxv verges  v s. par.  
Et ses fiefz staen hem te ghevolghe  
 
Guillamme van der Schueren tient de mondit seigneur ung fief contrenant xL verges et vault 
par an  viij s. par.  - nihil  
 
Jehan  van der Hofstat alias Boele [ Ghiselbrecht ] tient ung fief de mondit seigneur 
contenant trois journelz et vault par an xxij mesures de soille appelle vaten sur quoy sa mere 
tient la moitie sa vie durant  iiij livres viij s. – nihil 
 
Phelippe vuten Zwane  tient de mondit seigneur le quart dun moulin a eaue ensamble ung 
petit viveret et une maison comme il est assis et valent les trois aultres pars dudit moulin au 
prouffit de mondit seigneur par an iiij ½ sacqs de soille et la part dudit Philippe en avenant 
monte sa part au pres  de xLviij s. par. le sacq  iij livres xij s.  
 
Gillis Bonneman tient ung fief de mondit seigneur contenant ung journel et vault par an  xxx 
s. par. - nihil 
Danel van den Breden  tient ung fief de mondit seigneur contenant trois journelz et vault par 
an  iij livres xij s. par. - nihil  
 
Danel le Keisere tient ung fief de mondit seigneur contenant trois journelz et vault par an  iij 
livres xviij s. par. – nihil  
 
Lanceloit  de Keisere [ Jan ] tient ung fief de mondit seigneur contenant ung journel et vault 
par an vij mesures de soille appelle vaten  xxviij s. par. – nihil  
 
Guillamme van der Meere tient ung fief de mondit seigneur contenant Lxxv verges et vault 
par an  xx s. par. – nihil 
 
Josse Crabbe tient ung fief de mondit seigneur contenant demy bonnier marez et vault par an  
xxiiij s. par. – nihil  
 
Jehan Heylen tient ung fief de mondit seigneur contenant ung bonnier et vault par an  iiij 
livres par. – nihil 
 
Phelippe van Nieuwenhove rentmaistre es parties de Louvain tient ung fief de mondit 
seigneur contenant pluseurs hommaiges assavoir le premier appelle T MANSCAP VAN DER 
MEERE ensemble une masure et trois bonniers que pretz que terre a NIEUWENHOVE  et 
vault chascun journel xx s. par. iiij deniers par. et ung esch rente que deux ou trois personnes 
donnent par an ung aultre hommaige resortant au premier dont sont tenus xL hommaiges ou 
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environ encore ung aultre hommaige de xvij hommaiges ou environ lesquelz ledit fiefz de luy 
tient et peut valoir par an xij livres par. – tauxe  vij livres iiij s. par.  
 
Ledit Phelippe tient de mondit seigneur ung aultre fief contenant demy bonnier de pasture 
duquel fief sont tenus sept hommaiges et vault par an  xxxvj s. par. – nihil 
 
Ledit Phelippe tient ung aultre fief de la fille  Simoens van der Elst  contenant cincq journelz 
et vault par an iiij livres par. – nihil 
 
Ledit Philippe tient ung fief de  Pierre le Keisere contenant ung journel et vault par an  xviij 
s. par. – nihil 
 
Ledit Philippe de  Joose le Keiser deux fiefz dont lun est pasture valissant par an ix livres 
par. et laultre tient de  Jehan le Keisere valissant ij livres xiiij s. par. valent les deux par an  
xj livres xiiij s. par. – tauxe vij livres par.  
 
Ledit Phelippe tient ung fief du cloistre de Zwivieke et est une rolle de xviij s. v deniers par. 
duquel fief len tient xvij hommaiges 
 
Ledit Phelippe tient ung fief de Guerart le Keisere contenant sept journelz aultreffois donnes 
a rente pour la moictie des frais et est dadicte terre de si petite valeur que le prys suy est 
point mis 
 
Ledit Phelippe tient ung fief de Jehan van de Hofstat et est une v° guarbe que vault par an  ix 
livres xvj s. par.  tauxe v livres xvij s. par.  
Les arrieresfiez tenus dudit Philippe a cause de sesdictz fiefz cy devant escrips  
 
Premiers  Robert Paridaen  tient dudit Philippe ung fief contenant deux bonniers et vault par 
an iiij livres xvj s. par. – nihil  
 
Olivier van der Helst en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xLij s. par. – 
nihil 
 
Lysbet Heylen  en tient ung fief contenant trois journaulz et ault par an  iij livres vj s. par. 
 
Elyzabet der Wedewen en tient ung fief contenant en trois parties trois journelz et vault par 
an douze mesures de soile et xxiiij s. par. en argent – nihil  
 
Jehan Aelbrechts en tient ung fief contenant iiij journelz de terre et vault par an xxxij 
mesures de soille appelle vaten 
 
Josse van der Doorent  en tient ung fief contenant trois journelz et vault par an  iij livres par. 
– nihil  
 
Catherine Cooles  en tient ung fief et est une seigneurie a la quelle appertiennent vij 
hommaiges lesquelz leurs fiefz ennoultre delle tiennent et comprent xvj journaulz de terres et 
xvij s. par. desquelz xvj journelz ladicte Catherine en tient en la main iiij ½ journelz et le 
sourplus ceulx quy senssuit et vault par an  iiij livres par. - nihil 
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Premiers Jehan Vlaminc tient ung fief de ladicte Catherine contenant journel et demy et 
vault par an viij mesures de soille appelle vaten - nihil 
 
Jehan Phelips en tient ung fief contenant ung journel et vault par an  xx s. par. – nihil 
 
Josse le Smet  en tient ung fief contenant ung journel et vault par an  xviij s. par. – nihil 
 
Jhoes van den Damme  en tient ung fief contenant ung bonnier marez et vault par an  xviij s. 
par. – nihil 
 
Marriete Paridaens en tient deux fiefz contenant ung bonnier et vallent par an  iiij livres iiij s. 
par. – nihil 
 
Guillame le Keisere fs Josse tient ung fief de  Philippe van Nieuwenhove  contenant ij 
journelz et ung aultre aussi ij journelz dont une appelle Avezoete  tient sa vie durant en 
vivenote vj s. gro  et ledit fief vault par an  vij livres iiij s. par. – nihil 
 
Avesoete van den Nieuwenhove en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an  vij 
livres iiij s. par. – vefve tause pour la moictie ij livres iij s. par. 
 
Lancelot van der Heda  en tient ung fief ou nom de lospital de Sainte Katherine contenant xiij 
journelz et vault par an cincq sacqs de soille et vij s. mesures appelle vaten duquel fief sont 
tenus deux hommaiges lesquelz ne sont pour cy mis pour ce quilz ne sont venu ou registre  xiij 
livres x s. par. – quicte pour demie 
 
Ghertruyt van den Abeele en tient trois fiefz contenant quatre journelz et vallent par an  vij 
livres xj s. par. – nihil  
 
Jhoes Boele en tient ung fief contenant trois journelz et xxv verges de terre et vault par an  iij 
livres xviij s. par. – nihil 
 
Lancelot de Keisere  en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an xxxviij mesures 
de soille appelle vaten – nihil  
 
Marie van den Bossche en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  iiij livres xvj 
s. par. – nihil 
 
Hendirc van Cauwenberghe en tient ung fief contenant trois journelz et vault par an xviij 
mesures de soille appelle vaten ledit henry encore ung demy bonnier et vault en tout deux 
sacqs de soille  iiij livres xvj s. par.  
 
Catheline van der Pletse  en tient ung fief contenant cincq journelz et vault par an v livres ij 
s. par.  
 
Josse le Keisere fs Joosse  en tient ung fief contenant deux bonniers et vault par an duquel 
fief sa mere tient la moictie en vivenote  vij livres iiij s. par. – tauxe pour Josse  ij livres ij s. 
par. et pour la vefve  xxj s. par. 
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Ledit  Josse en tient ung fief et est une disme dont ledit Josse na que la moictie et de cesdicts 
deux fiefz a la mere dudit Josse la moictie sa vie durant en vivenote et vault par an  Lj livres 
xij s. – tauxe pour lentier xv livres ix s. vj deniers et pour la vefve vij livres xiiij s. ix deniers  
 
Danel de Nervelde en tient ung fief et est une rente seignourable ouquel appertient xij 
hommaiges quy en aultre les fiefz de luy tiennent contenant xx journelz de terre lesdicts 
arrieresfiefz  et prent a cause dicellui fief sur xviij journaulz de terre en rente heritable le x° 
denier et vault par an  -  nihil  
 
Ledit Daneel  en tient quatre fiefz contenant viij journelz et valent par an xLvij mesures de 
soille appelle vaten  ix livres viij s. par. – tauxe  v livres xij s. par.  
 
Ledit  Danel en tient ung fief et est la troisiseme part dune disme valissant par an duquel fief 
Adaem de Keisere prent les prouffiys sa vie durant  xxx livres par. – tauxe  xviij livres par.   
 
Memoire que les arrieresfiefz dudit Daneel ne fait point venus ou regystre   
 
Ilz sont cy mis :  
 
Premiers Pierre van den Nieuwenhove tient ung fief dudict Danel contenant en preitz et terre 
ung bonnier et ung journel quy vault par an ix livres xij s. par. – tauxe  v livres xiiij s. par.  
 
Adaem van den Nieuwenhove en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  
xxviij s. par. – nihil  
 
Elyzabet van der Eertbrugghen en tient ung fief contenant en preitz ung journel qui vault par 
an Liiij s. par. – nihil 
 
Danel van den Nieuwenhove et Percheval van Assche en tiennent chacun ung fief contenant 
deux journelz et demy qui valent par an iiij livres par. – nihil 
 
Jehan Lupaert  et  Hendric de Keiser en tiennent chacun ung fief contenant deux journelz qui 
valent par an xLiiij s. par.  
 
Ledit Henry en tient ung fief contenant Lxxv verges qui vault par an  xx s. par. 
 
Margriete fa Gillis van Nieuwenhove en tient ung fief contenant en preitz ung journel qui 
vault par an xLviij s. par. – nihil  
 
Sire  Nicholay van der Sleehaghe tient ung fief dudit Phelippe et est une disme qui vault par 
an Liiij livres xij s. par. – tauxe xxxij livres xv s. par. 
 
Ghiselbrecht de Keisere  en tient ung fief contenant ung journel et x verges vault par an ix 
mesures de soille appelle vaten – nihil 
 
Jan van der Hofstat  en tient ung fief contenant demy journel et vault par an xL s. par. – nihil  
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Pierre van der Straten  en tient ung fief contenant ung journel et vault par an xx s. par. – 
nihil 
 
Jehan Boeyens  en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an iiij livres par. – nihil 
 
Josse le Smet  et  Henry de Keiser  en tiennent ung fief contenant vij journelz et vault par an 
iiij sacqs ij mesures de soille extimes en argent x livres par. – tauxe vj livres par.  
 
Michiel van den Nieuwenhove  en tient ung fief contenant ung journel et vault par an  xx s. 
par. 
 
Jehan van der Doort en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  iiij livres xvj s. 
par. – nihil 
 
Clare van den Keere en tient ung fief contenant journel et demy et vault par an  xxx s. par. 
 
Guillamme van den Perre en tient ung fief contenant xiij journelz duquel fief Jehan van der 
Perre tient sa vie durant en vivenote vj s. gr  et ceit fief vault par an six sacqs et viij mesures 
de soille et en argent vij livres iiij s. par. extime en valeur deduit lesdicts vj s. gro  xx livres 
par. – tauxe xij livres par.  
 
Pierre van Calkene en tient ung fief contenant demy journel et vault par an  xxxvj s. par. – 
nihil 
 
Leurens van den Broucke en tient ung fief contenant ung journel et xx verges et vault par an 
xij s. par. - nihil    
 
Jehan Lupaert en tient ung fief contenant journel et demy et vault par an L s. par. – nihil 
 
Pierre van der Sproct  en tient ung fief contenant ij journelz et deux aultres contenant viij 
journelz valent par an x livres par. – [ tauxe vj livres par. geschrapt ]ce sont tiers fiefz  fiefz et 
pour ce roye  
 
Cornille Hobackere  en tient ung fief en Appels contenant ung journel et vault par an  xiiij s. 
par. – nihil  
 
Guillame Aelbrechts en tient ung fief contenant ung journel et vault par an  xxiiij s. par. – 
nihil 
 
Josse le Bloc  en tient ung fief contenant trois journelz et vault par an  iiij livres par. – nihil  
 
Clemme van den Nieuwenhove vefve en tient ung fief contenant xviij journelz et vault par an  
xxj livres xij s. par. – vefve tauxe pour moictie vj livres ix s. vj deniers par.  
 
Catherine Coolens  en tient ung fief contenant vj hommaiges qui lent fiefz tiennent delle 
jusques a xj journelz et demy de terre et vault par an  ix livres xiiij s. par. – vefve tauxe pour 
moictie ij livres xvij s. par.  
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Ghiselbrecht van den Nieuwenhove en tient ung fief contenant journel et demy et vault par 
an  xxxij s. par. – nihil  
 
Elyzabeth sBruleers  en tient ung fief contenant deux journaulz et vault par an  xL s. par. – 
nihil  
 
Hillewaert van den Driessche en tient ung fief contenant vij journaulz et vault par an  vij 
livres par. – tauxe iiij livres iiij s.par. 
 
Henry Boeyens  en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xx s. par. – nihil 
 
Josse Hoefman en tient ung fief contenant iij journaulz et vault par an iij livres vj s. par. – 
nihil  
A ledit Josse sur x bonniers aultresfois donne a rente heritable pour la moictie des frais dont 
sa mere tient sa vie durant la moictie en vivenote et vault par an  xij livres par. – vefve tauxe 
pour moictie iij livres xij s. par.  
 
Danel Nieuwelant tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant six bonniers et demy appelle LE HAULT ET LE BAS et vault par an  xxij livres xvj 
s. par. – tauxe  xiij livres xiij s. par. 
 
Jehan le Blocq tient ung fief de mondit seigneur de sadite maison et court de tenremonde 
contenant ung journel et xx verges et vault par an  xL s. par. – nihil  
 
Jehan van der Houven tient ung fief de mondit seigneur de sadite maison et court de 
tenremonde contenant ung journal et xxiiij verges et vault par an  xL s. par. – nihil 
 
Guerart de Keisere fs Pieters tient ung fief de mondit seigneur de sadite maison et court de 
tenremonde et est une seigneurie de plussieurs hommaiges mais ledit Guerart [ ne riens de 
scur ] la porte a court et ses hommes comme consors luy sont sievans en la maniere que 
sensuit assavoir : les enffans de  Jehan le Keisere de iij journelz vault iiij livres par.  Josse le 
Keisere fs Josse dung journel  xxxiij s.  Daneel le Keysere  demi bonnier  xLviij s. [Lancelot 
de Keisere journel et demi Guillame le Keisere fs Adaems  iij ½ journelz les enffans de  
Jehan de Berchghem  ij journel et valent sesdites parties  xiiij livres viij schel par. 
geschrapte tekst ] Lancelot de Keyser  j ½ journel  xxxvj s. par.  Guillaume le Keyser fs 
Adams iiij ½ journelz  iiij livres x s. par. -  Colinet Daneliz  a receu le service du cheval 
comme il appert par sa cedule  
 
Jehan van der Hofstat  de trois bonnies en preitz et terre hanable vallissant par an  xij livres 
par. – tauxe vij livres iiij s. par.  
 
Elizabeth van den Eertbrugghen  dun journel vallissant par an  xxx s.par. – nihil  
 
Henry van Coudenberghe  dun demi journel vault par an  xiiij s. par. – nihil  
 
Danel de Mey de cincq journelz aultresfois donne a rente pour la moictie des fruits et vault 
par an  xxxvj s. par. – nihil  
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Danel van der Eertbrugghen  dun bonnier par cidevant aussi donne la moictie des fruits et 
vault par an xL s. par. – nihil  
 
Ledit Danel dun journel et xx verges vault par an xx s. par. – nihil  
 
Sire  Pierre Heymans  dun journel et xxij verges et vault  xLviij s. par. – nihil  
 
Josse van Bugghenhout dun journel vault par an  xxviij s. par. – nihil   
 
Gilles van Hemelrike  de ix journelz valent par an vij livres iiij s. par. – tauxe  iiij livres vj s. 
par. – nihil  
 
Ledit Gilles d’un journeel qui vault par an xvj sch par.  nihil 
Martin van Hemelrike de trois journelz qui valent xLviij sch.  par.  nihil 
 
Josse le Keiser fs Josse en deux parties de iij journelz quy valent par an  iij livres xij s. – nihil 
– item et doibt cedit fief en temps de guerre le service dun cheval  
 
Margriete van der Eertbrugghen fa Henry femme de  Pierre van den Bossche tient ung fief 
de mondit seigneur de sadite maison et court de tenremonde contenant viij ½ journelz dont 
ladicte Margriete nen a eu la main que deux journelz valent xLvij s. par. item  Pierre van den 
Bossche  et  Josse le Keysere luy sont sievant de vj journelz et demy valent v livres xiiij s. par.  
[ xLviij s. par. et v livres xiij s. par. – nihil  
 
Danel van den Breden tient ung fief de mondit seigneur contenant journel et demy appelle 
VRANCKERIJCXVELT qui vault  xxxvj s. par.  et  Pierre van Nieuwenhove et  Gaultier van 
den Breden  le sievent chacun dung journel valent xLviij s. par. – nihil  
 
Jehan Aelbrechts fs Ympens tient ung fief de mondit seigneur contenant journel et demy 
gissant UP DE HOFSTAT BEKE  qui vault par an xLviij s. par. – nihil  
 
Guillame van der Meere tient ung fief de mondit seigneur contenant journel et demy qui vault 
par an  xxxij s. par. – nihil  
 
Ledit tient de mondit seigneur ung aultre fief gisant dempres  Josse van der Meere contenant 
ung journel qui vault  xvj s. par. – nihil  
 
Gheert van der Meere tient ung fief de mondit seigneur contenant demy journel qui vault par 
an xxiiij s. par. – nihil  
 
Catherine de Berzele tient ung fief de mondit seigneur contenant xij journelz dont elle en a 
que v ½ journelz en la main qui valent  iiij livres xvj s. [ et Josse de Keisere le sient de vj 
journelz qui valent vij livres iiij s. par. et  Guillaume Droessaut le sient de journel et demy 
qui vault xxxvj s. geschrapte tekst ] item Josse le Keyser  le sient de vj journelz  vij livres iiij 
s. item  Guillaume Droessaut  le sien  de j journel et demy xxxvj s. – tauxe pour Josse le 
keisere iiij livres vj s. par.  
 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 233

Oste le Blocq alias Cooman tient ung fief de mondit seigneur contenant vj journelz vault iiij 
livres iiij s. [ dont il nen tient les trois en la main ] et les aultres trois len tient de luy et vault 
par an iiij livres iiij s. par. – ledit Oste povre homme nest et ledit fief pieche en la main de 
monsienguer par faulte de relief quitte pour Dieu  
 
Henry le Keisere  tient ung fief de mondit seigneur contenant xiij journelz dont le valeur nest 
pas venu ou registre – par faulte de moy eu baillie le valeur est ledit fief mis ren la main de 
monseigneur  
 
Josse  le Bloc [ Gillis ] tient ung fief de mondit seigneur contenant trois bonniers de terre 
aultresfois donne a rente pour la moictie des fruits ensamble une rolle rentiere dont il prent a 
la mort le x° denier et de cedite fief est tenu ung hommaige cy apres declaire et vault par an 
cedit fief  xiiij livres viij s. par. – tauxe viij livres xij s. par.  
 
Danel van Nedervelde tient ung fief de  Josse le Bloc et est une masure contenant ung journel 
quy vault par an xLviij s. par. – nihil  
 
Josse le Keisere tient de mondit seigneur de sadite maison et court de tenremonde deux fiefz 
dont luy est la xviij° guarbe sur trois bonniers de terre appartenant au cloistre de Zwiveke qui 
vault xxiiij s. aprisis par an  xxiiij s. par  et laultre contenant ung journel qui vault aussi xxiiij 
s. par an   xxiiij s.  - nihil  
 
Jehan Aelbrechts tient de mondit seigneur ung fief contenant viij bonniers aultresfois donne 
a rente heritable pour la moicite des fruits item prent a cause dudict fief sur ung bonnier 
dheritaige que lon tient de luy quatre chappons et xxiiij deniers par. en rente par an et vault 
ledit fief  iiij livres xvj s. par. – nihil  
 
Ghiselbrecht van den Nieuwenhove tient ung fief de mondit seigneur contenant en terre 
labourable et preitz ung bonnier et vault par an  vj livres par. – nihil  
 
A cause duquel fief jehan van Maerselaer  tient ledit Ghiselbrecht dung journel et demy 
preitz et Margriete Smeys  dung demy journel aussi preit et demy journel de terre [ dont le 
valeur mise pour venir ou registre ] et vault par an  v livres – nihil  
 
Ector  le Deckere [ Jan ] tient ung fief de mondit seigneur et est une seignourie de trois 
hommaiges seullement et dont il na riens de sent Assavoir  Ghiselbrecht de Keisere fs 
Adaems  ung fief de demy bonnier qui vault xL s. aprisis [ Jehan van der Eertbrugghe  ung 
journel qui vault xx s. par. et Lonis van der Meere ung journel de preit qui vault xviij s. par. ] 
item  Jehan van der Eertbrugghe j journel qui vault xx s. item  Lonis van der Meere  j 
journel de preit vault xviij s. – nihil  
 
Henry van den Damme tient ung fief de mondit seigneur et est une seignourie en Oppijc et la 
en tout Auquel fief appertient plussieurs arriersfiefz cy apres declarez et prent a cause 
dicellui formorture et le droit de mutacion desdicts arriersfiefz item prent encore sus certaine 
heritaige Rente heritable montant environ a viij s. par. par an ung oison et deux chappons et 
le x° denier a la vente de leritaige et vault par an ordinairement  xx s. par. – nihil  
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Premiers Margriete Spanochs  tient ung fief de Henry van den Damme gissant a Mespelaer 
contenant trois journelz qui vault par an xxxvj s. par. – nihil  
La demoiselle  Jehenne van den Bigarde en tient ung fief en Oppyc contenant x journelz qui 
vault par an  vij livres iiij s. par. – tauxe iiij livres v s. par.  
 
Gheert van Hemelrike  en tient ung fief contenant vj journelz et vault par an  vij livres iiij s. 
par. – tauxe iiij livres v s. par. 
 
Ledit Gheert en tient ung aultre fief contenant demy bonnier de preits et vault par an  iij livres 
xij s. par. – nihil  
 
Josse Aelbrechts  alias  Bursere  en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an 
xLiiij s. par. – nihil  
 
Gheert van Hemelrike  et son frere en tiennent ung fief contenant en bois et preitz journel et 
demy qui vault par an xLviij s. par. – nihil  
 
Henry de Keisere fs Adaems en tient ung fief contenant cincq journelz quy vault par an v 
livres par. – nihil  
 
Mathieu Vlaminc en tient ung fief contenant demy bonnier qy vault par an  iij livres par.  
 
Lescuier de Montenake en tient ung fief en Lebbeke appelle LA COURT TER VARENT  
contenant ix bonniers dont le valeur nest pas venu ou regystre  
 
Gheert van der Doort  en tient ung fief contenant deux journelz et demy qui vault par an  iij 
livres par. – nihil  
 
Josse le Boom  en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  iij livres par. – nihil  
 
Jan Bosman en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an  vj livres par. – nihil  
 
Ledit en tient ung fief ausy contenant ung bonnie quy vault par an  vj livres par. – nihil  
 
Catherine van Boven en tient ung fief contenant trois journelz dont le valeur nest point venu 
ou gregystre vault par an xLviij s. par. – nihil  
 
Guillaume van der Meere  en tient ung fief et est la v° guarbe sur trois bonniers de terre qui 
vault par an iij livres par. – nihil 
 
Ghiselbrecht de Keyser fs Adam  ung fief contenant les ij pars dun bonnier et vault xLviij s. 
par. – nihil  
 
La chapellerie de Saint Jehan a tenremonde en tiennent ung fief contenant viij bonniers et 
demy dont le valeur nest point venu ou registre lequel est nomme  T GOET VAN DEN 
WIJNGAERDE donne et assigne a ladicte chappelle pour faire le service divin  
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Ghyselbrecht de Luu  tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde et est une rolle contenant en rente xix s. denier  obool par. xvij hommaiges qui 
ledit fiefz de luy tiennent en la maniere que senssuit Item prent sur quatre bonniers de terre 
en rente seignourable xix s. obool par. et le x° deniers a la vente desdits quatre bonniers  xix 
s. obool par. – nihil 
 
Premiers  Josse le Keisere tient ung fief dudict Giselbrecht contenant en trois pietses  deux 
journelz qui valent xLij s. par. – nihil 
 
Jehan van den Vekenne  en tient deux fiefz contenant en pluseurs pietses x journelz qui vault 
par an viij livres xviij s. par. – tauxe  v livres vj s. par.  
 
Maistre  Gille van Zeebroech  en tient ung fief et est ung rolle contenant en rente xxxv s. iij 
deniers obool par. item iij ½ maille le sol pour demy gros quattre chappon et cincq gelines 
item a cause de cedit fief la iiij° guarbe ou lieu appelle KERSTVELT  sur xiiij journelz et xx 
verges de terre et la v° guarbe sur ix ½ journelz de terre appelle MACHIELS VELT  et sont 
les guarbes extimes en valeur xLviij mesures de soille appelle viertelen vj livres prisis – point 
tauxe eobsant que la mesure est …. 
 
Marie van der Meere en tient ung fief contenant cincq journelz et ung aultre contenant ung 
journel qui vallent par an vj livres par. – nihil  
 
Jehan van der Meere en tient deux fiefz contenant en deux bonniers pietses qui vallent par an  
iij livres xij s. par. – nihil  
 
Elyzabeth van Berzele en tient ung fief contenant en pluseurs pietses dix journelz et demy qui 
vault par an  vj livres vj s. par. – nihil  
 
Elyzabeth van den Bossche en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xx s. 
aprisis – nihil  
 
Catherine Cooremans  en tient ung fief contenant deux journelz qui vault par an  xxx s. par. – 
nihil  
 
Catherine van der Meere  en tient ung fief contenant en deux pietses journel et demy qui 
vault par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Catherine fa Heindricx van der Eertbrugghen en tient ung fief contenant ung journel appelle 
TGHEBERENDE BROUC  quy vault par an  x s. par. – nihil  
 
Rogier Brame en tient ung fief contenant en bois ou lieu appelle TOLLAERT PUTTE  ung 
journel dont le valeur nest point venu ou registre  xvj s. par. – nihil  
 
Guerart de Keisere tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde et est une seignourie de Lj hommaiges qui leur fiefz enoultre de luy tiennent 
jusques a xxxvj bonniers de terre ou environ en la service cy apres declare item a aussi en 
rente heritable sur xx bonniers desheritaige qui len tient de luy xLviij s. par. par an cincq 
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cappons iij ou iiij gelines et le x° denier a la vente desdicts xx bonnies – Colinet Daneluz a 
receu le service du cheval comme il appert par sa cedule    
 
Les arrieresfiefz dudict Guerard  
Premiers  Margrite van der Houven  tient ung fief dudict Guerard contenant demy bonnier 
gissant TEN ZYPE  qui vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Jehan van der Eertbrugghen  en tient ung fief contenant ung bonnier ung journel et xx 
verges qui vault par an  iij livres par. – nihil  
 
Jehan Philips  en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  iiij livres x s. par. – 
nihil  
 
Zoete van Nieuwenhove en tient ung fief contenant demy bonnier gisant ou lieu appelle 
NONBOSCH quy vault par an  xxxvj s. par. – nihil  
Guillaume van der Meere en tient ung fief contenant ung journel gisant ou lieu appelle 
VRANCXVELT qui vault par an  xxxvj s. par. – nihil  
 
Josse Leeman en tient ung fief contenant journel et demy gissant ou lieu appelle NONBOSCH 
qui vault par an  xxiiij s. viij deniers par. – nihil  
 
Henry van Nieuwenhove  en tient ung fief contenant demy bonnier gisant ou lieu appelle 
CAPPELLEVELT  qui vault par an  xLiiij s. par. – nihil   
 
Jehan van Cousbrouc en tient ung fief contenant ung journel ou lieu appelle 
HEISTERGHEM MERSCH  quy vault par an  xLij s. par. – nihil  
 
Michiel le Parmentier  en tient ung fief contenant ung journel gisant empres la CLUYSSE qui 
vault par an xxiiij s. par. – nihil  
 
Gilles Philips  en tient ung fief contenant journel et demy en HEISTEGHEM MERSCH  qui 
vault par an  iij livres xij s. par.  
 
Jehan le Keisere fs Josse en tient ung fief contenant trois journelz ou lieu appelle DOUVELT  
qui vault par an iij livres par. – nihil  
 
Josse le Keisere fs Josse en tient ung fief contenant Lxxv verges ou lieu appelle CAPPELLE 
VELT qui vault par an  xij s. par. – nihil  
 
Margriete Cooremans  en tient ung fief et est une disme sur ix journelz de terre dont elle 
prent la iij° guarbe qui vault par an  xviij s. par. – nihil   
 
Danel de Nedervelde  en tient ung fief contenant trois journelz gisant ou lieu appelle TE 
BOLS  qui vault par an  iij livres par. – nihil  
 
Jehan Maechelghem  en tient ung fief contenant vij journelz gisans derriere HEISTERGHEM 
qui vault par an  viij livres viij s. par. – tauxe v livres iij s. par. –  
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Ma demoiselle  Jehenne van den Bigaerde en tient ung fief contenant demy bonnier et Lxij 
verghes qui vault par an  viij livres viij s. par. – tauxe  v livres iij s. par.  
 
Zoete van Nieuwenhove en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  iij livres 
par. – nihil  
 
Ladicte Zoete en tient trois fiefz contenant sept journelz qui valent par an  ix livres par. – 
vefve tauxe pour moictie ij livres xiiij s. par.  
 
Danel van Praet en tient ung fief contenant trois journelz et ung aultre fief aussi contenant 
trois journelz qui valent par an  vj livres par. – nihil  
 
Adam de Moermay  en tient ung fief contenant ung demy viefz bonnier gisant ou lieu appelle 
WOENSBOSCH  qui vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Margriete van den Damme en tient ung fief gisant en HEISTERGHEM contenant ung journel 
et vault par an  xxiiij s. ij deniers par. - nihil  
 
Robert van Assche en tient ung fief gisant sur LAMEYDE  contenant journel et demy qui 
vault par an  xL s. par. – nihil  
 
Margriete van den Bossche en tient ung fief gisant sur LAMEYDE  contenant vj journelz qui 
vault par an vij livres iiij s. par. – tauxe iiij livres v s. par.  
 
Danel van Nieuwenhove en tient ung fief gisant ou lieu appelle RAMENVELT  contenant vj 
journelz qui vault par an  vj livres xij s. par. – tauxe iij livres xix s. par.  
 
Danel van der Eertbrugghen en tient ung fief contenant journel et demy gisant sus LE 
HOENSBOSCH  qui vault par an  xxvj s. par. – nihil  
 
Jehan van den Nieuwenhove en tient ung fief contenant trois bonniers qui vault par an 
deduit iiij livres par. que la vefve de Josse van Belle prent anuellement dessus  x livres vj s. 
par. – tauxe  viij livres xv s. par.  
 
Le devantdit Gherart de Keisere tient de sadicte seignourie ung fief contenant demy bonnier 
gisant sus MOENSBOCHS  qui vault par an  xLij s. par. – nihil  
 
Jehan van Maselaer  et  Guillamme le Keisere  tiennent dudit Guerard xiiij fiefz contenant 
en tout onze bonniers et trois journelz qui valent par an xLvj livres par. – tauxe xxvij livres xij 
s. par. fait servi 
 
Arnoul van der Meere en tient ung fief contenant ix journelz dempres LA CLUYSSE 
THEISTERGHEM  qui vault par an x livres par. – tauxe vj livres par.  
 
Simon Drollin en tient ung fief contenant cincq journelz gisant sus VRANCKERYCX VELT  
qui vault par an  vj livres par. – nihil  
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Josse van Bugghenhout en tient ung fief contenant ung journel gisant ou lieu appelle 
LANCVELT qui vault par an  xxxij s. par. – nihil  
 
Josse le Keisere fs Josse en tient ung fief contenant deux journelz et demy gisant ou lieu 
appelle OPPIJC COUTER  qui vault par an xLviij s. par. – nihil  
 
Elizabeth van der Eertbrugghen  en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xxx 
s. par. – nihil  
 
Jehan van der Hofstat  en tient ung fief contenant trois bonniers dont elle nen a en la main 
que vj journelz et Ympin  son frere la suit des aultres vj journelz et vault cedit fief par an  xij 
livres par. – tauxe vij livres iiij s. par. 
 
Henry de Couwenberghe en tient ung fief contenant demy journel sus LANGHEVELT  qui 
vault par an  xxiiij s. par.   
 
Guerart van Hemelrike en tient deux fief dont luy contient ix journelz et laultre ung journel 
gisans ou lieu appelle DROESHOUTE  qui valent par an  xij livres xij s. par. – se sont deux 
fiefz et pour ce neant  
 
Josse le Keisere fs Josse tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde et est une seignourie appelle DE HOOCHSTICHELE  extendant en les paroiches 
dOppijc et Denderbelle contenant en pluseurs parties xxix bonniers ou environ item 
appertiennent audit fief Liij hommaiges quy ennoultre leur fiefz de luy tiennent en hommaige 
item sont aussi tenu dudit fief xv bonniers de terre en Denderbelle dont il prent le x° denier a 
la vente et en rente heritable ix s. vj deniers par. et une geline et vault cedit fief par an  C 
xLiiij livres par.  - ces trois fiefz ensuivant ne sont point tauxe obstant que le valeur de ses 
arriersfiefz qui ne sont taxable et sont comprins en la premiere somme  
 
Ledit Josse tient ung aultre fief de mondit seigneur de sadite maison et court de Tenremonde 
et est une seignourie appelle DEN BERCH  contenant dix bonniers item appertient audit fief 
xvj hommaiges qui ennoultre leur fiefz de luy tiennent item prent en rente heritable sur x 
bonniers de terre aussi de luy tenu iij s. iij deniers par. par an deux chappons trois gelines et 
le x° denier a la vente desdits x bonniers et vault cedit fief par an  Lij livres xvj s. par.  
 
Ledit  Josse tient ung aultre fief de mondit seigneur de sadite maison et court de tenremonde 
contenant ix journelz appelle DE LETTEL ET OPPIJC COUTRE  item appertiennent audit 
fief sept hommaiges qui ennoultre leur fiefz de luy tiennent en hommaige item prent a cause 
de sondit fief sur trois journelz de terre aussi de luy tenu en rente heritable ij deniers par. 
deux chappons et une mesure davoine appelle zistere  et le x° denier a la vente et vault cedit 
fief par an  xj livres xij s. par.  
 
Ledit Josse tient ung aultre fief de mondit seigneur de sadite maison et court de Tenremonde 
et est ung hommaige et seignourie contenant cincq journelz et vault par an iiij livres iiij s. 
par. – nihil  
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Ledit Josse tient ung aultre fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant ung bonnier gisant ou lieu appelle LETTELCOUTRE qui vault par an v livres xij s. 
par. - nihil 
 
Ledit  Josse  tient ung aultre fief de mondit seigneur de sadite maison et court de tenremonde 
contenant journel et demy gisant ou lieu appelle OPPIJSCHCOUTRE  qui vault par an xLij s. 
par. – nihil  
 
Arriersfiefz tenus dudit Josse en la maniere cy apres declare  
 
Premiers Josse van der Eertbrugghen tient ung fief dudit Josse contenant ung journel qui 
vault par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Ledit Josse en tient deux fiefz contenant deux journelz qui valent par an  iij livres par. – nihil  
 
Robert van der Eertbrugghen  en tient deux fiefz contenant lun journel et demy et laultre est 
une disme sur xix journelz de terre ou lieu appelle RANHACKER  qui valent par an  iij livres 
xvj s. par. – nihil  
 
Ledit Robert en tient deux aultres fiefz dont lun contenant journel et demy et laultre demy 
bonnier qui valent par an  iij livres xvj s. aprisis – nihil  
 
Ledit Robert en tient ung aultre fief contenant journel et demy qui vault par an  xL s. par. – 
nihil  
 
Elyzabeth van der Eertbrugghen en tient deux fiefz dont luy contient ung journel et laultre 
trois journelz qui valent par an  iiij livres xvj s. par. – nihil  
 
Danel van der Eertbrugghen en tient ung fief contenant Lxxij verges qui vault par an  xxxij s. 
par. – nihil  
 
Ledit Philippe  et  Philippe van Nieuwenhove  en tiennent chacun ung fief contenant quatre 
journelz qui valent iij livres iiij s. aprisis – nihil  
 
Zoete van der Eertbrugghen en tient ung fief contenant journel et demy qui vault par an  
xxxvj s. par. – nihil  
 
Sire  Pierre Heymans en tient ung fief contenant demy bonnier et trois aultres fiefz contenant 
bonnier et demy qui valent par an  xiiij livres par. – ce sont quatre fiefz et pour ce neant  
 
Jehan Aelbrechts en tient trois fiefz contenant cincq journelz et xLvj verges qui valent par an 
x livres xvj s. par. – nihil  
 
Jehan van der Eertbrugghen en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  iiij 
livres iiij s. par.  
 
Ledit Jehan en tient deux fiefz contenant deux journelz qui valent par an  xLviij s. par.  
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Jehan Boele en tient trois fiefz contenant demy bonnier qui valent par an  viij livres xvj s. 
par. 
 
Henry van den Vekenne  en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xLviij s. 
par.  
 
Adrien le Keiser en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xLviij s. par.  
 
Pierre de Keisere en tient ung fief contenant journel et demy qui vault par an  xxxvj s. par. – 
nihil  
 
Amelryc Berthouts en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xL s. par. – 
nihil  
 
Danel van den Bossche en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an  iiij livres xvj 
s. par. – nihil  
 
Jehan der Kinderen  en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an   iiij livres xvj s. 
par. – nihil  
 
Leurens de Cale en tient ung fief et est la v° guarbe sur certaine terre qui vault par an  iiij 
livres xviij s. iiij deniers par. – nihil  
 
Marguerite van der Eertbrugghen en tient deux fiefz journel et demy qui valent par an  iij 
livres vj s. par. – nihil  
 
Ladicte Margriete en tient deux aultres fiefz contenans ung bonnier qui valent par an  v livres 
viij s.par. – nihil  
 
Jehan van der Eertbrugghen en tient ung fief contenant vj journelz qui vault par an vij livres 
iiij s. par. – tauxe  iiij livres v s. par.  
 
Ledit Jehan en tient ung aultre fief contenant trois journelz appelle DEN PEERDEN 
MERSCH  qui vault par an  iiij livres x s. par. – nihil  
 
Ledit Jehan en tient deux aultres fiefz contenant lun ung journel de preits et laultre demy 
bonnier sur le MOLENCOUTER  qui valent par an  iiij livres iiij s. par. – nihil  
 
Nicholas der Blomme  en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xxxvj s. par. – 
nihil  
 
Guillame van der Hofstat  en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xLviij s. 
par. – nihil  
 
Jehan Lupaert  en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  iij livres iiij s. par. 
– nihil  
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Guillame metten Ghelde  en tient ung fief contenant cincq journelz qui vault par an iij livres 
iiij s. par. – nihil  
 
Elyzabeth van den Keere  en tient un fief contenant journel et demy qui vault par an  xLviij s. 
par. – nihil  
 
Phelippe van den Nieuwenhove  en tient ung fief contenant journel et demy qui vault par an  
xxiiij s. par. – nihil  
 
Ledict Josse de Keisere tient ung fief de soy meismes contenant cincq journelz qui vault par 
an vj livres par. – nihil  
 
Maistre  Pierre le Keisere tient ung fief dudict Josse contenant ung journel qui vault par an  
xxx s. par. 
 
Josse le Keisere fs Jehan en tient ung fief contenant cincq journelz et demy qui vault par an v 
livres ij s. par. – nihil  
 
Josse le Bloc en tient ung fief contenant demy bonnier aultresfois donne a rente heritable 
pour la moictie des fruits qui vault par an  iij livres iiij s. par.  
 
Guillaume van der Meere en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  Lvj s. 
par. – nihil  
 
Elyzabeth van den Voorde en tient ung fief contenant demy journel qui vault par an  xiiij s. 
par. – nihil  
 
Guillaume van den Voorde ou nom de luy en tient quatre fiefz contenant trois journelz et ung 
fief a cause de sa femme de xxxv verges de terre qui valent par an  iiij livres xvij s. par. – nihil  
 
Josse Aelbrechts  en tient ung fief contenant trois journelz qui vault par an  iiij livres xvj s. 
par. – nihil  
 
Jehan Aelbrechts  en tient ung fief contenant trois journelz et demy qui vault par an  iiij 
livres xviij s. par. – nihil  
 
Gillis Aelbrechts  en tient trois fiefz contenant quatre journelz et demy qui valent par an  v 
livres ij s. par. – nihil  
 
Jehan van der Specht en tient ung fief contenant trois journelz qui vault par an iij livres xviij 
s. par. – nihil  
 
Adrien van Rossem en tient ung fief contenant gisant en Lebbeke contenant cincq journelz et 
ung aultre fief en Denderbelle dung journel qui valent par an  vij livres iiij s. par. – tauxe  iiij 
livres v s. par. 
 
Danel van den Bossche ou nom de  Guillamme van den Bossche en tient ung fief contenant 
journel et demy qui vault par an  Lvj s. par. – nihil  
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Josse van der Specht en tient ung fief contenant vj journelz gisant en Oppijc qui vault par an  
viij livres xviij s. par. – tauxe  v livres vj s. par.  
 
Josse le Keisere fs Jehan en tient ung fief contenant deux journelz qui vault par an  Liiij s. 
par. – nihil  
 
Zoete van den Nieuwenhove  mere audit  Josse en tient deux fiefz contenant deux journelz et 
demy en Oppijc qui valent par an  Lvj s. par.  
 
Elyzabeth van der Borch en tient ung fief contenant journel et demy qui vault par an  xxxvj s. 
par. – nihil  
 
La demoiselle  Jehenne van den Bigaerde tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison 
et court de tenremonde contenant ensamble la court appelle TEN EECKEN xxiij bonniers ou 
environ et doit ledit fief en temps de guerre le service dung cheval et vault ledit fief par an 
Lxxij livres par. – tauxe  xLiij livres par. elle fait servir deu service de cheval  
 
Ladite demoiselle tient ung aultre fief de mondit seigneur de sadite maison et court de 
tenremonde contenant quatre bonniers qui vault par an  xij livres xvj s. par. – tauxe vij livres 
x s. par.  
 
Ladicte demoiselle tient ung aultre fief de mondit seigneur de sadite maison et court de 
tenremonde et est une seignourie de pluseurs hommaiges qui ennoultre leur fiefz delle 
tiennent comme cy apres sera declare desquelz fiefz elle prent de chacun x livres de relief 
quant il eschiet  item prent aussi sur xxxiiij bonniers de terre en rente heritable v livres viij s. 
aprisis par an et le x° denier a la vente desdits xxxiiij bonniers  v livres viij s. par. – nihil  
 
Arrieresfiefz tenus  de ladicte demoiselle 
 
Guillame van Ranst  escuier tient ung fief deladicte demoiselle contenant ix bonniers et 
quatre aultres fiefz aussi de ladicte demoiselle tous gisans en Oppijc quy valent par an xLix 
livres xvj s. par. – tauxe xxix livres xvij s. par.  
 
Guillame van der Beke en tient ung fief en Denderbelle et est une seignourie dont les prouffis 
luy penent valoir par an  vj livres xiiij deniers par.  
 
Martin Moens  en tient trois fiefs ensamble une seignourie en Lebbeke qui valent par an  
xxvij livres xij s. par. – lun des trois nest point taxable et pour ce tauxe pour les deux aultres 
xij livres xij s. par.  
 
Jan Leeman  en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xLij s. par. – nihil  
 
Jehan Aelbrechts  en tient ung fief contenant demy bonnier gissant en Oppijc qui vault par an  
xLij s. par. – nihil  
 
Jehan van den Bossche en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xxiiij s. par. 
– nihil  
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Christien Philips  en tient deux fiefz gisant en Oppijc contenans ung bonnier qui valent par 
an  iiij livres par. – nihil  
 
Maistre Danel van Calkene  en tient ung fief en Lebbeke contenant ung bonnier qui vault par 
an  iiij livres xvj s. par. – nihil  
 
Zoete van der Eertbrugghen  vefve en tient ung fief en Oppijc contenant vj journelz qui vault 
par an  vij livres iiij s. par. – vefve  tauxe pour moictie  ij livres iij s. par.  
 
Jehan Boele  en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Elyzabeth van der Eertbrugghen en tient deux fiefz en Oppijc contenant deux bonniers qui 
valent par an  xLiiij s. par. – nihil  
 
Nicholas van Rossem en tient ung fief contenant ung journel gisant en Lebbeke qui vault par 
an  xLviij s. par. – nihil  
 
Leurens Mommaert  en tient ung fief contenant en trois pietses en valant par an  iiij livres iiij 
s. par. – nihil  
 
Josse van den Vekenne en tient ung fief contenant ung journel gisant en Oppyc qui vault par 
an  xxxij s. par. – nihil 
 
Catherine van den Heckene  en tient ung fief gissant en Belle contenant demy bonnier qui 
vault par an  Liiij s. par. – nihil  
 
Jehan van den Vekenne  en tient ung fief gisant en Oppijc contenant ung bonnier qui vault 
par an  iij livres iiij s. par. – nihil  
 
Gillis van Neirvelde  en tient ung fief contenant ung journel gisant en Oppijc qui vault par an  
xxiiij s. par. – nihil  
 
Josse le Keisere fs Jehan en tient trois fiefz contenant trois journelz qui valent par an  iij 
livres xvij s. par. – nihil  
 
Lospital de Sainte Catherine a Merchtene en tient ung fief contenant quatre journelz et demy 
gisant a Mechtene qui vault par an  iij livres xij s. par. – nihil  
 
Bertelmy Capenberghe  en tient ung fief gisant en Oppijc et Mechtene contenant huit 
journealz qui vault par an vij livres iiij s. par. tauxe iiij livres vj s. par.  
 
Jehan van den Tale  ou nom de lospital de Sainte Catherine a merchtene contenant deux 
bonniers qui vault par an  viij livres xj s. par. – quicte  ab Dieu  
 
Josse  van der Schuere [ Heynderic ] en tient ung fief en Denderbelle contenant cincq 
journelz duquel fief sont tenus viij hommaiges qui vault par an v livres par. – nihil  
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Premiers Cornille de Keisere  tient ung fief dudit Josse contenant ung bonnier que vault par 
an  iij livres xviij s. par. – nihil  
 
Gilles de Keisere  en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xLiiij s. par. – 
nihil  
 
Robert van den Keere  en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an  iiij livres par. 
– nihil  
 
La femme de  Jehan Spanoghe en tient ung fief contenans cincq journelz qui vault par an  v 
livres par. – nihil 
 
Leurens Mommaert  en tient ung fief contenant cincq journelz qui vault par an vj livres par. 
– nihil  
 
Margriete van Hoorenbeke  femme de  Henry sBollen  en tient ung fief contenant journel et 
demy qui vault par an  xxxvj s. par. – nihil  
 
Guerard van den Keere en tient ung fief contenant journel et demy qui vault par an  xxx s. 
par. – nihil  
 
Gilles de Keisere en tient ung fief contenant iiijxx et x verges de terre qui vault par an  xvj s. 
par. – nihil  
 
Jehan van den Coutren  tient ung fief de madicte demoiselle Jehenne gisant en Merchtene 
contenant demy bonnier qui vault par an  iij livres iiij s. par. – nihil  
 
Pieter van Hofsta en tient ung fief en Denderbelle contenant ung journel qui vault par an  xxx 
s. par. – nihil 
 
Catherine sKeisers en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xiiij s. par. – nihil 
 
Josse le Keisere en tient deux fiefz contenant xviij jounelz dont ledit Josse tient les neuf et les 
aultres neuf ne sont point venu ou registre duquel fief sont tenus quatre hommaiges cy apres 
declare et vault cedit fief par an  viij livres xvij s. par. – tauxe v livres vj s. par.  
 
Ledit Josse tient ung aultre fief de ladicte demoiselle gisant en Oppijc dont le grandeur et 
valeur ne sont point venu ou registre – nihil  
 
Premiers  Adam de Keisere en tient ung fief dudict Josse le Keisere contenant trois journelz 
et demy qui vault par an iij livres vj s. par.  
Josse le Keisere fs Adams en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xxiiij s. 
par.  
 
Elyzabeth sKeisers en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xxxvj s. par. – 
nihil  
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Louys Moermay en tient ung fief contenant deux journelz qui vault par an  xxxvj s. par. – 
nihil  
 
Josse le Keisere fs Jehan tient ung fief de mondit seigneur de sa maison et court de 
tenremonde et est une seignourie de plussieurs hommaiges qui ennoultre leur fiefz de luy 
tiennent en hommaige dont les aucuns sont cy apres declarez [ et les autres ne sont point venu 
ou registre veu quilz sont si obscures que len ne scet trouver le bout] et doit ledit fief en temps 
de guerre le service dun cheval Item a cause de sondit fief court et vierschare pour faire droit 
et justice a chascun de sesdits hommes de fief si avant que sondit fief sextent et na riens de 
sent de sondit fief fers  que iij cappons v gelines ij s. par. par an sur certaines terres quon 
tient de lui pour ce .. – colinet Danekins a receu le service du cheval comme il appert par sa 
cedule  
 
Les arrieres fiefz dudit fief  
 
Lysbette Lupaert  tient dudit fief iij journelz gisant en Oppijc IN VERKINSVELT vault par an 
iiij livres x s. par. 
 
Philippe du Cysne [ vtter Swaene ] ung fief de ij journelz en la paroiche de Lebbeque appelle 
ZWART LANT  vault  xxxvj s. par.  
 
Premiers  Danel van den Bossche tient ung fief dudit Josse en Oppijc contenant demy 
bonnier qui vault par an  xLviij s. par.  
 
Elisabeth van der Ertbrugghe ung fief contenant de journel et demy gisant empres la terre  
Jehan van Maselle vault  xL s. 
 
Jehan Leeman ung fief de ij journelz de terre sa court par an  xLiiij s. et lui sient  Joos 
Leeman dun fief contenant ung journel  xxx s. 
 
Guillaume de Hertoghe  Lx verges a lavoir de Jehan Leeman  xxx s.  
 
Lysbette der Wedewen j journel et demy sur D ASBEKE xxxvj s. 
 
Gilles Merman ij journel sur VERKINSVELT vault  par an iij livres 
 
Jehan Lupaert  j bonnier devant son hostel vault vij livres iiij s. 
 
Lysbet van Nieuwenhove ung journel sur MERVELT xxvj s. par. 
 
Guillaume Aelbrecht ung bonnier sur MERVELT vault v livres 
Jehan de Keyser fs Joos iij journelz et demy sur MERVELT iiij livres 
 
Joes Aelbrechts  demy journel empres lautre dudit Josse Keyser iij livres 
 
Daneel de Nedervelde  demy bonnier et ung journel sur BRUGGHECOUTER  xLij s.  
Ledit Daneel iij journel sur  MERVELT vault  xL s. 
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Oste de Bloc alias Cooman journel et demy sur le BROUCQ  xL s. 
 
Margriete van den Damme journel et demy sur DANEELS VELTI xLviij s. 
 
Maistre  Pierre le Keyser  vj journel sur MERVELT viij livres 
 
Joes de Keyser fs Jhoes  ij bonniers sur LE ESPT  ix livres 
 
Joes Leeman ung fief et est sa demeure  xLv s. 
Sire Jehan le Fevere en deux pieches contenant x journelz en la paroiche de Lebbeque 
appelle  T GOET TER ERTBRUGGHE x livres  
 
Margriete van der Ertbrugghe  audit lieu x journelz  x livres 
 
Henry de le Ertbrugghe audit lieu ix journels  xj livres 
 
Jehan de le Anderenhove fs Gillis en Lebbeque iij journelz  vj livres  
 
Jehan van Anderenhove fs Rogiers  en Lebbeque vij journelz vij livres 
 
Reynaut van Beughem Lxxv verges a sa maison  xx s. par. 
 
Jehan Blomme  iij journelz empres lautre Michiel Beughem  iij livres x s. 
 
Ledit  Jehan journel et demy empres  Gillis van Causbrouc  xxx s.  
 
Catheline Vrancx ij journelz et demy empres Daneels  iij livres v s. 
 
Joes de Bloc en Oppijc ij journelz empres  Philips Nieuwenhove  iij livres x s. 
 
Christiaen Pipenpeus  ij journelz sur BRUGGHECOUTER  iij livres  
 
Jehan van der Ertbrugghen j journel sur LE SPECHT xxv s.  
 
Gillis Lupaert demy journel sur LE HESPT  xvj s. 
 
Guilliam Lupaert  xL verges devant sa court  xx s. 
 
Ledit  Guillaume vij journelz devant  Jehan Lupaert x livres xvj s.  
 
Danel van der Eertbrugghen tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant ung journel qui vault par an  xxiiij s. par. 
 
Jehan van der Specht tient ung fief de mondit seigneur contenant ung journel qui vault par 
an  xxxij s. par. 
 
Danel van Neirvelde  tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de 
Tenremonde gisant dempres la cense Robert van Assche contenant xij bonniers dont ledit 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 247

Danel nen a en la main que vij journelz et le sourplus est tenu de luy commettant de ses 
hommes de fief en la maniere cy apres declare et dont ledit fief en temps de guerre le service 
dun cheval et valent lesdicts vij journelz par an  xij livres par. – Colinet Danekin a receu le 
service du cheval comme il appert par sa cedule  
 
Premiers  Josse le Bloc dung demy bonnier qui vault par an en hommaige [ iiij livres iiij s. 
par. ] ij livres x s. – nihil  
 
Guillame Aelbrechts de trois journelz et demy qui valent par an dont ledit Guillaume na que 
la moictie et Guillaume Aelbrecht fs Josse laultre moictie qui sont deux hommaiges iij livres 
xij s. par.  
 
Elyzabet der Wedewen  de huit journelz et demy qui valent par an et sont quatre hommaiges  
x livres xvj s. par. – vefve tauxe pour moictie ij livres vij s. par.  
 
Margriete fille de Jehan van Nieuwenhove tient ung fief dudit Danel en Oppijc contenant 
ung journel qui vault par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Michiel van den Bossche  en tient ung fief en Oppijc contenant journel et demy qui vault par 
an  xLiiij s. par. – nihil  
 
Jehan van den Nieuwenhove en tient ung fief contenant journel et demy en Oppijc qui vault 
par an  xLiiij s. par. – nihil  
 
Mademoiselle  Jehenne van den Bigaerde en tient deux fiefs contenant deux journelz et demy 
qui valent par an  vj livres par. – nihil  
 
La fille de  Gillis van Vursene  en tient ung fief contenant deux bonniers qui vault par an  viij 
livres par. – Orphenin  tauxe ij livres xvj s. par.  
 
Ladicte demoiselle en tient ung aultre fief contenant journel et demy qui vault par an iij livres 
xij s. par. – nihil  
 
Henry Smet  en tient quatre fiefz contenant quatre journelz et demy  iiij livres svj s. par. 
Jehan de Nieuwenhove ung fief j ½ dagwand vault ij livres 
Gillis van Nervelde ung fief contenant j bonnier de pret empres ledit Danel de Nedervel  
vault  ix livres par. 
Ledit  Gilles  j journel de pret vault par an iiij livres x s. 
Ledit Gilles j journel vault  xxiiij s. 
Ledit Gilles j ½ journel vault  xxxvj s.  

 

4148 Ghiselin Aelbrecht, die men de Borsere noemt, doet verhef van zijn leen van 
negen bunders in Opwijk in diverse percelen in  TFELT TER MOLENCOUTER. 
Van zijn leen houden zijn vijf broers en Jan van den Nuwenhove vijf bunders en 
anderhalf dagwand te gevolge. Ook de erfgenamen van Willem van der 
Erdbrugghe en van Joos van der Erdbrugghe houden tien dagwand en half 
waarvan de leenhouder de helft heeft van de granen in het vat. Nog verder houdt 
Joos van der Erdbrugghe alléén vier dagwand  waarop de leenhouder vier 
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kapoenen en vierentwintig deniers par. ervelijke rente heeft. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 3 juli 1430.  

4149 Pierre van den Bruule doet verhef van de heerlijkheid van drie manschepen en een 
laatschip. Het eerste manschap is gelegen in Opwijk van Goessen van Aechter een 
half bunder gelegen op  BERGEMBROUCK. De zelve Goesen bezit een half 
bunder op de  PUTTENEN en nog een half bunder aan de meers van het klooster 
van Zwijveke. Goedele Tiels houdt drie dagwand gelegen op de  PUTTENEN. 
Dezelfde Goedele nog drie dagwand in de PUTTENEN. Dezelfde Goedele houdt 
nog een dagwandop  BERCHEMER COUTER gelegen  TSWOLFS GHAT  
genoemd. Katheline Tiels houdt een half bunder gelegen  UP DE PUTTENEN. 
Joos de Keyser houdt vijf dagwand op  DE BERCHERMER COUTER.  Jan van 
den Bossche houdt een bunder  UP BERCHERMER   COUTER.  Lysbet van den 
Vekene dochter van Joos een bunder  UP BERCHERMERE COUTER  en wordt  
NAEXPOEL genoemd. Jan van de Vekene houdt een dagwand en een half op  DE 
PUTTENEN. Jan de Keyser houdt een dagwand en een half op de  PUTTENEN. 
Jan de Swertvaghere houdt een dagwand meers de HAENEBOS BORRE genoemd. 
Katheline sBlocx houdt een dagwand meers gelegen aan het goed van Zwijveke. 
Jan van den Vekene zoon van Joes houdt drie dagwand aan de meers van het 
klooster van Zwijveke. Hierna volgen de laatschepen  : eerst Heynricx de Bloeme 
houdt vier dagwand genoemd  TIJLENROT  belast met een penningrente van 
drieentwintig deniers par. aan de leenhouder. Gheerd van der Ertbrugghe houdt 
drie dagwand gelegen  UP BERCHERMEER COUTER geldende zes betalingen 
van een hoen. Jan de Keyser houdt drie dagwand op de  BERCHERMEER 
COUTER geldende een denier par. Lysbet tSeelmakers houdt een half bunder ook 
op Berchmeercouter aan de SIJP en geldt een denier par. Lysbet dochter van 
Adams sKeysers houdt anderhalf dagwand liggende op  DEN BERCH en geldt 
een obool par. De voorzeide Lybet houdt nog anderhalf dagwand op de BERCH 
en geldt een obool par. Jan van den Vekene houdt een bunder liggende op  
BERCHERMEER COUTER  en geldt twee deniers par. Katheline tsKoocx houdt 
een dagwand in  DINGHELMANS BROEC en geldt een denier par. en dezelve 
Katheline houdt nog eens zevenendertig roeden op de BERCH en geld vier deniers 
par. Gillis Ympins houdt achtenzeventig roeden op  DEN BERCH en geldt twee 
deniers par. en een half hoen. Lysbet Lammens houdt een half dagwand op den  
BERCH en geldt een denier par. Margriete van Aeghten houdt vijfentwintig 
roeden op den  BERCH geldt een half hoen. Lysbet dochter van Adam de Keyser 
houdt een half dagwand op de BERCH en geldt een obool par.  Jan van Sent 
Gooryx houdt  een bunder meers gelegen  UP DE MERCHTEM COUTER en 
geldt [..]. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 3 juni 1430.    

4150 Vranke van Asche doet verhef van zijn leen van een dagwand en vijfentwintig 
roeden groot zijnde een hof gelegen  TEN RODE. Het rapport werd gezegeld door 
Gillisse van den Breeden op 20 juni 1430.  

4151 Gillijs van den Breeden doet verhef van zijn leen van vier en half dagwand 
liggende in diverse percelen. Het eerste is een half bunder groot en ligt op DE 
CUTSSERODER MEERE en het andere is twee en half dagwand groot en ligt op  
DE CUTSSERODER BEKE naast het vorige. Het rapport werd door de leenhouder 
gezegeld op 20 juni 1430.  
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4152 Pieter Nieulant doet verhef van zijn leen van zeven bunders gelegen tussen het 
land van Ympin van der Meere en het land van Daniel van Cutserode. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 22 juni 1430.  

4153 Willem van Nedervelde als wettelijk en dingelijk voogd over Daneel van 
Nedervelde zijn neef doet verhef van een leen van elf dagwand groot. Het leen 
paalt aan mher. Rubbrecht van Assche, Joos de Smet, aan het manpad naar 
Merchtem. Tot het hoofdleen behoren zestien mannen namelijk : Eerst 
Ghiselbrecht van der Nieuwenhove houdt drie dagwand op  DMEEREVELT. 
Willem van den Nieuwenhove bezit een dagwand op  DMEEREVELT. De derde 
man Daneel van Nedervelde bezit anderhalf dagwand ook op  DMEEREVELT. De 
vierde de zelve Daneel die een dagwand bezit gelegen op  DHOUWE MEERSCH 
VELT. De vijfde man is Willem de Coc zoon van Arents die drie dagwand op  
DMEEREVELT bezit.  De zesde, Margriete, vrouw van Jan van Nedervelde, houdt 
een dagwand. en de zevende man is Jan van Nedervelde die drie dagwand bezit 
zijnde zijn hofstede. Gillis van Belle houdt anderhalf dagwand meers gelegen aan  
DEN STEEN.  De zelve Gillis van Belle bezit nog een dagwand meers. Reynier 
van den Broucke houdt twee bunders voor het hof van Jan van Nedervelde 
gelegen op DRIEVELDE.  Jan Hobosch bezit een dagwand op het  MEERLEVELT 
en dezelfde Jan heeft  nog drie dagwand meers. Katheline, vrouw van Jan sBlocx, 
houdt een half bunder en Jan de Bloc zoon van Daneel bezit een dagwand op  
DHOUWE MEERSCH VELT. Margriete, vrouw van Jan van Nedervelde, houdt 
een half dagwand op  DHOUWE MEERSCHVELT.  En de meergemelde Jan 
Hoobosch houdt nog zeven dagwand. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 24 juni 1430.  

4154 Louyse van der Meere doet verhef van haar leen van zes dagwand gelegen op  
DEN PEERTSBERCH TER MEERE. Het rapport werd gezegeld door Jan van 
Rabrouc priester op verzoek van de leenhoudster op 22 juni 1430. 

4155 Jacop Sommerghem doet verhef van zijn leen van een dagwand palende aan 
Gheerde Scellync en aan Pieter Hovescilt. Het leen is gelegen op  
DHAMELBROUC. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 26 juni 
1430.  

4156 Jan van den Andenhove doet verhef van zijn leen van vijfentwintig roeden 
gelegen op  DE HOEVE COUTRE. Het leen paalt aan het goed van het klooster 
VAN DEN ROSEN en naast het goed van Willem Yden en aan Geerd Scellinx. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 27 juni 1430.  

4157 Jan Verlysbetten doet verhef van zijn leen van een half bunder gelegen achter het 
hof van Jan van der Lysbetten. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 
28 juni 1430.  

4158 Willem der Bloemen doet verhef van zijn leen van vijf dagwand gelegen  TEN 
RODE. Het rapport werd gezegeld door Gillis van den Breeden omdat de 
leenhouder geen zegel bezit op 28 juni 1430.   

4159 Jan Lupaert doet verhef van zijn leen van zes dagwand gelegen in drie percelen. 
Een half bunder ligt op  DEN REGAERTSBERCH en het ander half bunder ligt 
ernaast en het derde half bunder paalt aan GHERS HEIDE  van der Erdbrugghen 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 250

en is een broek. Het rapport werd gezegeld door Gillis van den Breeden omdat de 
leenhouder geen zegel bezit op 28 juni 1430.  

4160 Willem Coreman doet verhef van zijn leen van drie dagwand DE KETELRIE 
genoemd. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 28 juni 1430.  

4161 Jan van Beeroele doet verhef van zijn leen van vijf dagwand gelegen  TE 
DROESHOUTE. Het leen paalt aan de beek vloeiende aan Brabant en aan 
Willems van Droeshoute eusel, en aan Jan Box. Het hoofdleen heeft twee 
manschepen in leen. Eerst Lodewijc Salaerd houdt zes dagwand en Willem van 
Droeshoute houdt anderhalf dagwand. Het rapport werd gezegeld door Gheerde 
van der Herd omdat de leenhouder geen zegel bezit op 28 juni 1430.  

4162 Vranke de Permentier doet verhef van zijn eerste leen van zes dagwand in twee 
percelen gelegen. Het eerste stuk is vijf dagwand groot en ligt TEN RODE en het 
ander stuk is een dagwand op het ROBEVELT gelegen. Het tweede leen is een 
half bunder groot en ligt  op  het DAMEROBROEC. Het derde leen is zestig 
roeden groot en ligt ook op  DAMEROBROEC. Het rapport werd gezegeld door 
de leenhouder op 28 juni 1430.  

4163 Jan van den Keere doet verhef van zijn leen van een bunder gelegen in twee 
percelen. Namelijk het hof waar de leenhouder woont en is drie dagwand groot en 
een dagwand ligt ernaast. Het rapport werd gezegeld door Gillis van den Breede 
omdat de leenhouder geen zegel bezit op 28 juni 1430.  

4164 Joes van der Ertbrugghen als dingelijk man en voogd over Margriete van den 
Ertbrugghen zijn nicht doet verhef van vier lenen die zij houdt. Te weten eerst een 
tiende DE RUDDER TIENDE genoemd jaarlijks geldende tussen de zeven en acht 
ponden groot. Het tweede leen is drie bunders en half groot en ligt op de  
RUACKER.  Hiervan houden Jan van den Bossche een dagwand, Margriete van 
Hemelrike een dagwand, Jan de Keyser te Berchem een dagwand, Margriete van 
den Eertbrugghe de voornoemde Margrietes tante twee dagwand, Beatrijs en Live 
van der Eertbrugghen gezusters van de voornoemde Margriete houden twee 
dagwand en gelden elk een penning par. Het derde leen is acht en een half 
dagwand groot en ligt  TE DROESHOUTE. Hiervan houden Lonys van der Meere 
zes dagwand, Joos de Keyser een half dagwand en Margriete zelf haar hofstede 
van twee dagwand groot.  Het vierde leen is  een dagwand groot en ligt in  
DAMERS BROUC.  Het rapport werd door Joes van der Ertbrugghen gezegeld op 
28 juni 1430.  

4165 Gillis van Hemelrike doet verhef van zijn leen van vijf dagwand gelegen in  
NAMEVELT. Nog doet hij verhef van een ander leen van zes dagwand  waarvan 
een bunder gelegen is op  PERREVELT en een dagwand achter Gillis van der Dort 
en een dagwand in de hofstede waar Jan van der Dort op woont. Het derde leen is 
een half bunder groot en ligt op de BAERDEGHEM COUTERE. Het rapport werd 
gezegeld door Gillis van den Breeden omdat de leenhouder geen zegel bezit op 28 
juni 1430.  

4166 Joos van den Bossche zoon van Claus doet verhef van zijn leen zijnde de tweede 
schoof van een tiende  waarvan de priesterage van Opwijk het resterende derde 
toebehoort.  De tiende wordt geheven op achtien bunders land in diverse percelen 
gelegen op MASEZEEL COUTER. De percelen gelden in ervelijke rente van 
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veertien schellingen zeven deniers obool par. in speciën, achtien hoenderen, negen 
kapoenen en twee vierling brood in natura die de leenhouder heft. Het rapport 
werd gezegeld door Gillis van den Breeden omdat de leenhouder geen zegel bezit 
op 28 juni 1430.  

4167 Peter Pypenpoy doet verhef van zijn leen van tien bunder gelegen op  DE LANGE 
VELDEN waarvan de leenhouder heft in erfelijke renten vijftien en een halve 
schelling par.  Tot het leen behoort nog een man genoemd Jan de Wostinen die 
men noemt de Briedere die anderhalf dagwand en drie roeden bezit naast Willems 
van der Ertbrugghen. Het perceel land wordt  DE HUERINGE genoemd. Het 
rapport werd door de leenhouder gezegeld op 30 juni 1430. 

4168 Gheert Coreman doet verhef van zijn leen van vijf dagwand in vijf percelen 
gelegen namelijk: Eerst een half bunder op DE BAERDEGHEM COUTER en een 
dagwand op DAMERS BROEC en een dagwand zijnde een veldje daarnaast aan 
Willem der Bloemen hofstraat nog een dagwand in het  FELT TEN RODE.  Het 
rapport werd gezegeld door Gillis van den Breeden omdat de leenhouder geen 
zegel bezit op 30 juni 1430.  

4169 Jan van der Oeven over Arende van der Oeven doet verhef van een leen van een 
half bunder liggende in drie percelen. Namelijk de twee delen van een half bunder 
op de OEVER COUTRE  aan  DE EEKE en de twee delen van een dagwand aan  
TPERREVELT zijnde meers en de andere in de nabijheid gelegen en is zestien 
roeden groot. Al deze stukken hebben een gezamelijke oppervlakte van een 
bunder. Arend van der Oeven heeft nog een dagwand gelegen op  BOESVELT. 
Het rapport werd gezegeld door Jan van der Oeven op 30 juni 1430.  

4170 Jan de Bloc dingelijk man en voogd over Joese den Bloc fs Herman doet verhef 
van een leen van negen bunder waarvan de acht bunder helftwinningen zijn 
gelegen  UP VOOGHT VELT en sommige op BROUCVELT TE NEDERVELDE 
en sommige op  TVELDEKEN. Van de helftwinning men heeft de helft van wat in 
het vat blijft als het graan gedorst is, De jaarlijkse opbrengst is drie zakken graan. 
Volgende personen houden de helftwinninge : namelijk Willem van Nedervelde 
houdt vijftien dagwand en geldt twintig deniers par.  en een vierde van een hoen. 
Daneel van Nedervelde houdt een bunder en een half dagwand en geldt vijf 
deniers par. Beatrijs van den Nuwenhove houdt drie dagwand en geldt een half 
denier. Coene van den Nuwenhove houdt een bunder en geldt vier deniers par. 
Deze acht bunders zijn ook de tiende penning geldende. Het ander bunder van de 
totale negen bunders houdt Gillis Caus een half bunder DEN KIEKEN HOF 
genoemd en geldt zes obool par. Het andere half bunder houdt Daneel van 
Nedervelde te leene en is zijn hofstede. Jan en Hendrick de Bloc kinderen van 
Joes staan te samen de leenhouder te gevolge van een vierendeel en Jan de Bloc 
staat een vierendeel alleen de leenhouder te gevolge. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 30 juni 1430.  

4171 Lambrecht van der Meere als dingelijk man en voogd over Janne de Bloc fa. Joes 
doet verhef van een leen van een dagwand en vijfentwintig roeden op de  
BRUNGHE COUTER  naast Joes Smeets hof. Het rapport werd door Lambert van 
der Meere gezegeld op 30 juni 1430.  

4172 Henric van der Houve als voogd en dingelijk man van Maergrieten sPaermortiers 
zijn vrouw doet verhef van een leen van een bunder  liggende tussen het land van 
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Gheerd Scellincx en het land van Jan Hellen. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 2 juli 1430.  

4173 Benoit Raulin als voogd en dingelijk man van Hannkin der Blommen die men 
Yde noemt dochter van Willem doet verhef van een leen van anderhalf dagwand 
groot liggende aan de BAERDEGHEMCOUTER tussen het land van het klooster 
van Affligem en het land van het klooster van den Roosen. Het rapport werd 
gezegeld door Benoit Raulin op 1 juli 1430.  

4174 Heynric van den Nuwenhove zoon van Joos doet verhef van zijn leen  van twee 
dagwand en half gelegen naast het land van Willem Yden en het goed van het 
godshuis van Ten Rosen. Het rapport werd gezegeld door Pieter van den Bruele 
op 2 juli 1430.  

4175 Jan van der Schure pastoor van Opwijk doet verhef van zijn leen van een half 
dagwand gelegen tussen  TVRANXKERIJCHE VELT  en  DE QUADE BEKE. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 3 juli 1430.   

4176 Jan de Deckere doet verhef van zijn leen wezende een heerlijkheid van drie 
manschepen. Adriaen de Keyser houdt in  TMEERSVELT, Daneel van der 
Eerdbrugghen houdt een dagwand bos in  TGHEBERREDE BROUC.  De derde is 
Louis van der Mare die een dagwand meers houdt dat ligt tussen de  
MEERSVELDE en ASHAGHE. Het rapport werd gezegeld door Gillis van den 
Breeden op 3 juli 1430.   

4177 Jan Leeman zoon van Floris doet verhef van zijn leen van een bunder  palende aan 
het land van mijn heer van Bigaerden. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 3 juli 1430.    

4178 Gillijs Capellaen doet verhef van zijn leen gelegen op  CUTSSERODE geldende 
in jaarlijkse rente twee kapoenen of vier schellingen par. voor elke kapoen. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 7 juli 1430.  

4179 Ghiselbrecht de Lu doet verhef van zijn leen en manschap als volgt : Eerst Joos de 
Keysere houdt een half bunder waarvan anderhalf dagwand ligt op het  
MEEREVELT voor  NULS HOF en het andere op de ASHAGHE.  Margriete van 
de Erdbrugghe, dochter van Heinricx, houdt een dagwand leen in het  
GEBERRENDE BROUCK.  Kateline van Hemelrike houdt een dagwand. Marie 
van de Meire houdt een bunder in Pieter Martins hof en de zelve nog een dagwand  
op de  ASHAGHE. Jan van de Merre zoon van Jan houdt een half bunder op  DEN 
HEYDRIESCH naast Vrancx van den Veke. Marie van den Vekene, dochter van 
Gillis, bezit acht dagwand  waarvan de zes liggen in  GHEBERRENDE BROUCK 
en de andere twee liggen op den  HEIDRIESCH. De zelve Marie houdt nog drie 
dagwand op den HINDRIESCH, en een half bunder op den LETTEREN 
HEIDRIESCH en een dagwand zijnde de hofstede TE NEDER DROESHOUTE. 
Jan van Bersele houdt vijf dagwand in  TGHEBEIREDE BROUCQ. Margriete van 
den Steene bezit een half dagwand op den  HEIDRIESCH. In Wessekins kinderen 
van Masezele een dagwand zijnde  bos en gelegen naast de  HEIDRIESCH. Jan 
van der Meire houdt een half bunder op  TMERRE VELT naast Gillis Molestede. 
De leenhouder heeft in heerlijke renten negentien schellingen en hallinc par. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 8 juli 1430.  
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4180 Willem van Ursene doet verhef van zijn leen van een dagwand gelegen op een 
veld genoemd  DE ASBEKE daar de weg van  PETEGHEM door loopt. Het leen 
behoort toe aan Margriete Geniers vrouw van de leenverheffer. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 11 juli 1430.  

4181 Gheerard van der Eerdbrugghen zoon van Willem doet verhef van zijn leen zijnde 
een eeuwelijke erfrente van tien schellingen par. bezet op vijfenzeventig roeden 
land  TEN BROUKE genoemd dat eertijds in het bezit was van wijlen Jan Woyls 
nu ter tijdt op VERSPAPEN. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 12 
juni 1430.  

4182 Willem, heer van Bygaerde, ridder doet verhef van drie lenen. Twee hiervan 
liggen in Opwijk waarvan het ene vierentwintig bunders groot en wordt de stede  
TER EEKEN genoemd en het ander leen is vier bunders gelegen aan de 
drieeëntwintig bunders. Het derde leen is een heerlijkheid gelegen in de parochies 
van Opwijk, van Lebbeke van Belle en van Merchtem. En aan deze heerlijkheden 
behoren vijfentwintig bunders erfgrond daar van Willem de tiende penning heft. 
Hij moet zijn leenheer bijstaan met een paardendienst. Hierna volgen de mannen 
in Opwijk : Jan Leeman houdt zijn stede daar hij woont een half bunder groot. Jan 
de Keyser zoon van Jan houdt een dagwand op de  OPWIJC COUTER. Lysbet 
dochter van Gielis van Belle vrouw van   N.   Salaerts houdt een half dagwand. 
Lysbet van Nedervelde vrouw van Ghysels Borsers houdt twee dagwand en half. 
Nog Lysbet vrouw van Lodewijk Salaerts houdt drie dagwanden.  Deze twee 
leenbunders worden het  CLEIN ESPKEN genoemd. Katelijne van der Loghenen 
dochter van Neels en vrouw van Joes van den Bossche houdt een half bunder 
gelegen op de  VOERBEERE aan haar hof.. Margriete van Buten vrouw van Jan 
Deylaerts houdt een dagwand gelegen te  MANS STEENE aan  DEN HORT. Jan 
van den Dorpe zoon van Jan een dagwand gelegen op  de LUTTELCOUTER. 
Dezelve Joes de Keyser bezit drie dagwand gelegen op het  HUUSVELT. Nog 
dezelfde Joes de Keizer houdt een dagwand daar aan gelegen. Claes’   dochter van 
Ursele man van leene houdt  een half bunder dat vroeger nedervelde was van             
Sint Kateline Godshuus in Merchtem. Dezelfde leenman houdt een half bunder.  
Jan de Keyser bezet man van Sinte Kateline Gasthuis houdt twee bunder op de  
GALGE COUTER aan de bekene. Willem van der Vekene, Dries zoon, houdt een 
dagwand aan  MANSSTEENE. Florens Leeman houdt een dagwand in Opwijk. 
[…] houdt een half bunder omtrent  CUTSRODE BEKE gelegen op de  
CUTSRODE MEERS.  Dezelfde Jan houdt een half bunder aan dit zelve gelegen. 
[…] een half dagwand in Merchtem op de  GALGHE COUTER. Jan de Coeman 
bezet man van Sinte Kateline Gasthuis houdt een half bunder  [..]  Joes de Keyser 
houdt een dagwand op EECHOUT en een half dagwand gelegen op  TER 
CAPENBERCH.  N van Ursele houdt een dagwand gelegen op de  GALGHE 
COUTER. Gielijs van Robbroec houdt drie dagwand gelegen op  GALGHE 
COUTER. Nog dezelfde houdt zeven dagwand gelegen op  CAPENBERCH. Deze 
zeven dagwand zijn onlangs ontdonckerd. Jan van den Vekene houdt een half 
bunder TE MANSTEENE op de DWEERBEKE MERSCH gelegen . Lysbet dochter 
van  Gillis van Belle, vrouw van Lodewijk Salaerts houdt haar hof in Opwijk 
negen bunders groot nabij de  GOEDE VAN DER EECKEN gelegen. Dezelfde 
leenman houdt een bunder aan het vorige gelegen. Nog de zelve  man houdt een 
bunder in het  ESBROEC VELT. Nog de zelve een half bunder die onlangs 
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ontdoelt is. Jan de Keyser [..] gelegen aan de  GOEDE VAN DER EEKEN. Jan 
van den Bossche houdt een dagwand op het  PERREVELT. Dit zijn de personen 
die ten dezen […] Jan, Jans zoon van Rossem, houdt  zijn hof een dagwand groot 
gelegen aan de straat [..] dat in het bezit was van de zoon van Jan 
Verspapen.Gillis de [..] houdt  een half dagwand. Gillis [..] bezet man over de 
Heilige Geest van Lebbeke houdt een bunder op  MOLENCOUTER binnen 
Lebbeke.  Jan van Zeebroec over N van Zeebroec houdt zeven  bunder  binnen 
Lebbeke, onlangs ontdoelt. De zelve Jan houdt zijn hof en boomgaard drie 
bunders groot waar zijn voorouders vroeger woonden. Jan van Ghinderboven man 
van leen houdt zijn huis en hof met het land dat ernaast ligt een bunder groot dat 
onlangs  ontdonkerd werd. Hierna volgen de mannen in Belle. Primo Coppens 
zoon van den Broeke houdt anderhalf dagwand op de  BELLECOUTER. Tristram 
Vten Zwane houdt anderhalf dagwand. Margriete van Meys, ook leenman houdt 
zeven bunder gelegen te Belle aan  THOF TE MEYS en houdt ook de tienden die 
naast de  COSTERIE tiende van Dendermonde ligt. Jan van Zeebrouc houdt zijn 
goed  TEN BAERDE in Belle dat vroeger in het bezit was van mijnheren van der 
Eecken, daar hij zijn heerlijkheid heeft maar de grootte is onbekend met cijns en 
laten die een vol leen uitmaken. Floris dochter houdt een half dagwand onlangs 
ontdekt.  Stevens Swaghemakers houdt een half bunder te Belle op  DE BERCT. 
Beatrijs van den Broeke houdt een half bunder op de  BELLE COUTER.  Daneel 
van den Vaere van Appels man van leen houdt zijn goed in Sinte Odolfs broeck, 
onlangs ook ontdonkerd.  De vijfentwintig bunders erfgrond en helftwinninge 
geven jaarlijks een penningrente van elf schellingen vijf deniers par. in speciën, 
drie en half kapoenen, elf hinnen een vat tarwe zesentwintig vaten rogge en elf 
vaten evene in natura. Willem houdt nog vijfentwintig bunders erflanden in 
Opwijk, Lebbeke, Belle, en Merchtem waar van hij niet goed weet welk land.  De 
bovenvermelde mannen houden hun leen en elk in het bijzonder volgens de 
grootte. De cijns van sommige erflanden en helftwinningen bedraagt zes 
schellingen een obool par. en twee hoenderen. De leenhouder geeft hierna, om 
klaarheid te scheppen, de namen en de hoeveelheden van de verdonkerde percelen 
volgens de vroegere rol namelijk : Heinric de Molder over een half bunder. Gillis 
de Zweertvaghere een half bunder en vierentwintig roeden. Boudewijn van 
Opwijc een half bunder en vierentwintig roeden. Heerbrant Hermans’  zoon een 
bunder en zesentwintig roeden in min. Wouter Nose een bunder min achtentwintig 
roeden. Store en Heinric zijn stiefzoon drie dagwand en half en vier roeden op de  
GALGHE COUTER.  Willem van den Dorpe een half bunder min vijftien roeden. 
Dezelfde Willem een dagwand min vier roeden op  TEN CAPENBERCH. Wouter 
Nose een half bunder min drieëndertig roeden. De zoon van Gillis Vonders houdt 
een half bunder min veertien roeden. Jan van den Putte op de  DWEERBEKE  een 
half bunder min negen roeden. Margriete Goesins dochter een dagwand en 
zevenendertig roeden op MANSSTENE. Beatrijs van Manssteene een dagwand, 
Willem Soykens’ zoon een half bunder en negentien roeden. Wouter Nose een 
dagwand min vier roeden  en Beatrys van Manssteene een dagwand vijftien 
roeden min. Heinric Store een dagwand en half. Jan van den Putte een half bunder 
en vijfentwintig roeden.  Willoy een half bunder en een half dagwand en achtien 
roeden. Verder Henric Store vijftien en half roeden en Willem Soykens’ zoon 
tweeenzeventig roeden. Jan van den Putte een half bunder op  OPWIJC COUTER 
en zevenendertig roeden. Jan van de Putte een half bunder op  TE BANC. Goessin 
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Andries’ zoon een dagwand min achtiten roeden. N van der Perre een dagwand 
min zestien roeden. Jan Coeman een dagwand en zes roeden. Clemeynsie van 
Diepenbroec een half bunder min veertien roeden. Nog Jacop [..] een dagwand 
min veertien roeden. Gillis de Smet een half [..]  Die van Spiers  drie dagwand en 
drieëntachtig roeden. De Nosen een bunder min een roede. De Zwertvagers  een 
half bunder en vijfenveertig roeden. Betken van der Perre een half bunder en 
achttien roeden. De Cuper een dagwand en drieëntachtig roeden. Yde Noes een 
dagwand en tachtig roeden. Bette Breems houdt zesentwintig roeden. Jan N met 
consoorten een dagwand. Bette Breems vierendertig roeden, Jan Soyen een 
dagwand tien roeden, Jan Scaepman eenennegentig  roeden en half. Goesin N [..]. 
Daneel van den Breeden een dagwand. De zelve Daneel een bunder min een roede 
en Jan van Cutsrode een dagwand en zevenenveertig roeden. Willem van 
Cutsrode  een dagwand en achtendertig roeden.  Het rapport werd gezegeld door 
de leenhouder op 23 juli 1425. 

4183 Jan Storem priester en pastoor van Sint-Gillis in Dendermonde doet verhef van 
zijn leen en manschap van twee dagwand winnende land TEN HUFFLE genoemd. 
De jaarlijkse pacht bedraagt ongeveer achtenveertig schellingen par. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 23 juni 1430.  

4184 Nijpe van den Meere doet verhef van zijn leen van een dagwand  en nog een 
tweede leen van vijf en zeventig roeden beide gelegen aan  THOF TER MEERE 
naast elkaar. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 28 juni 1430. 

4185 Jan de Keyser doet verhef van zijn leen van anderhalf dagwand en het tweede leen 
van veertig roeden gelegen  op de  RUACKER. Het eerste leen ligt op de 
WIJCKER COUTER. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 1 juli 
1430.  

4186 Willem de Tiegheldeckere doet verhef van zijn leen van een dagwand dat ligt op 
de  NEDERVELDE COUTERE. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 
30 juni 1430.  

4187 Willem Tiele doet verhef van zijn leen van drie dagwand gelegen op het veld  DE 
BERCH genoemd. Het rapport werd gezegeld door Gillis van den Breeden omdat 
de leenhouder geen zegel bezit op 30 juni 1430.  

4188 Joes de Keysere doet verhef van twee lenen, het ene anderhalf dagwand groot 
gelegen op  DOPWIJCKER COUTER bij de beek naar de brug. Het andere is 
zeventig roeden en ligt THOOGHE MICHEILS VELT. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 2 juli 1430.  

4189 Elisabeth de Keiser dochter van Adam doet verhef van haar leen bestaande uit 
acht manschappen. Denombrement ontbreekt. 

4190 Lysbeth sKeysers dochter van Adaem doet verhef van haar leen en manschap in 
Opwijk. Aan het manschap behoren acht mannen namelijk Daneel van 
Nedervelde zoon van Daniel houdt de helft van anderhalf dagwand land en de 
andere helft houdt Jan Raes zoon van tSmeecs en ligt op het  TFOOX VELT. 
Margriete van Belle dochter van Gillis houdt een dagwand meers gelegen tussen 
de meers van Joes van de Nuwenhoeve en de beek. Willem Hoefman houdt een 
dagwand ligghende op  TFOOX VELT. Juffrouw  Lysbetten Salaerts houdt haar 
hofstede. Joes de Keyser houdt eenenzestig roeden ook op  TFOOX VELT 
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gelegen.  Lexus van der Hoeven bezit zijn  stede van een dagwand dat TE 
DIEPENBROC ligt.  Willem van den Nuwenhoeve houdt een dagwand meers 
liggende achter Joes van den Nuwenhoeve. Aan dit manschap behoren nog eens 
negen bunder van welk een dagwand geldt een vierde schoof gelegen op  FOOX 
VELT en een bunder erfgrond waarop jaarlijks een hoen wordt geheven. En elk 
dagwand van het resterende deel geldt jaarlijks twee deniers par. Het rapport werd 
gezegeld door Joes den Keyser broer van de leenhouder omdat deze laatste geen 
zegel bezit op 2 juli 1430.  

4191 Gheerdt van der Hert als voogd over Lipkinne van den Nuwenhove zoon van Jan 
doet verhef van twee lenen gelegen in Opwijk. Het eerste leen is anderhalf 
dagwand winnende land groot wordt TFELDEKIN TE NANAUWE genoemd en 
ligt voor het hof TER NANAUWE genoemd.  Het tweede leen is een tiende met 
een jaarlijkse opbrengst van vier ponden groot en vijf dagwand winnende land 
ook in Opwijk gelegen. Van de tienden houdt Lipken slechts één in de hand. Het 
ander deel van het leen houdt men verder van hem in leen namelijk Daneel van 
Nedervelde één tiende, de vrouw sLandmeters het ander. De vrauwe van der 
Hofstat houdt de vijf dagwanden land en elk van deze is de wandel- en sterfkoop 
onderhevig. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 2 juli 1430.  

4192 Jan de Bloc alias Coman doet verhef van zijn leen zijnde een penning rente in 
Leuvens en andere munten makende vier schellingen negen deniers par. Dit wordt 
door de leenhouder geheven op dertien bunders erfgrond gelegen in verscheidene 
percelen en is aan het leen verbonden. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 2 juli 1430.  

4193 Jan de Keyser doet verhef van zijn leen waartoe een hof en vierschaar behoort. De      
leenhouder moet zijn leenheer bijstaan met een paardendienst. Het leen strekt zich 
over Opwijk en in Lebbeke. Eerst in Opwijk een hofstede gelegen aan het kerkhof 
waartoe vier en dertig mannen behoren die hun leen houden. Eerst Margriete van 
der Ertbrugghen houdt een half bunder op OPWIJC COUTER en nog zes 
dagwand dat te gevolge staat in het  MIDDELSTE MEERVELT. Lysbet van der 
Ertbrugghen houdt een bunder land op  OPWIJC COUTER. Jan Leeman houdt 
drie dagwand naast zijn hofstede. Heynric Bogaert houdt vijftien bunderen 
waaronder land en meers DE RICE  RODEN genoemd.  Lysbet Bursars houdt 
anderhalf dagwand op de ASBEKE en op het MEERLEVELT. Willem Luypaert 
houdt zestig roeden en nog Willem Lupaert houdt drie dagwand in het  
VARKENSVELT. Dezelfde Willem houdt een dagwand ook in het  
VARKENSVELT  gelegen. Impen Lupaert houdt zijn hofstede van vier en half 
dagwand groot. Willem Hoefman houdt een dagwand op TMEERLEVELT. 
Heynric tSerghiselens houdt tien roeden op  DESPT.  Joos de Burse bezit een 
bunder op de beide  MERVELDE. Joes de Burse zoon van Willem houdt twee 
dagwand in het  MEERVELT. Gheeraert de Bursere bezit drie dagwand op de  
MEERVELDE. Daneel van Nedervelde bezit vier en half dagwand te 
NEDERVELDE. Gillis de Coman houdt een dagwand op  ASBEKE. Joes de Bloc 
een half dagwand in de AVITSCHEN MERSCH. Joes de Bloc houdt achtentwintig 
roeden aan DEN STANDAERT.  Jan Van der Hulpen  bezit zes dagwand in het  
MIDDELSTE MEER VELT. Joes de Keyser houdt een dagwand op  ASBEKE. 
Lysbet Salaerts  bezit anderhalf dagwand op  JANS VELT.  Jan Leeman houdt een 
bunder op  MEERVELDE. Joes de Keyser bezit twee bunders op DE 
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MEERVELDE. In Lebbeke houdt Heinric van der Ertbrugghen acht dagwand 
TGOET VAN LIERE genoemd.  Dezelfde Heinric houdt acht dagwand ook 
TGOET VAN LIERE genoemd. Heinric van den Anderenhove zeven dagwand ook 
TGOET VAN LIERE genoemd. Jan van den Anderenhove houdt zeven dagwand 
ook tgoet van Liere genoemd. Margriete van der Ondermeere houdt vijftien 
dagwand hiervan liggen zes en half dagwand op het  AERENT ELST drie dagwand  
en een bunder  DE BOCHT genoemd  dat vroeger de hofstede van Joes van der 
Vaerent was van vierenvijftig roeden en een perceel achter het hof van 
achtentachtig roeden. De ander houden andere lieden van haar. Mede Bloems, 
man van leen, houdt zes dagwand. Op ARENT ELST  liggen drie dagwanden, op  
DER VARENT VELT liggen twee en half dagwanden en aan het stedeken ligt 
ongeveer een dagwand. Jan de Sticker houdt acht dagwand op THOGHEVELT 
een bunder voor het hof en de meers een bunder de stede een dagwand en zestig 
roeden. De meers voor het hof is negentig roeden groot. Gillis Bloeme  houdt 
anderhalf dagwand ook gelegen op  ARENT ELST.  Kateline Bloems houdt een 
dagwand en zesenzestig roeden op  DER VARENT VELT.  Joes van Bossche bezit 
twee en half dagwand. Men houdt in allodiaal goed van Jan in Opwijk met de 
heerlijkheid vier hofsteden en ongeveer drie bunders erfgronden geldende jaarlijks 
drie kapoenen en vijf hoenders en  in penningrente zes schellingen par. een denier 
obool. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 2 juli 1430.  

4194 Jan van den Breeden zoon van Pauwels die nu Pauwels Florens genoemd wordt 
doet verhef van zijn leen van anderhalf dagwand groot gelegen op  TMEERVELT 
achter Beelen van den Huffele. Het rapport werd gezegeld door Jan de Keyser 
voogd van de leenhouder op 2 juli 1430.  

4195 Pieter van den Breden doet verhef van zijn leen van drie dagwand en een half 
gelegen op  FRANKELINCX VELT naast Gillis van der Doort. Welk leen Noel 
van den Breeden en Gillis van den Breeden houden onder hun beiden geheel en al 
en staan de leenhouder te gevolge. Het rapport werd gezegeld door Gillis van den 
Brede omdat de leenhouder geen zegel bezit op 2 juli 1430. 

4196 Gillis de Bloc doet verhef van zijn leen van achttien roeden  palende aan Jan van 
Masenzele. Tot het leen behoort een penning rente van twaalf deniers par. 
geheven op veertien dagwand erfland ook in Opwijk gelegen. Het rapport werd 
gezegeld door Willem van der Beke omdat de leenhouder geen zegel bezit op 2 
juli 1430.  

4197 Jan van Buchenhout doet verhef van zijn leen van vijfentwintig roeden gelegen 
aan de weide DE DOEKE genoemd en paalt nog aan  TPERREVELT. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 2 juli 1430.  

4198 Adaem de Keysere doet verhef van zijn twee lenen. Het éne leen is drie dagwand 
groot en het andere is een stukje winnende land van een dagwand gelegen in  
DOPWIJC COUTER. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 2 juli 
1430.  

4199 Jan Heille zoon van Vrank doet verhef van zijn twee lenen. Het ene is een half 
bunder groot en ligt in DHAMERSBROUC  naast het erf van Vranke den 
Permentier. Het tweede leen is een bunder groot en ligt op het TROODEVELT 
naast Vrancx van den Rode en aan het land van Mertijn van den Berghe.  Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 2 juli 1430. 
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4200 Willem van Ursene laat weten dat jonkvrouw Margrieta Sleeus zijn wettelijke 
vrouw verhef doet van haar leen van een dagwand gelegen in Opwijk in een veld 
genoemd  DASBEKE palende aan het goed van Joes Borssers. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 5 augustus 1440.  

4201 Jan van Cowenberghe doet verhef van zijn leen van een half bunder groot gelegen  
TER HOFSTAT OP DE BEKE. Tot het leen behoren nog zes mannen die hun leen 
van de leenhoude houden te weten : Adaem de Keiser houdt een half bunder 
gelegen op THOFSTAT VELT. Willem van der Riest houdt twee lenen, het ene is 
de hofstede waar zijn broer op woont en is een half bunder groot. het ander half 
bunder ook op het HOFSTAT VELT.  ghisel van den Hofstat houdt drie dagwand 
zijnde bos en land ook op het  HOFSTAT VELT aan THOGHEBROEC.  Daneel 
van den Bossche houdt een dagwand. Margriete van Cutsserode vrouw van Pieter 
van den Meere houdt een half bunder min twee en dertig roeden waaronder land 
en weide en hiertoe behoren nog zeventien dagwand erfgronden die men van Jan 
houdt en daarop heeft hij zeventien deniers par. ervelijke jaarlijkse rente. De 
voormelde heerlijkheid behoort Gillyse van den Breeden de helft toe en staat hij 
Janne van Cauwenberghe ten gevolge. De leenhouder verzocht Gillis van den 
Breeden het rapport te zegelen in 1430.  

4202 Margriete sKeysers dochter van Jan doet verhef van twee lenen waarvan het eerste 
leen dertien dagwand groot is gelegen in Opwijk TE BONDE palende aan  D 
AVERBEKE MEERSCH en Adriaan sKeysers fs Daneels. De leenhoudster is een 
paardendienst schuldig. Tot het leen behoren veertien mannen te weten Margriete 
dochter van Daneel Rogx houdt acht en een half dagwand zijnde helftwinninge 
gelegen in diverse percelen o.a. drie dagwand INT HEECHOUT een half bunder 
op  DE MOLENCOUTER, drie dagwand  INT FOSSEVELT een half dagwand 
zijnde een brouxken aan de AVERBEKE MEERSCH. Joes van der Eertbrugghen 
houdt een half bunder helftwinninge gelegen in de RUBEKE.  De zelve Joes van 
der Eertbrugghen houdt nog een bunder. [ NN ] houdt een dagwand en twinig 
roeden op  DEN CAPENBERCH. Jonker Philips van Nieuwenhove zoon van Jan 
houdt zeven dagwand helftwinninge op  DE CAPENBORCH en in  DEN 
BRUCBENT. Lysbette van der Eertbrugghen dochter van Jan houdt een dagwand 
zijnde haar hofstede. Jan van der Elst houdt een dagwand en vijfentwintig roeden 
gelegen in T LANGHE VELT waarop de leenhouder de twee schoven heeft ter 
tienden. Gheeraert van der Eertbrugghen houdt een dagwand en vijfentwintig 
roeden gelegen  INT LANGHE VELT  hierop heft de leenhouder ook de twee 
schoven van der tiende. Jan van Bugghenhout houdt een dagwand ook op  
DLANGHE VELT  voor  TGAT.  N van Hemelrike zoon van Gheerts houdt negen 
dagwand gelegen naast zijn hofstede. Merten van Hemelrike houdt drie dagwand 
gelegen naast Gillis van Hemelrike en deze laatste houdt nog een dagwand naast 
zijn goed. Juffr. N dochter van Claeus van Nuersene houdt drie bunders waarvan 
vijf dagwand liggen op  DEN CAPENBERCH en de andere vijf dagwand op 
EECHOUT en een half bunder op DHUUSEVELT achter  TSBOKELAREN 
STEDE. Inghelbrecht van den Putten hout een half bunder. Joes de Keyser zoon 
van Joes houdt een half bunder waarvan een dagwand helftwinning is gelegen op  
DEN CAPENBERCH. Tot het hoofdleen behoren nog twee schoven van de tiende 
van drie. Nog houdt men van het hoofdleen vijftien bunders erflanden geldende in 
heerlijke penningrente de some van twaalf schellingen 88 penningen en hallink 
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par. een aantal schoven, drie en half kapoenen, zes hoenderen en vier sester evene 
Merchtemse maat en een hooidag.  En het ander leen is negen dagwand en een 
aantal roeden groot gelegen in Opwijk in de buurt van Adam sKeyzers  hofstede. 
Tot het leen behoren twee mannen te weten Jan metten Ghelde houdt een bunder 
en de zelfde houdt nog drie en half  dagwand gelegen in drie percelen veldjes. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhoudster op 24 november 1430.   

4203 Jan van den Nuwenhove zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een bunder te 
weten de ene helft in  HEYSTERGHEM MEERSCHS en de andere helft  OPT 
CAPELLEN VELT . De vader van de leenhouder is dingelijk man die het rapport 
heeft gezegeld op 1 juli 1430.  

4204 Lodewijc van Massemme heer van HOOLBEKE als wettelijk voogd over Louis 
van Massemme zijn broers wezen verklaart dat jonkvrouw Jozijne van Massemme 
dochter van Louis die een leen van elf volle manschepen in eenenveertig 
splettinghen houdt. Hiertoe behoort Juffrouw Jozinen  de wandelkoop en de 
sterfkoop. Tot het leen behoort een penningrente de penning gerekend aan vier 
deniers par., de Tournoys te drie deniers par. en de penning zwart aan twee 
deniers par. Samen : negenentwintig schellingen vier deniers obool par. In natura 
vijf kapoenen en zeven hoenderen en een half en een vierde. De bezitters van de 
erfgronden moeten jonkvrouw Jozijne de tiende penning betalen bij verandering. 
Lodewijk van Massemme, Ghiselbrecht en Jan van Massemme gebroers staan 
jonkvrouw Jozijne te gevolge van de drie vierendeel van het leen. Nog wordt in 
het rapport melding gemaakt van Pieter en Lodewijk van Massemme.  Het rapport 
werd  gezegeld door Lodewijk van Massemme op 28 april 1432.  

4205 Het onderhaving document is géén denombrement maar een gezegelde verklaring 
en opsomming van lenen en manschepen. 
Daneel de Mey is leenman houdt een bunder leengelegen in Opwijk op DE 
LETTELCOUTER. 
Hij houdt nog een dagwand broekmeers in de wijk van  BETSVELDE.  
Nog bezit hij een hoeve sorterende onder het leenhof. 
Deze drie percelen worden aanzien als één leen en betaalt bijgevolg tien pond par. 
relief. 
Tot dit leen behoren volgende manschepen  waarop de leenman zijn relief heeft 
namelijk :  
Adam de Keyser houdt een dagwand gelegen op  DE LETTELCOUTER. 
Katheline metten Ghelde houdt een half bunder en tweeentwintig roeden op  DE 
OPWIJC COUTER. 
Joos de Keyser houdt een half bunder ook op  OPWIJC COUTER  gelegen aan de  
AELSTERSCHEN WECH.  
Gosen de Tac houdt een dagwand en veertien roeden op de  OPWIJC COUTER. 
Willem de Neve houdt een half dagwand in zijn hofstede. 
Gillis van Belle houdt achtien roeden, en negentig roeden IN DE PUTTEN in twee 
percelen. 
Jan de Keyser houdt vijfenzeventig  roeden ook  IN DE PUTTEN gelegen. 
Giellis de Neve houdt een dagwand op de  LETTEL COUTER gelegen achter zijn 
hofstede. 
Deze verklaring werd door Jan de Bloc alias Coman neef van de leenhouder en op 
diens verzoek gezegeld op 16 juli 1440.  
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4206 Heinric Pipinpoy zoon van Pieter doet verhef van zijn leen zijnde een heerlijke 
erfelijke en eeuwelijke rente van vijftien schellingen zes penningen par. Diverse 
laten op diverse gronden zijn de leenhouder de rente schuldig. Tot het hoofdleen 
behoort nog een manschap nl. Baetkin sBrauwers van anderhalf dagwand en drie 
roeden land  DE HENNINGHE genoemd gelegen naast Willem van der 
Erdbrugghe. Het rapport werd gezegeld door Ector den Havelosen op verzoek van 
de leenhouder omdat die geen zegel bezit op 28 juli 1440.  

4207 Margriete dochter van Henrycs van der Eertbrugghen doet verhef van haar leen 
zijnde een tiende van acht pond groot geldende het leen een paardendienst. Zij 
doet verhef van een ander leen van dertien dagwand gelegen op DEN 
RUWACKER tussen het goed van Daneel van der Eertbrugghen en het goed van 
zijn zuster Margriete, en het goed van Jan de Keyser en Margriete van Hemelrike. 
Van het hoofdleen van Margriete van der Eertbrugghe houdt Pieter van den Dorpe 
een dagwand en de kinderen van van den Bossche anderhalf dagwand. het derde 
leen dat de leenhoudster verhef is acht en half dagwand groot gelegen  TE 
DROESHOUTE ook in Opwijk palende aan het goed van de erfgenamen van 
Willem van der Eertbrugghen. Hiervan houdt Gielys van der Meere zes dagwand 
in leen en Joes de Keyser een half dagwand in leen. Nog doet de leenhoudster 
verhef van een hofstede waar Lise Breemans woont. Een vierde leen van een 
dagwand broekland gelegen in TGHEBERDE BROEC  in Opwijk palende het 
goed van Jan van Beersele. Het leen staat Daneel van der Eertbrugghe van de 
twee delen ten gevolge, Margriete en Beatrijse zuster van Margriete van der 
Eertbrugghen het derde deel in het derde deel. Het rapport werd gezegeld door Jan 
van den Vekene man van Margriete van der Eertbrugghen op 22 juli 1440.  

4208 Jan van den Keere doet verhef van zijn leen van een bunder palende aan het goed 
van Hendericx van den Nieuwenhove en het goed van de kinderen van der Meere 
aan DEN WEMERSHOF in Opwijk. Het rapport werd gezegeld door Jan van den 
Breeden op 24 juli. Geen opgave van jaartal.  

4209 Willem van Bolenbeke alias Tyel doet verhef van zijn leen van drie dagwand 
gelegen op het veld  DEN BERCH palende op  DE PUTTENEN en aan het goed 
van het klooster van Zwijveke, langs Joos Keysers en Jan van den Vekene. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 25 juli 1440.  

4210 Heinric van der Meere doet verhef van zijn leen van drie roeden gelegen achter 
Heinric Bogaert. Het rapport werd gezegeld door Jan den Bloc op 25 juli 1440.  

4211 Jan de Bloc doet verhef van zijn leen zijnde een heerlijkheid in Opwijk waartoe de 
stede  TE NEDERVELDE behoort in leen gehouden van Joos.  Tot het hoofdleen 
behoort nog acht bunders helftwinninge geldende een jaarlijkse cijns van vier 
schellingen par. en vier hoenen. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 
25 juli 1440.  

4212 Gillis van Hemelryc doet verhef van zijn leen van tussen de tien en de elf 
dagwand groot in vier percelen. Vijf dagwand ligt OP DROOSHOUTE naast 
Gillis van den Bossche zoon van Jan en Gillis van Beersle. Een bunder ligt op  
TPERREVELT naast Jan van den Doorent en Ympen Zijstman. Anderhalf 
dagwand in twee percelen het éne naast Pieter van Warebeeke en met de andere 
zijde aan Hector In de Reke en het ander stuk paalt aan Gillis van den Doorent en 
aan Gillis Boschmans. Nog houdt de leenhouder een leen van een oud half bunder 
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op  DE HOEVER COUTRE naast Joos Keysers en het goed VAN DEN ROOSEN. 
Het rapport werd gezegeld door Jan van Berchem op 25 juli 1440.  

4213 Ympen van der Meere doet verhef van zijn leen en manschap zijnde twee leentjes 
een van een dagwand palende aan een  eusel dat vroeger aan Vrancx van den 
Roden toebehoorde en aan de stede  TER MEERE. Het ander leentje is 75 roeden 
eusels groot naast WUET MERSCH eertijds toebehorende Pieter van der Meere en 
aan het eerste leen. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 25 juli 1440.  

4214 Bertel Leeman doet verhef van zijn leen van een bunder gelegen naast het goed 
van de heer van Bigaerde en het goed van Luey Mormays. Het rapport werd 
gezegeld door Jan van den Breeden op 25 juli 1440.  

4215 Hildewaert van den Houke doet verhef van zijn leen van twee dagwand dat 
vroeger aan heer Jan Storems, priester, toebehoorde. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 26 juli 1440.   

4216 Robbrecht de Bloc alias Coman van drie dagwand in diverse percelen nl. een 
dagwand op  WINCKER COUTRE  palende aan  DEN HOLENMEERSCH langs 
het land van Joos de Keyser en  DEN WEERBERCH.  Het ander perceel is broek  
gelegen in  DE HORST ook in twee percelen. Beide percelen liggen tussen het 
goed van het klooster van Zwijveke en het goed van Philips van Nuwenhove. Tot 
het hoofdleen behoren vier manschepen. Het rapport werd gezegeld door Jan de 
Bloc, broer van de leenhouder, gezegeld op 28 juli 1440.  

4217 Jan de Coman alias Bloc doet verhef van zijn leen T SRAMMELERS CHEYS 
genoemd waartoe dertien bunders erfgrond behoort dat jaarlijks drie schellingen 
par. in cijns geldt en vier patrijzen. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder 
op 28 juli 1440.  

4218 Ghisel van de Nuwenhove zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een bunder 
gelegen in twee percelen. Het éne perceel ligt naast  DE CLUSE op  
CAPELLEVELT en het ander in  HEYSTERGHEM MERERSCHS VOOR TGAT. 
Het rapport werd gezegeld door de vander van de leenhouder op diens verzoek op 
30 juli 1440. 

4219 Jan van der Lysbetten doet verhef van zijn leen van drie bunders gelegen in 
Opwijk  TE RODEN AN DEN HOF en naast Willem Yen. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 30 juli 1440.  

4220 Jan van den Breeden doet verhef van zijn leen van twee roeden naast Joese den 
Keysere en het goed van  TGOETHUUS VAN DER ROESEN. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 30 juli 1440.  

4221 Jan van der Specht alias Tiecheldeckere doet verhef van zijn leen van een 
dagwand gelegen op  NEDERVELT COUTRE palende aan het land van Jan van 
Nuwenhove. Het rapport werd gezegeld door Pieter van den Bruele op 30 juli 
1440.  

4222 Pieter van den Breeden doet verhef van zijn leen van drie en half dagwand groot 
gelegen in twee percelen naast Henderic van Assche en met de andere zijde aan de 
straat. Het rapport werd gezegeld door Jan van den Breeden op 30 juli 1440.  
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4223 Jan Aelbrechts die nu de Bursere wordt genoemd, doet verhef van zijn leen van 
acht bunders groot zijnde helftwinning. De acht bunders houden diverse persoon 
in leen van de leenhouder liggende in diverse percelen aan de straat naar Aalst 
toe. Het rapport werd gezegeld door Heindric van der Hoeven op vraag van de 
leenhouder op 1 augustus 1440. 

4224 Gillis de Bloc doet verhef van zijn leen van zeventien roeden gelegen naast de 
watermolen. Van het leen worden dertien dagwand erfgrond gehouden gelegen 
aan  DOPPIJCCOUTERE en is meers. Die erfgrond geldt jaarlijks dertien deniers 
par. erfelijke rente. Het rapport werd gezegeld door Gillis van der Hoeven op 
vraag van de leenhouder omdat die geen zegel bezit, op 1 augustus 1440. 

4225 Gillis Moyenzone, man van Kathalinen van Beerzele wettige dochter van Jan van 
Beerzele doet verhef van een leen van elf dagwand gelegen op DROESHOUTE in 
Opwijk. Joes de Keyser houdt van de leenhouder zes dagwand, Willem van 
Droeshoute houdt een dagwand met een huis erop staande. Het rapport werd 
gezegeld door heer Janne Barrebrouc op verzoek van de leenhouder omdat die 
geen zegel bezit op 1 augustus 1440.  

4226 Willem van den Nuwenhove doet verhef van zijn leen van drie bunders en een 
half dagwand gelegen in twee percelen gelegen naast het goed  VAN DEN 
ROESEN en naast Willem Yen. Het half dagwand ligt op  TROVELT naast Vrancx 
Permentiers. Het rapport werd gezegeld door Heindric van den Nuwenhove omdat 
de leenhouder geen zegel bezit, op 1 augustus 1440.  

4227 Daniel Nieulant doet verhef van zijn leen van zes bunders en half gelegen nabij  
DEN HOVE TEN EEKEN en bij  DEN VORSTPUTTE op de zijde  TE 
CUTSERODE. Het rapport werd gezegeld door Merten van Huvelde op verzoek 
van de leenhouder op 1 augustus 1440.  

4228 Jan Coereman zoon van Willem doet verhef van zijn leen van een dagwand  DE 
KETELRIE genoemd. Van het hoofdleen wordt twee dagwand gehouden dat de 
leenhouder hem staat ten gevolge en ligt naast het hoofdleen. Het rapport werd 
gezegeld door Janne van den Nuwenhove omdat de leenhouder geen zegel bezit, 
op 13 augustus 1440.  

4229 Jan van den Breden zoon van wijlen Pauwel doet verhef van een leen van een oud 
half bunder gelegen OPT MEERVELDEKEN.  
Het leen paalt aan Gillis van den Huffelle met zijn hofstede en achter het land van 
Gillis van den Broeke. Omdat de leenhouder geen zegel bezit heeft de parochiaan 
het rapport gezegeld. Geen opgave van datum.  

4230 Gillis van den Brieden doet verhef van zijn leen van een bunder te weten : een 
half bunder op  DE CUTSERODE MEERE palende aan Ympens van der Meere en 
aan Pieter Nieulans. Het ander half bunder ligt op  CUTSERODE BEKE en paalt 
aan Impen van der Meere en aan het goed van de heer van Bigaerden. Het rapport 
werd gezegeld door Jan van den Briede omdat de leenhouder uit het land is. 
Rapport werd niet gedateerd.  

4231 Jan van den Damme doet verhef van zijn leen van vier roeden gelegen op  DE 
BROEBERCHCAUTERE palende aan Joes van der Huwen en aan het goed van 
Heinric van der Spapen. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 1 mei  
1440.  



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 263

4232 Heynric van der Hoeven doet verhef van zijn leen van anderhalf dagwand groot 
gelegen op  DIE BAERDEGHEM COUTER palende aan het goed van  DE 
ROSEN en aan het goed van Affligem. Nog doet Henric van der Hoeven over 
Magriete tsParmentiers zijn vrouw verhef van een ander leen van een bunder 
groot ook in Opwijk gelegen  TE RODE naast het leen van Vranscs Parmentier en 
de kinderen van de Keere. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder zonder 
opgave datum.  

4233 Jan de Keyser doet verhef van een heerlijkheid, hof en vierschaar geldende een 
paardendienst. De heerlijkheid is gelegen in Opwijk en in Lebbeke waarvan het 
hof en vierschaar gelegen is in een hofstede aan het kerkhof. Tot de heerlijkheid 
behoren 34 mannen die hun leen houden van Jan de Keyser te weten : Margriete 
van der Ertbrugghen houdt een half bunder op  OPWIKER COUTER en nog 
dagwand gelegen in  T MIDDELSTE MEERVELT dat staat ten gevolge. Lysbette 
van der Ertbrugghe houdt een half bunder op  OPWIKER  COUTER.  Bertel 
Leeman houdt drie dagwand, Heynric Bogaert houdt zeventien bunder waaronder 
land en meers DE RICERODEN  genoemd. Lysbette Bursers houdt anderhalf 
dagwand op  ASBEKE  en op MEERLEVELT. Willem Lupaert houdt zestig roeden  
en Joes van den Bossche houdt drie dagwand in T VERKENS VELT met een 
eusele daarnaast gelegen. Joes van den Bossche houdt een dagwand ook in het  
VERKINS VELT. Jan Lupaert houdt zijn hofstede en land daarnaast alles vier en 
half dagwand groot. N van den Nieuwenhove dochter van Jan houdt een dagwand 
op  MEERLEVELT. Jan Borchman houdt zestig roeden op  DESPT. Joes de Burse 
houdt op  MEERVELT  een bunder. Joes de Burse zoon van Willem houdt twee 
dagwand op  MEERVELT. Gheraert de Burse houdt drie dagwand ook op  
MEERLEVELT. Daneel van Nedervelde houdt vier en half dagwand gelegen te  
NEDERVELDE. Jan de Coman houdt een dagwand op  ASBEKE. Joes de Bloc 
zoon van Heynric houdt een half dagwand meers achter zijn hof in de  
MITSCHEN MERSCH  gelegen. Jan de Bloc houdt achtentwintig roeden aan  
DEN STANDAERT. Ghisel de Keyser houdt zes dagwand in het  MIDDELSTE 
MEERVELT . Joes de Keyser houdt een dagwand op  ASBEKE. Jan de Coman 
houdt anderhalf dagwand op  JANS VELT. Jan Bertel Leeman houdt een bunder 
op  DMEERVELT en in zijn hofstede en op  DESPT. Joes de Keyser […] houdt 
twee bunderen op  DE MEERVELDE en op  DESPT met de hofstede van den 
Broeke[…]. In Lebbeke  namelijk : Heinric van der Ertbrugghen houdt veertien 
dagwand  TGOET VAN LIERE genoemd. Jan van den Anderenhove houdt zeven 
dagwand ook  TGOET VAN LIERE genoemd. Katelijne van Maachkeghem houdt 
vijftien dagwand gelegen op  ARENT ELST  drie dagwand en een half bunder 
genoemd  DEN BOSCH en een half bunder en zeven roeden en een perceel achter 
het hof van 88 roeden. Arent van Bodeghem houdt zes dagwand gelegen ook op  
ARENT ELST drie dagwand op DVARENT VELT twee en half dagwand, een 
hofstedeke van een half dagwand. Meester Juan de Sticker houdt veertien en half 
dagwand gelegen op  THOGHEVELT een bunder voor het hof een bunder en de 
meers van een bunder, de hofstede van een dagwand en zestig roeden, een meers 
van negentig roeden. Gillis Bloeme houdt anderhalf dagwand op ARENT ELST en 
Katheline Bloeme houdt een dagwand en 66 roeden op  DER VARENT VELT.  
Ectorre Wtter Swane zoon van Actors houdt twee en half dagwand gelegen aan de 
Deglant straat.  Tot de heerlijkheid behoren nog vier hofsteden en vier bunder 
erfgrond geldende drie kapoenen en vijf hoenderen en zes schellingen par. en een 
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denier obool.   Nog doet Jan de Keyser verhef van een ander leen gelegen op  
DEN RUACKER naast het goed van Affligem. Tevens doet hij verhef van een 
derde leen gelegen in Lebbeke voor Andries van Belle genoemd DE RAECHTEN. 
Het vierde leen ligt op OPWIKER COUTER en is zesendertig roeden groot. de 
leenhouder zegelde het rapport zonder opgave van datum.  

4234 Jan de Bloc doet verhef van zijn leen van een dagwand en vijfentwintig roeden 
palende aan de steenweg naast Joes Smed. Het rapport werd gezegeld door Jan 
van Rossem zonder opgave van datum.  

4235 Willem der Bloemen doet verhef van zijn leen van vijf dagwand naast Henric van 
den Nuwenhove en Jan van der Lysbetten. Het rapport werd gezegeld door 
Johannes Malschaert zonder opgave van datum.  

4236 Verhef van vijf dagwand land in 1440. Denombrement ontbreekt. 

4237 Lijsbet tsKeysers, vrouw van Willem van der Schueren doet verhef van een leen 
waartoe acht mannen behoren. Eerst de erfgenaam van Alexus van der Hoeven 
houdt een stede van een dagwand gelegen  TEN ZIJPE voor het hof van de 
weduwe Joes van Nuwenhove. Willem van den Nuwenhove houdt een dagwand 
meers gelegen  TEN ZIJPE  palende aan de hofgracht. Margriete van Berkle houdt 
een dagwand meers palende aan Janne van der Riest. Jonkvrouw Kateline van 
Bennen houdt een half bunder land achter het hof van de weduwe van den 
Nieuwenhove en met de andere zijde tegen  THRAVIEN VELT  en aan de 
erfgenamen van Loeywijc Salaerts. Danel van der Neervelde houdt [..] en 
vijfenzeventig roeden tegen  DEN TFOXTS PUTTE  en aan Pieter van den 
Bossche. Pieter van den Bossche houdt de zelve 75 roeden gelegen achter zijn 
hof. Willem Hoefman houdt een dagwand gelegen op de  TFOXTS PUTTE  en 
aan Willem van Neervelde. Joes de Keyser houdt zestig roeden op het  TRABIEN  
VELT  palende aan de dries van Jan Smedt en aan Willem van Nuwenhove. Nog 
op een dagwand de vierde schoof op  TFOXTS  gelegen palende aan het goed van 
Henric van Assche en de tweede schoof. Het rapport werd gezegeld door Joes 
Keysers van Opwijk zonder opgave van datum.   

4238 Inghelbrecht van den Putte doet verhef van zijn leen van de achtiende schoof van 
drie bunders land gelegen op  DOPIKER COUTER en op een veldje DIE DRIE 
BUENDER genoemd. Het rapport werd gezegeld door Jan de Keyser zonder 
opgave van datum.  

4239 Joes van den Bossche doet verhef van zijn leen van achtien bunders waarop hij de 
twee schoven van de tiende heft gelegen op de  MASESELE COUTER in Opwijk 
in diverse percelen. Dient te weten dat de achtien bunders erflanden zijn. Nog 
hebben Margriete van den Bossche en Beatrijs van den Bossche elk een derde 
deel. Nog doet de leenhouder verhef van een ander leen van vijf bunders gelegen 
op  DE WAEYENBERCH COUTERE op het  BOSCH VELT en op  TOREKEN en 
ook in  PADDENBROUC. Op dit leen heft de leenhouder de derde schoof van de 
twee schoven van de tiende. Tot dit leen behoort nog vier en half bunders 
waaronder hofstede en land gelegen in Sint-Gillis die  Actor Ringhout houdt in 
leen van Joes. Het rapport werd noch gezegeld, noch ondertekend, noch 
gedateerd.  
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4240 Verhef van het leen en heerlijkheid gelegen nabij het kerkhof van Opwijk en 
Lebbeke door Jan de Keizer in 1440. Denombrement ontbreekt. 

4241 Joes van der Eertbrugghen doet verhef van zijn leen van zes dagwand gelegen op  
DROUSHOUTE naast Gillis van der Meere. Het rapport werd gezegeld door 
Gheert van der Eertbrugghen omdat de leenhouder geen zegel bezit. Het rapport is 
niet gedateerd.  
Gheert van der Meere doet verhef van zijn leen zijnde een jaarlijkse erfelijke rente 
van tien deniers groot geheven op EEN HOF TEN BROUCKE.  Het rapport werd 
gezegeld door Gheert van der Eertbrugghen omdat de leenhouder geen zegel bezit 
zonder opgave datum.  

4242 Gillis van der Meere doet verhef van zijn leen van zes dagwand gelegen op  DEN 
PEERSTBERCH TER MEERE. Het rapport is gedateerd 24 januari 1441 n.s. 

4243 Joos van Bugghennout doet verhef van zijn leen van 25 roeden gelegen te 
NIVERSELE in Opwijk naast Jan van Waerbeke. Het rapport werd gezegeld door 
Willem van den Bossche omdat de leenhouder geen zegel bezit in 1440. 

4244 Danel van der Meere doet verhef van zijn leen gelegen in Opwijk  TE 
NYVERSELE op het  MEERVELT van anderhalf dagwand. De jaarlijkse waarde 
van het leen wordt op vier schellingen groot geschat. Het rapport werd gezegeld 
door Pauwels van Waerbeke op verzoek van de leenhouder omdat die geen zegel 
bezit op 31 januari 1514 n.s. 

4245 Daneel van der Meere doet verhef van zijn leen van een dagwand en 
vijfenzeventig roeden  gelegen in drie percelen te weten: een dagwand in het 
hofland palende aan de erfgenamen van Jose van der Meerscare en aan  
TFRANCKS BROECK. Nog twintig roeden meers palende het zelfde dagwand en     
tegen het bos van Hendric van der Meere. Nog 55 roeden bos TFRANCKS 
BROECK genoemd palende aan het zelfde dagwand, welke 55 roeden leen aan 
Jan van der Meere zoon van Joos toebehoort. De jaarlijkse pachtwaarde van het 
leen wordt op vijf schellingen groot geschat. Het rapport werd door Pauwels van 
Waerbeke gezegeld op 31 januari 1514 n.s.  

4246 Joes van Damme doet verhef van zijn leen van 75 roeden gelegen op  DAMELS 
BROEC palende aan Antonys van Hoorenbeke en aan hemzelf. De jaarlijkse 
geschatte waarde is negen schellingen. Het rapport werd door de leenhouder 
gezegeld op 12 februari 1514 n.s.  

4247 Hendryck de Bloc zoon van Heindrycx doet verhef van zijn leen gelegen op  DE 
BLOEXCOUTER een dagwand en 25 roeden groot palende aan de hofstede van 
Joes Smet en meester Joes Keyser. De jaarlijkse geschatte waarde van het leen 
komt op tien vaten rogge. Het rapport werd gezegeld door Willem van der 
Ertbrugghen op 4 februari 1514 n.s.  

4248 Jan van den Keere zoon van Gillis doet verhef van zijn leen gelegen TE 
NIVERSELE en is een bunder groot in twee percelen. De drie dagwand is een 
hofstede palende aan DEN WEMAERS HOF en aan Joos van der Meere. Het 
andere dagwand ligt op DMEEREN VELT palende aan Adam van den Bossche en 
aan  T DOUDE ROT. De geschatte jaarlijkse pachtwaarde wordt op zestien 
schellingen groot genomen. Het rapport werd gezegeld door Jan van Anderenhove 
op verzoek van de leenhouder op 5 februari 1514 n.s.  
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4249 Anna Bochsmans dochter van Pieter doet verhef van haar leen van zes dagwand in 
twee percelen gelegen. Een perceel is gelegen op de  PERTS BERCH groot een 
bunder palende west aan DMERKEN.  Een half bunder is aan Jan van der Sport 
hofstede gelegen. De jaarlijkse geschatte waarde bedraagt zes pond par. Het 
rapport werd door Jan van den Bossche gezegeld op verzoek van de leenhoudster 
op 6 februari 1514 n.s.  

4250 Amelric van der Breen zoon van Gillis doet verhef van zijn leen van anderhalf 
dagwand waarvan een dagwand op DE CUSSEROR MEERE [ CUTSERO MEERE  
] ligt palende aan het goed van Jan Pauls en tegen het goed van Willems Marscalc. 
Het ander half dagwand ligt op de CUSSEROYE BEKE palende aan Hendric van 
der Meere en Daneel van der Breen. De jaarlijkse waarde van het leen werd op 
drie schellingen groot geschat. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 
8 februari 1514 n.s.  

4251 Joes van den Breen zoon van Daniel doet verhef van zijn leen van anderhalf 
dagwand groot waarvan een dagwand ligt op  CUYSSEROR MEERE  palende aan 
Jan Pauwels goed en aan Amelricx van der Breen goed. Het andere  half dagwand 
ligt op de  CUYSSEROR BEKE en paalt aan het goed  TEN EECKEN en aan 
Amelricx van der Breen. De jaarlijkse geschatte waarde wordt op drie schellingen 
groot genomen. Amelric van der Breen op verzoek van Joes van der Breen heeft 
het rapport gezegeld op 8 februari 1514 n.s.  

4252 Pauwels de Parmentier doet verhef van zijn leen van een bunder gelegen in 
Opwijk op  TEN ROIE  palende aan  DER ROYEN VELT  en aan het goed van Jan 
Keysers. De jaarlijkse waarde van het leen wordt op twee kronen geschat. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 8 februari 1514 n.s.  

4253 Pauwels de Parmentier doet verhef van zijn leen van vijf dagwand gelegen in 
diverse percelen in Opwijk TER STEDE genoemd  TEN RODE. Het leen paalt aan 
HET BRESVELT TEGEN DER BEKEN. Het ander perceel is gelegen  INT 
RODEN VELT  genoemd  DE PAELWILLEGHEN. De geschatte waarde van het 
leen komt op tien schellingen groot Vlaams jaarlijks. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 8 februari 1514 n.s.  

4254 Heyndric Lupaert zoon van Jan doet verhef van zijn leen en manschip van een 
bunder palende aan het goed VAN DEN EEKEN  en aan  DE COERUYTE. De 
jaarlijkse pachtprijs wordt op acht groot geschat. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 8 februari 1514 n.s.  

4255 Gillis tKint zoon van Aert doet verhef van zijn leen van een dagwand en 
eenenveertig roeden gelegen op  DIE HOEVER COUTER. Het leen paalt aan het 
goed van Affligem in Brabant en aan het goed van  DEN ROOSEN. De jaarlijkse 
waarde wordt op twee schellingen acht deniers groot geschat. Het rapport werd 
door de leenhouder gezegeld op 13 februari 1514 n.s.  

4256 Joes van den Breeden zoon van Danels doet verhef van zijn leen in diverse 
percelen gelegen te weten : eerst anderhalf dagwand op VRANCKENE VELT  
palende aan het goed van Joes van Assche. Nog een half bunder op het  
HINGHENNE VELT  palende aan de beek en aan Pauwels van Assche. Het 
rapport werd door Amelric van Breeden gezegeld op verzoek van de leenhouder 
op 8 februrari 1513.  
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4257 Joos van Cousbrouck doet verhef van zijn leen gelegen op TVRANCKERIJX 
VELT , een half dagwand groot. Het leen paalt aan Pieter van den Bossche. De 
jaarlijkse waarde van het leen wordt op twaalf groot geschat. Het rapport werd 
door de leenhouder gezegeld op 12 februari 1514 n.s.  

4258 Willem van der Specht zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een dagwand 
gelegen op  DE NEERVELT COUTERE. Het leen paalt aan het goed van Joes van 
Cousbrock en het goed van Oriaens van den Bossche. De jaarlijkse waarde van 
het leen wordt op zeven vaten rogge geschat. Het rapport werd door Amelric van 
den Breen op verzoek van de leenhouder gezegeld op 12 februari 1514 n.s.  

4259 Anna van Praet dochter van Jan doet verhef van haar leen gelegen in Opwijk  TEN 
BROUCKE op de WIJSBEKE en is elf dagwand groot. Het leen paalt oost aan de 
beek west aan Pauwels van Nuwenhove. De jaarlijkse pachtwaarde wordt op een 
pond zestien schellingen groot geschat. Het leen omvat bos en meers en is voor de 
helft in eigendom aan Marien van Praet dochter van Jan en staat Anna haar zuster 
ten gevolge. Dingelijk man is Daneel van der Eertbrugghe zoon van Jan. Het 
rapport werd gezegeld door Jan van Anderenhove op verzoek van de leenhoudster 
omdat die geen zegel bezit op 12 februari 1515 n.s. 

4260 Jan van der Doort zoon van Daniel  doet verhef van zijn leen van een half bunder 
groot gelegen in drie percelen palende aan Joes de Keyser. De jaarlijkse waarde 
wordt op twee schellingen groot  geschat. Het rapport werd gezegeld door 
Amelric van den Breen op 12 februari 1514 n.s. 

4261 Joes van Damme doet verhef van zijn leen  DROESHOUT genoemd vier dagwand 
en half groot. De jaarlijkse waarde wordt op tien schellingen groot geschat. Van 
het hoofdleen worden twee achterlenen gehouden. Het éne is zes dagwand 
gelegen naast  DIE MEERKENS STRATE en het andere is anderhalf dagwand  
waarop Reynier van den Vorde zijn hofstede heeft. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 12 februari 1514 n.s.  

4262 Joes van Damme doet verhef van zijn leen  DIE STEDE TE CONKELMANS 
genoemd en is vijf dagwand groot. Het leen paalt aan Antonys van Hoorenbeke. 
Nog doet hij verhef van anderhalf dagwand gelegen op  DANIELS BROEC 
gelegen naast het eerste leen en paalt aan het goed van Affligem. Beide percelen 
worden als één leen beschouwd waarvan de jaarlijkse waarde op veertien 
schellingen groot geschat wordt. De leenhouder zegelde het rapport op 12 februari 
1514 n.s.   

4263 Danel van der Dort zoon van Gheerts doet verhef van zijn leen van een half 
bunder liggende  TE NIVERCELE. Het leen paalt aan het goed van Lysbetten van 
der Meere. De jaarlijkse opbrengst wordt op vier schellingen groot geschat. Het 
rapport werd door Amelric van Breen gezegeld op verzoek van Danel van der 
Doort op 12 februari 1514 n.s.  

4264 Lysbet Permentiers doet verhef van haar leen van een half bunder gelegen op  DE 
HOEVER COUTERE en wordt  DE PAELEEKE genoemd. Het leen paalt aan het 
goed van het klooster van de  ROOSEN en aan Brabant. De jaarlijkse opbrengst 
wordt op vier schellingen groot geschat. Het rapport werd door Jan van der 
Hoeven gezegeld op 15 februari 1514 n.s.   
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4265 Jan van der Damme zoon van Gillis doet verhef van zijn leen van twee dagwand 
en half gelegen op TROYVELT palende aan  DE BEERSBEKE en aan Joos van 
den Damme. Het leen is de leenhouder gesuccedeerd door het overlijden van zijn 
vader. De jaarlijkse geschatte opbrengst is zes schellingen groot. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 20 februari 1514 n.s.  

4266 Jan van der Hoeven doet verhef van zijn leen van een half dagwand gelegen op  
BAREGHEM COUTERE. Het leen paalt aan Brabant en aan goed van het klooster 
van  DE ROOSEN. Het rapport werd gezegeld door Jan Hueps op verzoek van de 
leenhouder op 27 februari 1514 n.s.  

4267 Jacob de Hertoghe als kerkelijk voogd over Lysbetten Steerincx dochter van 
Andries zijn vrouw doet verhef van twee lenen. Het éne leen is een tiende 
geldende  op achtien bunders erfgrond gelegen  TE WAYENBERGHE in Opwijk 
op de  MARCSELLE COUTERE . Tot dit leen behoort nog een achterleen gelegen 
op Sint-Gillis en is een bunder groot achter  RINGHOUDTS STEDE. Willem Spot 
bezit nu het achterleen.Tenetur Gillis Heyvaert dat de leenhouder ten gevolge 
staat. Tot dit heerlijk leen behoort nog een penning rente van zestien groot negen 
kapoenen en achtien hoenderen. Het ander leen is een zesde schoof die hij heft op 
een bunder erfgrond in Opwijk en heeft een jaarlijkse geschatte waarde van 
zestien schellingen groot. Beide lenen gelden jaarlijks aan de kerk van Opwijk een 
rente van vier vaten rogge en vier vaten evene. Nog gelden de lenen aan het 
klooster van Affligem jaarlijks vier veertelen rogge en vier veertelen evene. Gillis  
Heyvaert zoon van Jacop staat haar van beide lenen ten gevolge over de helft. 
Jacob de Hertoghe zegelde het rapport op 9 maart 1514 n.s. 

4268 Andries van der Biest doet verhef van zijn leen van een bunder land en meers in 
twee percelen. Het half bunder meers is gelegen op  HEISTERGHEM MERSCH 
en paalt aan de beek en aan het  CAPELLEVELT. Het ander half bunder is land op 
het  CAPPELLEVELT gelegen in twee stukken. Anderhalf dagwand hiervan 
behoort toe aan Pauwels van Nuwenhove en paalt aan RUWENS PERMENTIERS 
VELDEKEN en een half dagwand behoort aan Andries Hofman toe. Het half 
bunder land staat de leenhouder ten gevolge met een jaarlijkse geschatte waarde 
van veertien schellingen groot. Het rapport werd gezegeld door Willem Hofman 
op 2 maart 1514 n.s.  

4269 Jan Drolyns zoon van Symoen doet verhef van zijn leen van vier roeden  palende 
aan het leen van Jan Ketels en aan  T QUAEDE STRAETKEN. De jaarlijkse 
opbrengst van het leen wordt op zes groot geschat. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 2 maart 1514 n.s.  

4270 Olivier Nieulant zoon van meester Joes doet verhef van zijn leen van zes bunders 
en half  DEN HOOGHEN DRIESCH genoemd gelegen aan  DEN NEREN 
PAELMEERE. De jaarlijkse waarde wordt op drie zakken rogge, vijftien pond en  
twaalf schellingen par. geschat. Het leen paalt aan de erfgenamen van Ympen van 
der Meere en aan de erfgenamen van Daniel van Cutseyde. Het rapport werd 
gezegeld door Stevin van Eggermonde op 3 maart 1514 n.s.  

4271 Phelips Stommelin doet verhef van zijn leen en manschip zijnde de meierij van 
Opwijk met prater en alle rechten en vrijheden daaraan klevende. Tot de meierij 
behoort ook een zomer en winter schoof. Nog behoort aan dit leen een erfelijke 
evenrente die diverse personen gelden waarvan het merendeel van de rente 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 269

verduisterd en verdonkerd is. De jaarlijkse pachtwaarde van het leen bedraagt vier 
pond groot. Het leen is belast met een jaarlijkse rente van vier zakken koren aan 
de kapelrij van Sint Jans in Dendermonde. Het rapport werd door de leenhouder 
gezegeld op 4 maart 1514 n.s.   

4272 Jan Pypenpoys zoon van wijlen Jan doet verhef van een heerlijke cijns geheven op  
TE DRIJE LANGHE VELDEN groot zeven en half bunders en tien roeden. De 
jaarlijkse cijns beloopt tot acht schellingen zes penningen en een hallink par. Van 
de cijns heft de leenhouder de tiende penning als men enig goed verhandeld of 
verkoopt. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 6 maart 1514 n.s.  

4273 Andries van der Lysbetten doet verhef van zijn leen van anderhalf dagwand 
palende aan Joos van Damme. Van dit leen behoort Andries slechts het vierendeel 
toe en de andere drie delen staan hem te gevolge o.m. van Arent Kint de twee 
delen en van Gillis van der Lysbetten het vierde deel. De jaarlijkse pachtprijs 
wordt op vijf schellingen groot geschat. Pieter van Rossem op verzoek van de 
leenhouder zegelde het rapport op 7 maart 1514 n.s.   

4274 Pauwels de Bloc zoon van Joos doet verhef van zijn leen van drie dagwand in 
diverse percelen. Te weten : een dagwand winnende land op  DEN OPWIJC 
COUTERE palende aan  DEN HOLEN MEERSCH. Twee dagwand bos palende 
aan het goed van het klooster van Zwijveke en aan Jan Keysers bos. De jaarlijkse 
waarde is vijf schellingen groot. Het rapport werd gezegeld door Anthonys van 
Meersche op verzoek van de leenhouder op 8 maart 1514 n.s.  

4275 Joozine van Nuwenhove dochter van Gillis doet verhef van zijn leen van een 
dagwand en twaalf roeden groot palende aan  TBEERS VELT en aan het bos van 
Pauwels Parmentiers. De geschatte jaarlijkse pachtwaarde van het leen is drie 
schellingen zes deniers groot. Het rapport werd door Luenis van der Hert gezegeld 
op 9 maart 1514 n.s.  

4276 Adriaen de Block zoon van Joes doet verhef van zijn leen zijnde een 
helftwinninge met een cijnsrol sprekende op acht bunders en half in diverse 
percelen in de wijk van  NEDERVELDE. Het leen met de cijnsrol heeft een 
jaarlijkse pachtwaarde van acht zakken koren.  Van het leen houdt Gillis van 
Nedervelde zoon van Mathijs een hofstede van een dagwand groot. De drie 
vierendeel van de helftwinninge behoort toe aan Pauwels van Nuwenove van een 
helft en het ander vierendeel aan Heinderic den Block die de leenhouder staan ten 
gevolge, Pauwels van Nuwenhove is de helft te delen. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 12 maart 1514 n.s.  

4277 Jan van Hemelrike zoon van Heindericx doet verhef van zijn leen van elf 
dagwand gelegen  TE DROESHOUTE in twee percelen. De vijf dagwand  paalt 
aan de erfgenamen van Heinderic van den Bossche en de zes dagwanden liggen 
nabij de Doortstraat in diverse percelen. Het rapport werd gezegeld door Jan van 
der Hoeven op 19 maart 1514 n.s.  

4278 Claus Bloeme zoon van Macheels doet verhef van zijn twee lenen IN DE WEST 
ZIJDE TEN PLANTSSEN gelegen in Opwijk te weten : het grootste leen ligt in 
drie percelen zijnde de twee delen van een half bunder op  DE HOEVE COUTER 
aan de  PAELEEKE en paalt aan het goed van  DEN ROSEN. Het tweede leen is 
een tweedeel van een dagwand aan  TPERVELT genoemd  DHEEKEN palende 
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aan het  PERREVELT en aan de meers van de erfgenamen van Cornelis van den 
Breeden. Het derde leen is de tweedeel van zestien roeden aan DIEPENBROUCK 
palende aan  DE NEST. Het leen bestaande uit de drie vorige stukken wordt 
jaarlijks verpacht voor vijf schellingen groot. Het ander leen ligt op  TBOESVELT 
en is een dagwand groot en paalt aan  DEN BLOUWERE en aan DE MIDDEL 
VORRE. Dit leen is jaarlijks ongeveer twee schellingen groot waard. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 23 maart 1514 n.s. 

4279 Joes de Keyser zoon van Henricx doet verhef van zijn leen van een bunder groot 
gelegen  TER PLAETSSEN  gezegd  DEN BERCH. Het leen paalt aan het goed 
van het klooster van Zwijveke. Het leen geldt jaarlijks negen schellingen groot 
Vlaams. Het rapport werd gezegeld door Jan de Keyser zoon van Jan, neef van de 
leenhouder op 24 maart 1514 n.s.  

4280 Joes de Keyser zoon van Henricx doet verhef van zijn leen van een dagwand 
gelegen op TE OPWYCKSCHE COUTER palende aen  DEN DOEREN.  Het leen 
geldt jaarlijks twee schellingen groot. Het rapport werd gezegeld door Jan de 
Keyser, neef van de leenhouder op 24 maart 1514 n.s.  

4281 Joes de Keyser zoon van Henricx doet verhef van zijn leen en manschip zes 
dagwand groot. Tot het manschip behoren twee mannen houdende twee lenen. Te 
weten Margriete metten Gelde houdt zes dagwand van de leenhouder, gelegen aan  
DEN ABBEELEN BOSCH jaarlijks twaalf schellingen groot waard. Nog negen 
dagwand waarvan de twee dagwand liggen  INT ROT en is weide, jaarlijkse 
waarde vier schellingen groot. De erfgenamen van Ghysbrecht de Keyser met drie 
dagwand gelegen aan het goed van Margrietten metten Gelde en aan  DE 
CLEERSTRATE, zes schellingen groot staan de leenhouder ten gevolge. Evenals 
Margriette metten Gelde met anderhalf dagwand en 29 roeden liggende OPT 
VOSSENENVELT en vier schell groot waard zijnde. Evenals de erfgenamen van 
Lanceloet de Keyser met een dagwand liggende  OPT GROOT VELT aan het goed 
van de erfgenamen van meester Pieter den Keyser twee schellingen groot. Evenals 
de erfgenamen van Willem den Keysere van anderhalf dagwand ook  OPT 
VOSSEMEN VELT palende aan het goed van de erfgenamen van Claese van den 
Bossche en drie schellingen groot. Al deze partijen staan de leenhouder ten 
gevolge. Het rapport werd gezegeld door Jan de Keyser zoon van Jan, neef van de 
leenhouder op 24 maart 1514 n.s.  

4282 Gillis van Nedervelde zoon van Matthijs doet verhef van zijn leen groot met de 
achterlenen twaalf bunders. De leenhouder is gehouden de leenheer bij te staan 
met een paardendienst in tijden van oorlog. Ten eerste houdt de leenhouder een 
leen bestaande uit meersen en land dertien dagwand groot waarvan zes dagwand 
meers gelegen op MEERSCHVELT palende aan de erfgenamen van Jan van 
Watermalen en Jan Ketels. Drie dagwand meers gelegen in  DE MEERE palende 
aan Aert van der Hert en Joes van der Doort. Drie dagwand op DMEERELE VELT 
palende aan Hendricx van Nuwenhove en aan Daneel van den Bossche. Het 
dertiende dagwand op MERSCHVELT paalt aan Willem Smets en aan Andries 
Andries. Dit leen is jaarlijks zestien schellingen groot waard. Nog houdt de 
leenhouder een heerlijkheid in Opwijk in diverse percelen waarvan de leenhouder 
de tiende penning heft. Dit heeft een jaarlijkse waarde van tien schellingen vijf 
deniers par. en twaalf deniers Leuvens. Volgende manschepen en achterlenen : 
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Eerst Berbel Aelbrechs houdt drie dagwand gelegen op DMEERELE VELT 
palende aan Jan van der Doort en aan Daneel van Nedervelde jaarlijske waarde 
veertien vaten rogge. Jan van der Doort houdt een dagwand op DMEERELE 
VELT  en vijftien roeden palen aan het goed van Adaem van Niewenhove aan de 
ene zijde en Berbelen Aelbrechts goed aan de andere zijde. De jaarlijkse waarde 
wordt op zeven vaten rogge geschat. Jan Aelbrechs zoon van Joos houdt anderhalf 
dagwand op DMEERELE VELT  palende aan Heindricx van Niewenhove en aan 
Cornelis van Nedervelde jaarlijkse waarde tien vaten rogge. Dezelfde houdt een 
half bunder op het MEERELE VELT palende aan Jan Ketels en aan Gillis van 
Nedervelde jaarlijkse waarde twaalf vaten rogge. Dezelfde houdt drie dagwand 
achter zijn stede en een half dagwand op JANS VELT  en zijn stede jaarlijkse 
waarde tien schellingen groot. Hendric van Niewenhove houdt anderhalf dagwand 
op TMEERELE VELT palende aan Jan Aelbrechs en aan de CLEYNEN COELS 
MERSCH met jaarlijkse waarde van tien vaten rogge. Margriete tsKersmakers 
houdt een meers van een dagwand aan DMEERELE VELT palende aan Joos van 
Niewenhove met jaarlijkse waarde van vier schellingen groot. Dezelfde houdt een 
dagwand en vijfentwintig roeden aan DEN STEEN gelegen palende aan Jan Ketels 
en aan de erfgenamen van Joos Moeyensoens met jaarlijkse waarde van zes 
schellingen groot. Jan Ketels houdt twee bunders in drie percelen nl: twee 
dagwand op DMERSCHVELT palende aan Pauwels van Nieuwenhove, drie 
dagwand op JANS VELT palende aan Adriaen Blocx en drie dagwand op 
DMEERELEVELT palende aan Jan Aelbrechs met jaarlijkse waarde van 24 vaten 
rogge. Dezelfde houdt nog twee dagwand meers naast DEN QUADEN PLASCH 
palende aan Margriete sKersmaeckers met jaarlijkse waarde van acht schellingen 
groot. Gorijs Aelbrechs houdt een dagwand op DMEERLEVELT palende aan de 
erfgenamen van Joos Moeyesoens en aan Jan Ketels met jaarlijkse waarde van zes 
vaten rogge. Joes de Smet houdt een dagwand op JANSVELT palende aan de 
erfgenamen van Jan van Nedervelde en aan DMERSCHVELT met jaarlijkse 
waarde van zes vaten rogge. Willem Smet houdt anderhalf dagwand op 
DMERSCHVELT palende aan de erfgenamen van Daneel van Nedervelde en aan  
TMERSVELT met jaarlijkse waarde van zeven vaten rogge. Dezelfde houdt nog 
een dagwand op TMERSCHVELT  palende aan Daneel van Nedervelde en aan de 
erfgenamen van Willem van Nedervelde met jaarlijkse waarde van zes vaten 
rogge. Adriaen de Bloc houdt twee dagwand op JANS VELT aan Jan Ketels  met 
jaarlijkse waarde van veertien vaten rogge. Margriete van Damme dochter van 
Gillis houdt een dagwand op DMERSCHVELT palende aan het goed van het 
kapittel van Kamerijk en aan Daneel van Nedervelde met jaarlijkse waarde van 
vijf vaten rogge. Gorijs Aelbrechs houdt een half dagwand op  DMERSCHVELT 
palende aan het goed toebehorende aan de kerk van Opwijk en aan Gillis van 
Nedervelde met jaarlijkse waarde van twee vaten en half rogge. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 28 februari 1515 n.s. 

4283 Geert van den Damme zoon van Joos doet verhef van zijn leen genoemd DE 
STEDE TE CONKELMANS zeven dagwand en half groot gelegen in twee 
percelen. Het éne is de stede te Conkelmans palende aan Anthonis van Horenbeke 
en het ander is anderhalf dagwand groot op DAMELBROUCK gelegen, palende 
aan het goed van Affligem. De jaarlijkse pachtwaarde wordt op vijftien 
schellingen groot geschat. Als dinghelijk man werd Luenis van der Hert 
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aangesteld. Het rapport werd gezegeld door Jan van den Anderenhove op verzoek 
van de leenhouder op 1 juli 1514. 

4284 Geert van den Damme zoon van Joos doet verhef van zijn leen op 
DAMELBROUCK  gelegen en is vijfenzeventig roeden groot. Het leen paalt aan 
Anthonis van Horenbeke en Geert van den Damme. Als dingelijk man werd 
Luenis van der Hert aangesteld. Het rapport werd gezegeld door Jan van den 
Anderenhove op 1 juli 1514. 

4285 Geert van den damme zoon van Joos doet verhef van zijn leen gelegen  TE 
DROESHOUTE in Opwijk van vier en half dagwand groot. Het leen paalt aan de 
hofstede van Reyniers van den Voorde. De jaarlijkse pachtprijs van het leen 
bedraagt tien schellingen groot. Van het hoofdleen worden twee achterlenen 
gehouden : Eerst Pieter tKint zoon van Arents houdt een leen TE DROESHOUTE 
en wordt  TSTEEN EUSELE genoemd en is zes dagwand groot. Verder houdt 
Reynier van den Voorde een leen van anderhalf dagwand groot palende aan de 
beek tussen Brabant en Vlaanderen. Als dingelijk man werd Luenis van der Hert 
zoon van Arents aangesteld. Het rapport werd gezegeld door Jan van den 
Anderenhove op 25 juli 1514.  

4286 Jan van Binchem doet verhef van zijn leen zijnde het vierde van de watermolen en 
het vijverken en het huis daaraan staande gelegen aan  DEN LITTERECOUTER 
bij Merchtem. De leenhouder verklaart dat van het vierendeel hem slechts de helft 
toebehoort en de andere helft van het vierendeel staat Frans van Steelant hem te 
gevolge. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 16 augustus 1514.  

4287 Pieter van den Bossche als man en kerkelijk voogd over Anna sParmentiers zijn 
vrouw doet verhef van drie lenen die zijn vrouw houdt gelegen op  
AMELSBROUC. Namelijk een leen van een half bunder dat paalt aan het goed van 
het klooster van Affligem en aan het goed van wijlen Joos van Damme. Het 
tweede leen is drie dagwand groot en paalt aan het goed van het klooster VAN 
DEN ROOSEN en aan het goed van wijlen Joos van Damme. Het derde leen is een 
dagwand groot paalt ook aan het goed van Den Roosen. De jaarlijkse waarde van 
elk dagwand wordt op twee schellingen groot geschat. Het rapport werd gezegeld 
door Pieter van den Bossche namens zijn vrouw op 1 september 1514. 

11370 Michiel Boele zoon van Corneel doet verhef van zijn leen gelegen en heerlijkheid 
in Opwijk en Lebbeke gelegen. De leenhouder mag in zijn heerlijkheid een meier 
aanduiden naar zijn eigen goeddunken. De vierschaar heeft volle macht om te 
erven en onterven, te goeden en te ontgoeden en kerkgeboden te houden op een 
stuk land gelegen nabij het kerkhof van Opwijk waar de mannen recht spreken.  
Het leen en heerlijkheid is een paardendienst geldende. Volgende laten :  Eerst in 
Opwijk : Christiane Scoorman dochter van Jan houdt een half bunder gelegen op  
OPWIJC COUTRE aan de  QUAETHAGHE waarin de helft haar toebehoort en de 
andere helft komt toe aan Heneric Moyezons en Joos Moyezons kinderen van Jan, 
en Ympen van der Hofstadt die haar staan ten gevolge. Dezelfde Cristiane houdt 
nog zes dagwand in Opwijk in TMEERLEVELT waarvan de helft haar toebehoort 
en de andere helft aan Hendrick en Joos Moyezone en Ympden van der Hofstadt 
die haar te gevolge staan. Lysbette van der Eertbrugghen houdt een half bunder 
gelegen op OPWIJC COUTRE tegen de Aalsterse weg.  
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 Hendric Aelbrechs zoon van Gorge houdt een dagwand en veertig roeden gelegen 
tussen de beek en TMEERLEVELT. Nog de zelfde houdt vijfenzestig roeden 
palende aan  SCHOORMANS GOET. Katheline van Couwenberghe houdt een 
dagwand  DEN NIEWENHOF  genoemd. Martin Spijskens in Brussel houdt 
zeventien bunders in diverse percelen namelijk  DE RICODE in Opwijk  9 
bunders  drie en half dagwand groot op  TBRUEKENE VELT gelegen tussen de 
helftwinninge en de kerk van Opwijk  en   TYSELEN VELT en twee bunders op  
TYSELEN VELT tussen de Broucstraat en het goed van het klooster van Zwijveke. 
Een bunder op  TBRUEKENE VELT aan het goed van de erfgenamen van Jan de 
Bloc en de kinderen sLathouwers. Zeventig roeden op  TBRUCKENE VELT 
palende aan Heinric sLathouwers. Vijf dagwand en half op  OPWIJC COUTRE 
aan het goed van de Kapelrij van Sint Niklaas van Opwijk en aan het goed van de 
kinderen van der Eertbrugghe. Een half dagwand op de  DE HOOGHDE van  
OPWIJC COUTRE tussen het goed van Joos de Keyser en het goed van de 
kinderen van der Eertbrugghe.  Een dagwand ettinge aan de  CLEYE palende aan 
Joos Keysers. Vijfenzestig roeden aan de  CLEYE en aan Jan van der Meere. Een 
half bunder beemd in  DE BROMBREMPT tussen het goed van Joos Keyser en 
van de kinderen van Assche. Een half bunder beemd in  DEN BREEMS MERSCH 
en aan  DE COUTRE gelegen.  Een half bunder DEN CROKAERT genoemd 
palende aan het goed van Jan Keyser en dat van het klooster van Zwijveke. Een 
half bunder etting voor de poort van Jan de Keyser gelegen en aan de Bremstraat 
en aan het goed van Jan de Keyser aan de andere zijde. Jan de Keyser zoon van 
Jan houdt twee en half dagwand dat hij kocht van Jan Vrienscap gelegen op  
TBRUEKENE VELT en paalt aan het goed van het klooster van Zwijveke aan de 
ene zijde en paalt aan Joos Keysers met de andere zijde. Jan Aelbrechs alias de 
Bursere houdt anderhalf dagwand liggende op  DASBEKE  en een half dagwand 
op het  TMEERLEVELT.  Jan Lupaert zoon van Willem houdt zestig roeden voor 
zijn hofstede gelegen. Henric Lupaert houdt drie dagwand op  VERKENS VELT 
en twee dagwand aan Gillis Lupaert. Jan Lupaert zoon van Gillis houdt vier en 
half dagwand waarvan een perceel  in zijn hofstede ligt dat een dagwand groot is 
en drie en half dagwand gelegen aan Willem Lupaert aan de ene zijde en Jan 
Lupaert aan de andere. Henric Moyerzone houdt een dagwand gelegen op  
TMEERLEVELT bij  TVEKEN. Joos van Cousbrouc houdt zestig roeden op  
DESPT. Katheline van Praet houdt vier dagwand op  TMEERLEVELT aan  
DESPT.  Jan de Keysere zoon van Jan houdt drie en half dagwand op  
TMEERLEVELT naast  SALAERTS GOEDT. Adriaen Aelbrechs gezegd de 
Bursere, zoon van Adriaen, in Brussel houdt een half bunder op het  
MEERLEVELT palende aan Willem Aelbrechs. Gillis van Nedervelde, zoon van 
Daneel, houdt drie dagwand waarvan een half bunder ligt op de  BRUGGHEN 
COUTRE en een dagwand ligt op  NEDERVELDE MEERE waarvan de gezegde 
Gillis  en twee dagwand, staat Gillis van Nedervelde zoon van Marten ten 
gevolge. Dezelfde Gillis houdt nog drie dagwand op  TMERLEVELT palende aan 
het TFOXVELT  en ligt over het   THOF TE NEDERVELDE waarvan de éne helft 
in het bezit is van dezelfde Gillis en de andere helft van Jan van Nedervelde zoon 
van Jan die met zijn helft de leenhouder te gevolge staat. Pauwels de Bloc zoon 
van Joos houdt anderhalf dagwand op  DASBEKE palende aan Joos Keyser en aan 
het goed van de erfgenamen van Henric de Keyser. Margriete van den Damme, 
dochter van Gillis, houdt anderhalf dagwand dat op het   JANSVELT ligt en paalt 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 274

aan Jan Ketels. Adriaen de Bloc houdt een half bunder gelegen aan het VERKENS 
VELT en aan de  AUTSCHEN MEERSCH. Heinric de Bloc houdt een meers en 
een bos samen anderhalf dagwand groot en nog dezelfde houdt achtentwintig 
roeden aan  de  BRUGGHEEN COUTRE in  DEN STANDAERT.  Antheunis van 
Hoorenbeke houdt zes dagwand op  TMERLEVELT aan  DESPT en paalt aan 
Gorijs Aelbrechs. Jan de Keyser, zoon van Jan, houdt een dagwand op  DASBEKE  
en ligt voor het   TCOUTERGAT  en nog houdt hij  twee bunders op  T VOORSTE 
MEERLEVELT. De andere twee dagwand en negentig roeden liggen op  TLESTE 
NEDERVELT en daarnaast op DESPT. De tweedeel van een half bunder tachtig 
roeden dat vroeger de een hofstede was  TEN BREUKE  genoemd wordt ook door 
dezelfde Jan de Keyser gehouden. Jan Leeman, zoon van Henericx, houdt een 
derde van een half bunder op  DESPT en een dagwand op  TCLEEN 
MEERLEVELT palende aan het goed van Jan de Keyser en aan Jan Schoorman. 
Henericx Leeman, zoon van Henericx houdt een half bunder zijnde zijn hofstede 
en paalt aan het  TMEERLEVELT. Joos Lupaert, zoon van Willem, houdt zes 
dagwand in de  MERSSCHENSTICKEN wezende zijn hofstede van een dagwand. 
Nog houdt de zelfde een meerselken van een dagwand groot TBROUCK genoemd 
en een deel in de  boomgaard aan de andere kant van de straat. Nog drie dagwand 
land  IN DEN BOCHT UP TVELT voor de hofstede van Gillis Lupaert. Jan 
Lupaert zoon van Willem houdt een dagwand naast het leen van Joos Lupaert. 
Nicasius Aelbrechs, zoon van Jan, houdt een dagwand. Adriaen de Bloc houdt 
anderhalf dagwand. Willem de Smet, zoon van Laureys, houdt een dagwand op 
DESPT. Jan de Keyser, zoon van Jan, houdt twee dagwand op de 
BRUGGECOUTRE aan de NEDERVELDE COUTRE en beneden aan het goed 
van Willem van Nedervelde. Cristiane Schoormans houdt drie dagwand op de  
MUELENCOUTRE waarvan zij de helft bezit en de wederhelft bezit Heinric en 
Joos Moyezone en Ympe van der Hofstadt die haar te gevolge staan. Jan de 
Keyser houdt een heerlijkheid daarvan men vier achterlenen houdt namelijk : Joos 
de Bloc, Jan van Andwerpen, Willem Laureys en Margriete van der Eertbrugghen 
dochter van Willem waarop Jan de tiende penning heft bij verkoop of 
verwandeling. Volgende leenmannen houden volgende gronden: Lansen de 
Keyser houdt tien dagwand leen gelegen TEN BLYEN d’een helft ligt op DER 
EERTBRUGGHE VELT  en de andere helft ligt  op het  TMEERLEVELT.  
Margriete van den Eede  dochter van Henric houdt twaalf dagwand TEN BLIEN. 
Jan van der Eertbrugghe zoon van Henricx houdt tien dagwand  TEN BLIEN.  Jan 
van Andrenhove, zoon van Jan, houdt zeven dagwand  TGOET VAN LIERE 
genoemd. Willem Aelbrechs, zoon van Henricx, houdt zeven dagwand ook 
TGOET VAN LIERE genoemd. Heer Jan van der Hofstadt houdt negen dagwand 
verdeeld in zes percelen. Van de heerlijkheid worden nog volgende achterlenen 
gehouden namelijk:  negen dagwand waarvan drie behoren aan Joos Zoetman en 
twee dagwand in het bezit van de erfgenamen van Gillis van Nieuwenhove en de 
andere vier dagwand komen toe aan dezelfde heer Jan. Dezelfde Jan houdt nog 
drie dagwand op VARENTELST met nog anderhalf dagwand ook op 
VARENTELST gelegen. Dezelfde houdt nog twee en half dagwand op  TGROOTE 
VARENTVELT en anderhalf dagwand op  TCLEEN VARENT VELT. Nog houdt de 
zelfde  vijfenzeventig roeden langs de hofgracht tegen  THOF TE BUEGHEM. 
Katheline vuter Zwane, dochter van Jan, houdt twee en half dagwand  TZWERTE 
LANDT genoemd gelegen aan de Glantstraete. Jan de Blasere, zoon van Willems, 
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over het begijnhof van Dendermonde, houdt negen dagwand eenentachtig roeden 
waarvan 6 dagwand en zesendertig roeden winnende land en een dagwand vijftien 
roeden meers de GAMERSCH genoemd. Negentig roeden liggen naast het hof  
DEN SLYMERSCH. Het begijnhof bezit nog een hofstede van een dagwand en 
veertig roeden groot. Willem van Nieuwenhove zoon van Willem houdt een 
heerlijkheid in Opwijk en in Lebbeke waarvan  vijf achterlenen liggen in 
Lebbeke. De jaarlijkse heerlijke penningrente bedraagt negen groot, drie 
kapoenen vijf hoenderen en nog eens zes schellingen par. en tien deniers Leuvens 
op diverse erfgronden in Opwijk geheven.  
Nota : twee randnota’s zonder aanduiding van plaats : Item de zelve houdt nog 
een dagwand land dat vroeger in het bezit was van Betken Lupaert.  Betken 
Lupaert, dochter van Jan, houdt een leen op DEN MUELEN COUTRE gelegen 
naast het goed van meester Joos de Keyser en aan het goed van Kerstiaen 
Schoormans.Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 12 sept. 1514.  

4288 Pieter de Bolle zoon van Pieter doet verhef van zijn leen van zes dagwand 
liggende aan  DEN ROODEN BOOSCHS en aan  DAMELS BROUC. De jaarlijkse 
waarde van het leen wordt op veertien schellingen groot geschat. Het rapport werd 
gezegeld door de vader van de leenhouder op 12 oktober 1514.  

4289 Gillis van Effele doet verhef van zijn leen van vijf dagwand in diverse percelen 
gelegen. Eerst een dagwand TCONKELVELDEKIN genoemd dat paalt aan het 
goed van wijlen Joos van Damme. Vijfenzeventig roeden dat paalt aan Pieter van 
den Bossche en aan Pieter de Bolle. Een dagwand palende aan  TBEERSVELT. 
Nog een dagwand op de  HOEFCOUTER gelegen aan Jan sKins goed en een 
ander dagwand ligt op de zelfde kouter  en paalt aan Aerts sKints goed. Al deze 
percelen hebben samen een jaarlijkse waarde van vijftien schellingen groot. Dit 
leen samen met een ander leen van twee dagwand zijn belast met een jaarlijkse 
losrente van dertig schellingen groot. Het rapport werd gezegeld door Anthonis 
van Hoorenbeke op verzoek van de leenhouder op 2 december 1514. 

4290 Bastiaen de Rop doet verhef van zijn leen gelegen  TEN DROESHAUTE een half 
bunder groot Een heerlijke rente van  jaarlijks vierentwintig schellingen par. 
wordt op de grond geheven. Het leen omvat bos en paalt aan het goed van Joos de 
Bloc, aan BEECMANS HEYE en aan het goed van de erfgenamen van Jan van 
Hemelrijke. De leenhouder ondertekende het rapport op 1 oktober 1515. 

4291 Gillis Heyvaert zoon van Jacob doet verhef van een leen bestaande uit een 
renterol en cijnsrenten  gekomen van Diederick de Sorincx en van zijn werdinne 
op diverse plaatsen gelegen. namelijk : Jan van Dorpe houdt een half bunder op  
ROT aan de  LANGVELT MEERSCH. Jan de Kerpel houdt een dagwand meers 
achter  DEN BOCKEN. Heer Jan van der Beken houdt twee dagwand meers en 
geldt vijf deniers ton. Meester Joes Moenesone houdt een dagwand aan de  
MERSCH COUTER en aan  SPECHTVELT en geldt twee en half deniers Vlaams. 
Gillys Moenesone houdt een bunder aan de  BOCKEN en geldt twee deniers to. en 
een denier Vlaams. [ N ] houdt twee dagwand op  SPECHT en geldt twee deniers 
par. Dezelfde nog een dagwand op TEN MUETEN COUTER  aan de MEERE 
geldt obool par. De zelve over een dagwand op TSPECHT aan de beek en aan Jan 
van den Houte en geldt drie deniers par. Andries van der Hiese houdt een half 
bunder aan de MASESELE COUTER geldt twee deniers to[urnois] en  een denier 
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Vlaams. De zelve houdt een dagwand op TSPECHT palende aan het goed van het 
klooster van Affligem en geldt drie deniers par. De zelve houdt nog een dagwand 
gelegen op T SPECHT aan Gielys Moeyensones goed. Janne Meermans houdt een 
half dagwand op TSPECHT aan het goed van het klooster van Affligem en geldt 
een denier par. De zelve houdt nog een half bunder aan THUEKENSVELT en 
geldt vier deniers. Joes van den Dorpe houdt een dagwand aan de SPECHT 
MEESCH. [ N ] Aelbrechs  houdt een dagwand achter DER BOCKEN en geldt 
drie deniers parsis en bezit nog een hofken van veertig roeden aan de  
LANGHVELT MEESCH en houdt nog een bunder op het  ROT aan de [. ] Pauwels 
de Permentier houdt een half dagwand op  SPECHT aan het goed van het klooster 
van Affligem en geldt een denier en half. Soet van Hoorenbeke houdt een 
dagwand op  SPECHT aan het goed van het klooster van Affligem en geldt een 
denier. De zelve houdt nog  [..] op  TER MEERE op de beek en geldt een denier. 
Jan van der Hagen houdt een half bunder op  SPECHT aan het goed van Affligem 
en geldt een denier en half en nog houdt hij een dagwand op  SPECHT palende 
aan het goed van Jan van der Eerdtbruggen en geldt […] Vlaams. Andries 
Steerynck houdt een half dagwand op  SPECHT aan Joes van den Dorpe en geldt 
een en half denier par. en de zelve nog een dagwand op  HUEKENSVELT  
komende aan het  COUTERGAT en geldt twee deniers. De zelve houdt nog een 
dagwand aan Aerts Sants goed en geldt een denier To. Jan van der Eerdtbruggen 
achter zijn hof op het  ROT houdt twee dagwand en half en geldt een en half 
denier. Joes van der Eerdtbruggen houdt een dagwand op DE MUELE COUTER 
aan [..] en de zelve houdt nog een half dagwand op de hoving aan de  
SPECHTMEESCH. De zelve bezit nog een dagwand op het  ROT aan de beek en 
geldt obool par. Geert van der Eerdtbruggen houdt drie dagwand op LANGVELT  
aan het goed [..]  en geldt zes deniers. Soet van der Eerdtbruggen houdt een half 
bunder en veertig roeden te  LANGEVELT op de beek en geldt zeven deniers To. 
De Heilige Geest geldt een denier obool paris voor haar goed gelegen op  
HUEKENSVELT komende aan [ N ] Segers goed met nog zestien roeden op het 
zelfde veld komende aan Jan Meermans en geldt obool. De zelve bezit een 
dagwand op het zelfde veld tegen de  MEERE en geldt drie deniers en half. De 
zelve bezit nog een dagwand aan  THUEKENS BROECK en geldt een denier. 
Gillis Luypaert houdt een dagwand op de  MEERE en geldt een obool. Jan 
Boschman bezit op de STEDE TEN BOSSCHE […] en geldt een halve kapoen. 
Willem van  Eertbrugge bezit de twee deel van een bunder TEN BOSSCHE  
gelegen aan het BOSCHVELT en geldt drie deniers. Jan Sant  houdt een dagwand 
op  SPECHT aan Jan Meermans en geldt drie deniers en half. De Heilige Geest 
bezit anderhalf dagwand op HUEKENS BROECK gelegen aan het goed van de H 
Geest en geldt een denier en een penning. Machiel de Lantmeeter houdt een half 
dagwand en vijftien roeden TEN BOSSCHE gelegen en paalt  aan het goed van 
Geert Boschmans en geldt een denier. Jan de Kerpel houdt een half dagwand 
vijftien roeden  TEN BOSSCHE aan de WAEYENBERCH COUTER en geldt een 
denier. Jan de Keysere houdt drie en half dagwand  TEN BOSSCHE komende aan 
Gillis van den Bossche zijn hofstede. Jan der Bloeme houdt een dagwand in de  
MEERE en geldt een denier. Lansloot Vuyten Hove houdt een dagwand in de  
MEERE aan  THUEKENS VELT en geldt een denier. Heer Jan de Hont houdt een 
bunder en paalt aan het goed van Gillis Moeyesoens en geldt een denier. Adriaen 
de Hont houdt een dagwand op  SPECHTVELT komende aan Gillis Moeyesoens 
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en geldt drie deniers. Kateline van Hoorenbeke houdt een half bunder op de  
MEERE achter Pieter van der Linden en geldt een denier. Gielys Ter Hulst houdt 
anderhalf bunder op de  MEERE aan de RANACKERE en geldt tien deniers. Reyn 
de Smet houdt een dagwand op  HUEKENSVELT komende aan Daem Segers en 
geldt een denier. Jan van den Bossche houdt een dagwand op  HUEKENS VELT 
aan Jan Meermans en geldt twee en half deniers. Reynier Mertens houdt een half 
dagwand op  HUEKENSVELT en paalt aan het goed van Willem van den Bossche 
en geldt twee deniers. De Heilige Geest houdt een dagwand en zestien roeden op  
HUEKENSVELT komende aan Jan Meermans en geldt een obool. Jan de Kerpel 
houdt een half dagwand op  HUEKENSVELT en paalt aan het goed van Jan 
Meerman en geldt een denier. Jan Maerten houdt een half dagwand op  
HUEKENSVELT gelegen en paalt aan het goed van Adaem Segers en geldt een 
denier. Gielijs van der Meere houdt een half dagwand op  HUEKENSVELT 
komende aan Adaem Segers en geldt een denier. Joes Segers houdt een half 
dagwand op  HUEKENSVELT palende aan Olivier van der Hert en geldt een 
denier. Andries Sterrinck houdt drie dagwand op  HUEKENSVELT aan de  
LANGVELT MERSCH en geldt tweeëntwintig deniers. Pieter de Keysere houdt 
zijn hofstede  TEN BOSSCHE palende aan Jacob de Buenere en geldt een half 
kapoen en een denier. Joes Segers houdt een klein meerselken aan  DHUEKENS 
BROECK en geldt een denier. Willem tSanders houdt zijn hofstede aan Henric 
Sanders en geldt een obool. Willem tSanders houdt nog 32 roeden op  SPECHT 
palende aan Jan Meerman. Rubben van der Vekene houdt 75 roeden te  
LANGVELDE palende aan Jan van Dorpe en geldt twee deniers. Jan de Kerpel 
bezit zijn hofstede te  LANGVELDE  en geldt een denier. […]. Geert van der 
Eerdtbruggen houdt 75 roeden meers aan de  MUENYCK BEKE aan het goed van 
het klooster van Affligem. […] bezit vijfenzeventig roeden op  SPECHT op de  
MUYNYCK BEKE aan het goed van Affligem geldt twee deniers. Hendricx van 
den Eede houdt een dagwand. Jacop de Buenere houdt zijn hofstede van een 
dagwand gelegen  TEN BOSSCHE en geldt vier deniers. Lansloot Vuyten Hove 
houdt een dagwand in de  LEENHEERE en geldt twee deniers  Jan Moernerey op  
zijn huis  TE BERCHEM aan een zijde palende aan TREYKEN, een half bunder 
groot, geldt vier deniers. Joes Aelbrechs bezit een dagwand komende aan  
LANGVELDE tegen  TROT en geld vier en half penningen. Jan de Block houdt 
een dagwand aan de  LANGVELTMEESCH, aan  THUEKENSTRECK en geldt 
vier deniers en half. Joes Aelbrechts houdt [..] achter  DER BOCKEN en geldt 
twee deniers. Jan de Leenheere houdt een derde van een bunder op  
HUEKENSVELT aan de  MEERE en geldt twee deniers en half. Gillis Ter Hulter 
houdt  op  HUEKENSVELT aan  THUEKENSBROECK en geldt twee deniers. 
Marie Aelbrechts houdt een half bunder en geldt vier deniers. Heer Heinrick N 
houdt op  WEYENBERCH COUTER aan het goed van het klooster van Affligem 
en geldt een obool. Henryck de Smet houdt een half dagwand achter DER BOCK 
tussen biede de beken en geldt drie deniers.  Het derde van een bunder ligt op  
TMEISESELE COUTER aan de  MUNNICKBEKE en geldt een denier. Joes van 
den Dorpe houdt ook een derde deel van een bunder. Willem van den Bekene 
houdt ook een derde van een bunder in de zelve  PAELGENOOTE  en geldt een 
denier To. Jan der Bloemen houdt een dagwand op SPECHT.  Jan der Bloemen 
houdt een dagwand op de  MEERE aan  DHUEKENSBROECK en geldt een 
denier. Andries Sterrinck houdt een dagwand op de MEEREN. N. tSanders houdt 
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een half dagwand op DE MEERE aan  DHUEKENSVELT en geldt een denier. Te  
HEYSTERGEM houdt Aert Merten [..] en geldt zes deniers. Vranck van Calckene 
houdt [..] en geldt vijf deniers   Jan van Dijcke houdt een meers en geldt een 
denier. Jooris van der Eecken […]. Lys van Dycke houdt [..] en geldt een obool. 
Daneel van der Meere houdt land  TEN DYCKE en is de vierde schoof. Arnout 
Pluyme houdt een perceel land dat vroeger in het bezit was van Goessens Pereels 
en geldt een denier. De Heilige Geest van Lebbeke houdt land te HEYSTERGEM. 
N Pieters, vrouw van Ramee houdt land en geldt vier schellingen en de helft van 
drie deniers. Gielys de Tycheldeckere houdt [..] en geldt vier schellingen en de 
helft van drie deniers. Op een eeussele te HEYSTERGHEM wordt tweeëntwintig 
deniers geheven. Jacop van der Meere houdt [..] op TEN BUEKELE en geldt elf 
deniers. Nog wordt er vijftien schellingen payments geheven op land in  
HEYSTERGHEM, vier schellingen en de helft van drie deniers bedraagt in deniers 
Tournois vijfenveertig en in deniers par. vier schellingen in groot drie schellingen. 
Jacob van der Meere op den  BUEKELE geldt twaalf deniers. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 1 maart 1514 n.s.  

4292 Heer Jan van der Biest priester, zoon van Andries, doet verhef van zijn leen van 
een bunder gelegen in twee percelen. De twee dagwand ligghen in  
HEYSTERGHEM MERSCH en palen aan  BUGGHENHOUT en aan het  
CAPELLEVELT.  Het ander half bunder ligt op  CAPELLEVELT  en paalt aan het 
goed van de erfgenamen van Jan van Praet. Dit gedeelte behoort toe aan  Pauwels 
de Keersmakere en Lancelot Hofmans die voor hun deel de leenhouder ten 
gevolge staan. Het rapport werd gezegeld door Jan Lupaert op verzoek van de 
leenhouder omdat hij geen zegel bezit, op 18 januari 1541 n.s. 

4293 Hendric de Meij zoon van Gillis doet verhef van zijn leen zijnde de helft van drie 
dagwand. Een dagwand ligt op  DE CUTSEROO MEERE en paalt aan Joos van 
den Breen en aan Joos van den Broucke. Het ander half dagwand ligt op de  DE 
CUTSEROO BEKE en paalt aan Joos van den Breeden en Hendrix van der Meere. 
Joos de Mey en Jan de Mey broers van de leenhouder staan hem te gevolge met 
hun deel. Het rapport werd gezegeld door Jan Lupaert op verzoek van de 
leenhouder op 20 januari 1541 n.s. 

4294 Merten de Bloc zoon van Hendrix doet verhef van zijn leen van een dagwand en 
tien roeden groot gelegen op  DE BRUCCOUTRE. Het leen paalt aan Lanselot 
sKeysers, het goed van de kerk van Opwijk. Heer Jan van der Biest bezit in het 
leen een half dagwand met welk deel hij de als sterfman de leenhouder staat te 
gevolge. Het rapport werd gezegeld door Jan Lupaert op verzoek van de 
leenhouder omdat die geen zegel bezit op 15 juni 1541.   

4295 Lieven van Hoorenbeke zoon van Anthoon doet verhef van zijn leen van een 
bunder gelegen op  DE LETTER COUTERE aan de  PUTTENEN en aan  
DORPMANS MEERSCHSELKEN nu toebehorende Grietken van Hoorenbeke 
zuster van de leenhouder Meester Joos van Hoorenbeke bezit de helft van het leen 
en staat de leenhouder als  sterfman te gevolge. Het rapport werd gezegeld door 
Jacop de Hertoghe op verzoek van de leenhouder op 8 januari 1543 n.s.  

4296 Cornelis van den Broeke zoon van Joos doet verhef van zijn leen van een half 
bunder. Het leen paalt aan de Couterstraat, aan Gheerts van den Doort met zijn 
goed   DE LANGHEWEYE genoemd en aan Gillis van Praet. Gillis, Jan, en Daniel 
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van den Broeke broers van leenhouder staan hem te gevolge met hun deel van het 
leen. Het rapport werd gezegeld door Jan Lupaert op 2 januari 1544 n.s. 

4297 Heyndryck de Bloc zoon van Joos doet verhef van zijn leen van een half bunder 
palende aan het goed van Crystoffel Ryke en aan Jan Verherstraten en aan 
Berbelen van Niffel. Het rapport werd gezegeld door Willem tSmet op 3 januari 
1550 n.s.  

4298 Jan Lupaert zoon van Jan doet verhef van zijn leen van zeventig roeden gelegen 
op  THOOGH MACHIELSVELT palende aan Lieven Kersmakers en aan het goed 
van de kinderen Machiel Scormans. De leenhouder erfde het leen van zijn vader 
die het bekwam van Joos den Keijser. De jaarlijkse geschatte waarde bedraagt 
twee schellingen acht groot. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 8 
januari 1550 n.s.  

4299 Jan de Bloc zoon van Adriaen doet verhef van zijn leen zijnde een helftwinning 
met een cijnsrol geheven op acht bunder en half gelegen nabij DEN HOVE TE 
NERVELDE. Eerst een veld TE NERVELDE  van zeven dagwand groot palende 
aan het MEERLEN VELT en aan de  NERVELDE COUTRE en op HET BROECK 
VAN NERVELDE daar naast. Een dagwand gelegen aan de  NERVELDE 
COUTRE  en aan  FOCXVELT en op FOCXVELT  zeventien dagwand palende 
aan HET BROECK VAN NERVELDE en aan DEN KIEKENS HOF. Op deze acht 
bunder en half heeft de leenhouder de helftwinninge en de helft van de granen in 
het vat als het gedorst is. Dit heeft een geschatte jaarlijkse waarde van zes zakken 
rogge. In heerlijke jaarlijkse rente heft de leenhouder ongeveer vierenveertig 
deniers par. in speciën en vier hoenderen en de tiende penning bij verkoop. 
Bovendien houdt Gillis van den Meere zoon van Joos een achterleen van twee 
dagwand dat zijn hofstede is ook  TE NERVELDE gelegen aan het BROECK VAN 
NERVELDE. De leenhouder erfde het leen van zijn vader Adriaen de Bloc zoon 
van Joos. De leenhouder zegelde het rapport op 8 januari 1550 n.s.  

4300 Gillis van den Broeke zoon van Joos doet verhef van zijn leen van twee dagwand 
gelegen op  NIVERSELE en paalt aan de MOLENCOUTER STRATE van 
Baardegem en aan Pauwels Hofmans, aan Gheert van den Doort en aan Gillis van 
Praet. De leenhouder erfde het leen van zijn vader die het kocht van Lysabetten 
van den Doort weduwe van Daem Bosmans. Cornelis, Jan en Daniel van den 
Broeke broers van de leenhouder staan hem als sterfman met hun deel van het 
leen te gevolge. Het rapport werd gezegeld door Cornelis broer van Gillis op 8 
januari 1550 n.s.  

4301 Jan van den Keere zoon van Gillis doet verhef van zijn leen van een bunder 
palende aan  DEN WEIMERS HOF en aan het straatje naast  HET CLEEN 
MEERVELT en aan de hofstede van Jan van den Meere. De leenhouder erfde het 
leen van zijn vader. Daniel van der Meere zoon van Joos zegelde het rapport op 
verzoek van de leenhouder op 8 januari 1550 n.s.  

4302 Daneel van der Meere zoon van Joos doet verhef van zijn leen van anderhalf 
dagwand gelegen te  NIVERSELE op het MEERVELT. Het leen paalt aan 
Matheeus van der Meere en aan Gillis van Neffele. De leenhouder erfde het leen 
van zijn vader. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 8 jan.1550 n.s.  
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4303 Jan van den Broeke zoon van Joos doet verhef van zijn leen van zes dagwand 
waarvan vijf dagwand liggen voor Hendrix Verlysbetten hofstede  TE 
NIVERSELE palende aan Lebbeke en tegen het  BERSCHVELT en aan Gillis van 
Neffele. Het ander dagwand ligt op  ROIJVELT en paalt aan Daniel van Damme, 
Jan van Anderenhoven. Van het leen is Janne van den Broeke als sterfman met 
Cornelis, Gillis en Daniel van den Broeke zijn broers die anderhalf dagwand 
toebehoren. Daniel van Hemelrijc, Janne van Anderenhove en Gillis van den 
Broeke de andere zeven en half dagwand staan de leenhouder als sterfman te 
gevolge. De leenhouder erfde het leen van zijn vader. Het rapport werd gezegeld 
door Cornelis van den Broeke op verzoek van zijn broer op 8 januari 1550 n.s.  

4304 Jan van der Dort zoon van Daniel doet verhef van zijn leen gelegen  TE 
DROESHOUTE binnen Opwijk en is twee dagwand bos. De leenhouder erfde het 
leen van zijn vader. Het rapport werd door Jan Lupaert gezegeld op verzoek van 
de leenhouder omdat die geen zegel bezit op 8 januari 1550 n.s.  

4305 Cornelis van den Broeke zoon van Joos doet verhef van zijn leen TE 
NIEVERSELE in twee percelen gelegen samen drie dagwand groot. De twee 
dagwand liggen aan het goed van het klooster van Affligem, aan Jan van Damme 
en Jan van Anderenhoven. Het ander dagwand ligt aan het goed van het klooster  
VAN DEN ROOSEN aan het goed van Gheert van Trieste en aan Joosijne van 
Hoorenbeke. De leenhouder erfde het goed van zijn vader. Jan, Gillis en Daniel 
van den Broeke broers van de leenhouder staan de leenhouder te gevolge omdat 
het leen hun vieren samen toebehoort. De leenhouder zegelde het rapport op 8 
januari 1550 n.s.  

4306 Jan van den Damme zoon van Joos doet verhef van zijn leen van vijf dagwand 
palende aan het goed van Jan van der Elst. De geschatte waarde per dagwand 
bedraagt drie schellingen vier penningen groot. De leenhouder erfde het leen van 
zijn vader. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 9 januari 1550 n.s.  

4307 Gillis van Neffele zoon van Gillis doet verhef van zijn leen van vijf dagwand en 
zesentwintig roeden en half in Opwijk in vijf percelen gelegen. De leenhouder 
bezit een dagwand HET VELDEKEN genoemd. Dit deel paalt aan Gillis van 
Broeck. Nog een dagwand en zesentwintig roeden en half liggen op  
BAERDEGHEM COUTERE en paalt aan Anthonis tKint en staan de leenhouder te 
gevolge. De erfgenamen van Joos van den Broecke staan de leenhouder  met een 
half bunder te gevolge waarvan een dagwand op  DAMENS BROECK ligt en paalt 
aan het goed van de erfgenamen van Joos van den Damme en aan het goed van de 
weduwe van Joos van den Broecke. Nog een dagwand ligt op  DE HOEVEN 
COUTER  oost het goed van Der Roost tegen Brabant. Nog staat Henric van der 
Lysbetten de leenhouder te gevolge met een ander dagwand HET VELDEKEN TE 
CONCLE genoemd palende aan het goed van de erfgenamen van Joos van 
Damme west, zuid ook aan het goed van de zelve erfgenamen. Het rapport werd 
door de leenhouder gezegeld op 19 januari 1550 n.s.  

4308 Jan van Anderenhove zoon van Jan doet verhef van zijn leen van zes dagwand 
waarvan een dagwand ligt op  ROIJVELT en paalt aan  BERSCH VELT en aan 
Daneel van Damme en Pieter Bollen. Het ander half bunder ligt op  
DAMELSBROEC  en paalt aan het goed van het klooster van Affligem,  aan Jan 
van Damme, aan Hendric van den Velde. Van het leen behoort de leenhouder een 
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dagwand toe als sterfman gekocht van de kinderen van Gillis Verlysbetten.  Van 
de andere vijf dagwand behoort Gheert van Trieste een dagwand toe, Jan van den 
Keere een dagwand, Hendric Hendrix zoon van Joos ook een dagwand en Lieven 
van Anderenhove zoon van Gillis twee dagwand die de leenhouder als sterfman 
staan te gevolge. Het rapport werd gezegeld door Gillis van Neffele op verzoek 
van de leenhouder die zijn schoonvader is op 16 januari 1550 n.s.  

4309 Merten de Bloc zoon van Hendrix doet verhef van zijn leen van een dagwand en 
vijfentwintig roeden op  DE BRUCCOUTRE gelegen en paalt aan de hofstede van 
heer Jan van der Biest. Van het hoofdleen bezit heer Jan van der Biest, priester, 
ongeveer een half dagwand dat de leenhouder te gevolge staat. De leenhouder 
erfde het leen van zijn vader. Het rapport werd door Jan Lupaert op verzoek van 
de leenhouder gezegeld op 16 januari 1550 n.s.  

4310 Joos Hendrix zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een bunder waarvan een 
half bunder ligt in  HEYSTERGHEM MERSCH en paalt aan de beek bij Brabant 
en aan HET CAPELLE VELT. De andere helft van het leen ligt op het CAPELLE 
VELT nabij  DEN CLUYSEN en paalt aan Pauwels Permentiers en aan Aerts 
Walscarts. De leenhouder kocht het hoofdleen van heer Jan van Briest, priester. 
Van het hoofdleen behoort een half bunder, dat op het  CAPELLE VELT  ligt, toe 
aan Pauwels de Kersmaker en de kinderen Jan Hofmans zoon van Andries dat de 
leenhouder als sterfman te gevolge staat. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 16 januari 1550 n.s.  

4311 Gillis van der Specht zoon van Ghysels doet verhef van zijn leen TE 
DROESHOUTE aan  DEN DRIESCH gelegen en is zes dagwand groot. Het leen 
paalt aan  MEERKEN  en aan  STEENENSELE. Daniel van der Specht zoon van 
Jan bezit twee dagwand in het leen dat de leenhouder als sterfman te gevolge 
staat. De leenhouder erfde het leen van zijn vader. Het rapport werd gezegeld door 
Jan Lupaert op verzoek van de leenhouder omdat die geen zegel bezit op 16 
januari 1550 n.s.  

4312 Elysabet van Anderenhove dochter van Jan, vrouw van Gillis van Neffele, doet 
verhef van haar leen van een bunder gelegen op ROIJVELT  en paalt aan het  
BERSCH VELT aan Lebbeke en aan Gillis van Neffele en aan Jan van den Keere.  
De vader van de leenhoudster kocht het leen van Pauwels de Parementier. De helft 
van het leen is in het bezit van Kersten van Anderenhove zuster van de 
leenhoudster dat haar staat ten gevolge. Het rapport werd gezegeld door Gillis van 
Neffele in de naam van zijn vrouw op 16 januari 1550 n.s.  

4313 Daniel van Hemelrijc zoon van Daniel doet verhef van zijn leen van elf dagwand 
groot dat hij gekocht heeft van Jan van Hemelrijc zoon van Hendrix. Het leen ligt 
in drie percelen namelijk vijf dagwand op  NANOF VELT BIJ DEN LINDEN TE 
DROESHOUTE en paalt aan de Aalsterse Heirweg. Het tweede perceel is een 
bunder groot en ligt op  DNERSTE PERREVELT en paalt aan L van den Velde 
met zijn  COUTERGAT en aan het goed van de kinderen van Pieter van den 
Doort. Het derde perceel is twee dagwand groot ligt op de  DOORTSTRATE en 
paalt aan Margriete van Langhenove. Van het hoofdleen behoort de leenhouder 
als sterfman twee dagwand en half toe. De andere acht dagwand en half behoren 
aan Jan van Hemelrijc zoon van Gillis en aan Daniel Moernay zoon van Joos en 
Elysabetten Merts weduwe van Janne [..] en haar kinderen. Janne van der Doort 
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zoon van Daniels, Pauwels van Warbeke zoon van Joos, Gillis van Praet zoon van 
Jan en de kinderen van Conraet de Baljuw staan de leenhouder staan te gevolge. 
Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 16 januari 1550 n.s.  

4314 Jan van den Bossche zoon van Daniel doet verhef van zijn leen van een dagwand 
min tien roeden gelegen bij de watermolen aan de beek. Het leen paalt aan jonker 
Martens Spijskens. De leenhouder kocht het leen van Pauwels van der Meere. Het 
rapport werd gezegeld door Jan Lupaert op verzoek van Jan van den Bossche 
omdat die geen zegel bezit op 16 januari 1550 n.s.  

4315 Willem de Vaddere zoon van Willem doet verhef van leen zijnde een helftwinning 
van acht bunders gelegen op DE MOLEN COUTER of op  STEENSVELT of op de  
HOOGHE NIFELE op  DWISDAL of op  TGROOT VELT. Hiervan heft Willem 
de helft van de granen in het vat als het gedorst is. Tot de helftwinning behoort 
nog een bunder erfgrond in Opwijk gelegen  TE MANSTEEN COUTER palende 
aan  DWISDAL en aan de straat van Lieven de Kersmakere. Op dat bunder heft 
Willem jaarlijks vier kapoenen en 24 deniers par. De leenhouder erfde het 
hoofdleen van zijn vader. Het rapport werd gezegeld door Jan Lupaert op verzoek 
van Pauwels den Vaddere momboor van Willeken den Vaddere op 18 januari 
1550 n.s.  

4316 Pauwels Lupaert zoon van Hendrix doet verhef van zijn leen van een bunder 
palende aan jonker Allarts Benlinck en aan Barbelen van den Bossche. Het 
voornoemde leen wordt  LEEMANS BLOC genoemd waarvan de ene helft in het 
bezit is van Adriaen Lupaert, broer van de leenhouder, die de leenhouder  te 
gevolge staat. Het leen werd bekomen door erfenis van de vader. Het rapport werd 
door de leenhouder gezegeld op 18 januari 1550 n.s.  

4317 Joos van den Breeden zoon van Daniel doet verhef van zijn leen van drie en half 
dagwand. Anderhalf dagwand ligt op  FRANCKERICX VELT  en paalt aan Jan 
Hendrix zoon van Daniel en aan de beek tegen  HINGHENEN VELT. De ander 
twee dagwand liggen op  HINGHENEN VELT en paalt aan de beek, aan Jan 
Moens en aan  VRANCKERIX BOSCH.  Van deze twee dagwanden behoort een 
dagwand toe aan Lieven Moens zoon van Hendrix die de leenhouder als sterfman 
te gevolge staat. Nog doet Joos leenverhef van een ander leen van twee en half 
dagwand waarvan een dagwand ligt op DE CUTSEROO MEERE palende aan 
Joos Meys en aan Barbelen van den Breeden weduwe van Pieter van der Doort en 
aan  HET BEKE VELT. Het ander anderhalf dagwand ligt op  TVELT DE BEKE 
en aan het goed van  DEN HOVE TEN EECKEN en aan Hendrix Meys. Deze twee 
lenen zijn door erfenis van de vader aan Joos gekomen. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 18 januari 1550 n.s.  

4318 Daniel van der Meere zoon van Joos doet verhef van zijn leen van een dagwand 
gelegen te  NIVERSELE. Het leen paalt aan de hofstede van Jan van der Meere en 
aan Pauwels Hofmans’ meers en aan het meerselken van Pauwels Vermeere. Het 
leen is door erfenis van de vader bekomen en behoort toe aan Janne van der 
Meere broer van Daniel door verdeling tussen de erfgenamen van het goed van de 
vader. Het rapport werd gezegeld door Daniel op 20 januari 1550 n.s.  

4319 Hendrik de Meij zoon van Gillis doet verhef van zijn leen van anderhalf dagwand 
groot op 20 januari 1550 n.s. Denombrement ontbreekt. 
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4320 Anthonijs tKint doet verhef van zijn leen van anderhalf dagwand gelegen op de  
HOVECOUTRE dat paalt aan de parochie van Baardegem. Het leen paalt nog aan 
het goed van het klooster  VAN DE ROSEN  en aan Gillis van Effele en Gillis van 
den Broecke en Jan van Anderenhove. De geschatte jaarlijkse waarde van het leen 
is vijf schellingen groot Vlaams. Het rapport werd gezegeld met het zegel van 
wijlen Arent tKint vader van de leenhouder op 22 januari 1550 n.s.  

4321 Pieter van der Spect zoon van Willem doet verhef van een leen van een dagwand 
op 3 februari 1550 n.s. Denombrement ontbreekt. 

4322 Melchior van den Breeden zoon van Joes doet verhef van zijn leen van drie en 
half dagwand waarvan het éne half bunder op HINGENE VELT ligt waarin de 
leenhouder slechts een dagwand bezit en paalt aan Lieven Moens, aan Joos van de 
Keere en aan de beek en aan het goed van de kinderen Henricx Bollen en Jan van 
Neervelde. Het ander dagwand is in het bezit van Lieven Moens en paalt Jan 
Moens en  VRANCKERICX BOSCH. Het andere anderhalf dagwand is in het bezit 
van de leenhouder en ligt op T VRANCKERICX VELT en paalt aan Joos van 
Damme, aan Magriete van Damme en Joos Henricx. Het rapport werd gezegeld 
door Pieter van den Breeden broer van de leenhouder op 5 maart 1576 n.s.  

4323 Pieter van den Breeden zoon van Joos doet verhef van zijn leen van twee en half 
dagwand in verscheidene percelen gelegen. Een hiervan ligt op de CUTSEMEERE 
en is een dagwand groot en paalt aan Joos de Meij, aan het goed van de kinderen 
van Daniel en Gillis van den Breeden, noord oost Joos Meijs. Het ander perceel is 
anderhalf dagwand groot ligt op de beek en paalt aan het vorige perceel en aan het  
GOET TEN EECKEN en aan het erf van de kinderen van den Breeden. Het 
rapport werd door de leenhouder gezegeld en ondertekend op 5 maart 1576. n.s. 

4324 Willem Aelbrechts zoon van Joos doet verhef van zijn leen van zes dagwand en 
half gelegen op de  ROUACKERE in drie percelen. Twee hiervan liggen naast 
elkaar en palen aan de Brusselse weg en aan het goed van het klooster van 
Affligem en aan het goed van Pieter Verhouven. Het derde perceel paalt ook aan 
de Brusselse weg, het goed van Jan de Clercq . Het leen is gekomen van Lieven 
de Kersmakere en consoorten die de leenhouder te gevolge staan met hun deel. De 
kinderen van Pauwels Moeyensoen  en Jacop van den Putte zijn van de 
leenhouder zeven dagwanden erfgrond houdende ook gelegen op de  REU 
ACKERE en gelden jaarlijks voor elk dagwand een penning par. en de tiende 
penning bij verkoop. Het rapport werd door Joos van Hoorenbeke gezegeld op 
verzoek van de leenhouder op 5 maart 1576  n.s. 

4325 Joseph Schoebyngher gevolmachtigde van heer Bertolomeeus Schoebingher doet 
verhef van drie lenen gelegen in Opwijk en elders. Eerst een leen in Opwijk  
THOFF TEN EECKEN genoemd en is drieëntwintig bunders groot. De 
leenhouder moet hiervoor zijn leenheer bijstaan met een paardendienst.. Ten 
tweede een leen van vier bunders gelegen aan het hof en wordt  HET CLEEN 
HOF genoemd. Ten derde een leen en heerlijkheid in Opwijk, in Lebbeke, in 
Denderbelle, in Merchtem en in Steenhuffel gelegen. In teken van deze 
heerlijkheid houdt men van de leenhouder diverse lenen en ook achterlenen en 
ook diverse erfgronden. De jaarlijkse heerlijke rente geldende de heerlijkheid en 
aanhankelijkheden bedraagt drie schellingen groot en negen penningen par., 
tweeëntwintig kapoenen, zes en half hoenderen, vier vaten helftwinning koren en 
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elf vaten evene. Melding van de rechten op de erfgronden bij verkoop worden 
opgegeven. Opsomming van de lenen die van de heerlijkheid worden gehouden : 
eerst Lauwereyns Beeckman zoon van Joos houdt een heerlijkheid en manschap 
in Denderbelle waarbij diverse mannen hun lenen van hem houden namelijk : Jan 
Heindricx zoon van Daniel bezit een hofstede aan de beek en een half bunder land 
gelegen op  TMEYSVELT. Willem Beeckman zoon van Joos houdt een half 
bunder meers in  BELLEMERSCH gelegen. Mher Jacob van Ydeghem heer van 
Wieze houdt een half bunder op  BELLE CAUTER en nog een half bunder op  
TMEYSVELT bij de beek gelegen. Cathelyne Beeckmans dochter van Gillis houdt 
een half bunder op de  BERCT gelegen. De kinderen van Jan van Praet alias 
Fierins houden een leen op  BELLECAUTER. De kinderen van Jacob van Rossem 
houden een half bunder op  TMEYSVELT in  DEN HOUCK gelegen. Joozijne van 
den Broucke dochter van Jacob houdt een leen in  BELLEMEERSCH. Mher Jacob 
van Ydeghem heer van Wieze houdt nog een half bunder in  BELLEMERSCH. Jan 
Hendrix zoon van Daniel houdt een dagwand en twintig roeden op  
BELLECAUTER. Marten de Craecker over Margriete Vercammen houdt een half 
bunder op  DE BERCT. Lieven de Kersmakere zoon van Anthoon houdt een 
tiende in Belle in leen. Adriaen Clyncke houdt een dagwand en veertien roeden op  
TURPENS VELDEKEN waarvan men zekere achterlenen van hem houdt. Van het 
leen van Laureyns Beeckman worden diverse erfgronden gehouden. Ten tweeden 
Lynken van Damme dochter van Jan houdt van Joseph Schoobingher een leen in 
Denderbelle op DE DRIE BANHAGHE vijf dagwand groot en paalt van het goed 
van Zeebrouck en het goed TE MUELENBROUC en is jaarlijks twintig 
schellingen groot waard. Ook van haar worden diverse lenen gehouden gelegen 
binnen Belle en Lebbeke. Van de leenrechten bezit Joseph de helft en Lynken de 
andere helft. Hierna volgen de zelve lenen namelijk : eerst Lysbette van Damme 
dochter van Jan een leen vijf dagwand in Denderbelle op de  ACHTERSTE 
BANHAGHE. Gillis van Damme, oom van Lynken van Damme houdt van Lynken 
een leen van een bunder gelegen op DE MIDDELSTE BANHAGHE. Joos van 
Damme, vader van Lynken, houdt van haar een leen van anderhalf dagwand in 
Belle. Adriaen Moens zoon van Cornelis houdt een bunder in Lebbeke DEN 
ASCHMERSCH genoemd. Nog houdt Joos van Damme een half bunder in 
Denderbelle op DE MIDDELSTE BANHAGHE. Jan van Damme zoon van Gillis 
houdt in Denderbelle het leen D OVERSTICK genoemd.  Nog Joos van Damme 
houdt anderhalf dagwand in Denderbelle en nog een ander leen van een dagwand 
ook op D OVERSTICK. Maria Smets dochter van Simoens houdt van Joseph in 
Lebbeke een leen THOFF TZEEBROUCK genoemd met de hofgracht twee 
bunders groot palende aan  DE BIESWEEDE. Joos van Damme zoon van Gheerts 
houdt in Lebbeke in  DEN BOSCH TZEEBROUCK drie bunders leen palende aan 
THYSKENS BROUCSTRATE, gekocht van Jan van Buuten zoon van Michiel. Jan 
van Buuten zoon van Michiel houdt een heerlijkheid genoemd  DE 
HEERLYKHEDE VAN DEN HOVE TZEEBROUCK. Van deze heerlijkheid 
worden zeven lenen gehouden en ook zekere erfgronden die jaarlijks zes 
schellingen twee penningen groot gelden en bij verkoop de tiende penning. Joos 
Moens zoon van Jan houdt van Joseph een bunder in Lebbeke liggende aan de 
voetweg naar Aalst en paalt aan Anna Smets waarvan Joos Moens slechts de twee 
en half dagwand heeft en de andere anderhalf dagwand zijn bezit van de 
erfgenamen van Pieter van den Poele. Joos van Heckene houdt een bunder op 
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BELLECAUTER en paalt aan het goed van de koster van Belle en aan Jan de 
Block. Gillis van Waerbeke zoon van Pauwels houdt een half bunder op  
OOSTVELT palende aan de kinderen van Pauwels van Waerbeke de jonge. 
Heindrick Leeman houdt een half bunder. Hansken van Nieuwenhove zoon van 
Jan houdt een half bunder gelegen op  TCLEEN EXKEN  aan  TNEESEN VELT.  
Cornelis van den Broucke houdt vijfenzeventig roeden bos gelegen aan de beek en 
nu aan  CAMPSTADT. Joos de Mey zoon van Gillis houdt in Opwijk op  
CUTSEROMEERE een oud half bunder palende aan de  CUTSERPUTTE.  
Barbara sMeys dochter van Gillis houdt een oud half bunder palende aan Joos van 
Breeden. Willem de Kempenare houdt in Merchtem op  SINTE CATHARINA 
VELT twee dagwand en vijfentwintig roeden, is nu Jans van den Bossche en 
Gheert van der Doort goed. Hendric de Cleerk zoon van Gillis houdt een dagwand 
en tien roeden in Opwijk op  DWEERBEKE palende aan Nicolaes van 
Meckenburg. Lysbette van Buuten dochter van Michiel houdt in Denderbelle op 
de  BANHAGHE elf dagwand in drie percelen op  D OVERSTICK. Gillis van 
Rossem in Lebbeke palende aan de straat genoemd  VAN GHINDERBERGHEN 
en aan DEN MUELENCAUTER. Jan de Leeu over Lysbette Aryts  houdt een leen 
zijnde haar woonst. Gillis van Rossem over Fransoys van der Mere houdt een 
leen. Cathelyne van der Specht houdt in Opwijk zes dagwand in twee percelen het 
ene naast het andere op  TWYNCKELKEN  aan  TBUNDERKEN en nog een half 
bunder op  GHEERTS VELT toebehorende Jan van Praet staande haar te gevolge. 
Hendric de Keyser zoon van Joos houdt in Opwijk op de  DWAERBEKE een leen 
van een dagwand gelegen aan de  GROENEN WECH. Laureys Smet houdt een 
leen op  OPWIJC CAUTER een dagwand groot aan het  BRUEKENEVELT.  Van 
de heerlijkheid worden nog vijf lenen gehouden namelijk : negen bunders  
TCLEEN GOET genoemd naast het hof. Ten tweede een leen van vier bunders. 
Ten derde een leen van een half bunder. Ten vierde een leen van een bunder in het  
ESBROUCK VELT. Het vijfde een leen  TCLEEN EXKEN genoemd met een 
broucxken daar aan gelegen samen groot vijf dagwand. Margriete van der 
Ertbrugghen houdt een half bunder op de  HOOCHSTICHELE  gelegen en de 
zelfde nog een vijfschoof geldende zes dagwanden, een half bunder op  
TWYNKELKEN, twee en half dagwand op  TLANGVELT en nog een hofstede van 
zestig roeden en een veldje gelegen voor de weduwe van den Durpe en is een 
dagwand zestien roeden groot. Hendric de Keyser houdt drie bunder een dagwand 
aan de hofstede van die van den Moore. Dezelfde nu Griete Cocx houdt een leen 
op de  DWEERBEKE  in Opwijk twee dagwand het ene aan Pieter Elssen en het 
ander dagwand voor  TGAT TE MANSTEENE.  Het Gasthuis van Merchtem houdt 
in Merchtem op  DEN JAEGHCAUTER acht en half dagwand groot waarvan 
anderhalf dagwand ligt in Opwijk op  DEN CAPENBERCH waarvoor Alaerd van 
der Meere zoon van Jooris sterfman is. Het gasthuis heeft acht lenen die van hen 
gehouden zijn. Het zelve gasthuis heeft een ander leen op  TGALGHCAUTER  in 
Merchtem acht dagwand groot palende aan  SINTE CATHELINE VELT en hiervan 
is Gillis Lupaert sterfman. Het zelfde gasthuis houdt nog een ander leen van vier 
en halfdagwand op  DEN GALGHCAUTER gelegen aan het goed van Jan van der 
Mire en nu is Guillaume Lupaert zoon van Jan aangesteld als sterfman. N van 
Thienne zoon van Jan houdt een leen op  THUYSVELT in drie percelen gelegen op  
DEN CAPENBERCH  en  EECHOUT. Gillis de Haesteghe man van Martyne van 
Beesselt houdt een leen aan de MUELENCAUTER en aan  TBOCHAUT in 
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Lebbeke. Jonker Jan van Royen houdt op  LETTERCAUTER  in Opwijk een 
dagwand en tien roeden nabij de watermolen aan het goed van het klooster van 
Zwijveke. Lynken van Hoorenbeke dochter van Lieven houdt een heerlijkheid 
waarvan haar andere lenen en erfgronden toebehoren en wordt  TLEEN TEN 
EECKEN genoemd. Gillis van Hemelrycke zoon van Daneel houdt in Opwijk een 
leen gelegen op  TMIDDELSTE PERREVELT en is een dagwand groot en paalt 
aan Margriete van Langhenhove.  Daneel van den Broucke zoon van Joos houdt 
drie bunder aan TRUWENS VELT. Willem Beeckman zoon van Cornelis houdt 
een leen in Denderbelle op  SINTE MARTINS CAUTER palende aan  TGOET TE 
BELLE. Mher Jacob van Ydeghem eertijds bezit van Triestram vuter Swane houdt 
anderhalf dagwand op  BELLECAUTER palende aan Jacob van den Broucke en 
bleef Triestram van heer Jans zoon van Masseme alias de Gallors. In Opwijk 
wordt een leen gehouden van achtien dagwand staande op Joos de Keysere 
gelegen tussen de goederen van  DEN EECKEN en de nieuwe straat, leen dat niet 
overgebracht is. De leenhouder in zijn voornoemde kwaliteit zegelde het rapport 
op 18 februari 1588.   

4326 Jan Beeckman, zoon van Gillis, machtig over jonker Charles van Ydeghem, zoon 
van m’her Jacob heer van Wieze, Borst etca, machtiging verleden voor schepenen 
van Ieper van 12 juli 1588. doet verhef van het leen en heerlijkheid gelegen in 
Opwijk en Lebbeke. De heerlijkheid bezit een meier en een vol vierschaar van 
mannen en schepenen. Het rapport geeft een opsomming van de machten en 
rechten die tot de heerlijkheid behoren. Tot de heerlijkheid behoren volgende 
lenen: Eerst in Opwijk : Machiel de Keersmaker, zoon van Rugerus, houdt een 
leen op de  COUTER aan de  QUAETHAGHE dat paalt aan Joos de Keyser en aan 
het goed van Jacob van der Meere. Dezelfde Machiel houdt nog een leen van zes 
dagwand op  MEERLEVELT gelegen in een besloten stuk dat paalt aan Joos de 
Keyser. Barbele  van der Eertbrugghen, dochter van Willem,  houdt een half 
bunder op OPWIJKCOUTERE palende aan de Aalsterse Heerweg en aan Jan van 
der Meere. Jan van den Broecke houdt een dagwand en veertien roeden palende 
aan het goed van Jan de Keysere en het  TGOET TEN EECKEN.  Dezelfde Jan 
van den Broecke houdt een ander leen van zesvenvijftig  roeden palende aan 
Machiel Schoorman, zoon van Jan. Meester Christiaen Boysot houdt een dagwand  
DEN OUDEN HOFF genoemd en paalt aan Margriete Schoorman. Johannes van 
Thienen zoon van Jan houdt veertien bunders waaronder land en meers gelegen in 
diverse percelen. Vooreerst negen bunder  DE BYSERODEN  op  VLAERVELT 
genoemd en drie dagwand en half op  VERCKENE VELT  [ BRONECKENE VELT 
] en diverse andere percelen die diverse andere lieden meester Boysot te gevolge 
staan.  Hendrick Moernay,  zoon van Daniel, houdt anderhalf dagwand in twee 
percelen waarvan één op  DASBEKE en het andere op  MEERLEVELT aan de  
MEERE liggen en palen aan Jan van Nieuwenhove. Jan Lupaert, zoon van Gillis, 
houdt zestig roeden in Opwijk aan het hof van zijn vader gelegen. Pauwels 
Lupaert, zoon van Adriaen, houdt een bunder gelegen op  VERCKENSVELT 
palende west aan de hofstede van Jan Lupaert fs Willekin. Gillis Lupaert zoon van 
Adriaan houdt een half bunder meers ook in  VERCKENS VELT gelegen naast de 
boomgaard van Jan Lupaert fs. Jan en Adriaen Blocx. Pauwels Lupaert zoon van 
Jan houdt vier dagwand en half, zijnde zijn hofstede, met een perceel land 
daarnaast gelegen op  HET VELT. Hendrick Moeyezone houdt een dagwand op  
MEERLEVELT aan Willem Hoffman en Joos de Smet. Hendrick Bugghenhout, 
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zoon van Claes, houdt zestig roeden gelegen op  DESPT  en paalt aan Willem 
Smets. Willekin Lupaert, zoon van Jan, houdt een bunder op het  MEERLEVELT 
aan  Dmeerstraetken en paalt aan Joos Blocx. Roelant van Thienen, zoon van Jan, 
houdt drie dagwand en half DNEDERSTE MEERVELT genoemd en paalt aan het 
goed van Mevrouw van Bygaerde en aan het goed van Jan de Keyser. Willem  de 
Vaddere houdt een half bunder leen op MEERVELT dat paalt aan Willem van 
Overbeke. Jan de Riddere houdt drie dagwand waarvan de twee liggen op de  
BRUGCOUTERE aan het goed van de kerk van Opwijk en het ander dagwand ligt 
op de  MEERVELDECOUTER.  Cornelis van den Broecke houdt drie dagwand op 
het  MEERLEVELT aan het hof van Jan van Neervelt aan Andries Verbiest aan het  
TVOCXVELT en het goed van Jan van Neervelde. Roelant van Thienen, zoon 
van Jan, houdt anderhalf dagwand op  DASBEKE palende met de ene zijde aan het 
goed van Jan Keyser en met de andere zijde aan het goed van Hendrick de Keyser. 
Josijne van Praet, dochter van Gillis, houdt anderhalf dagwand waarvan een deel 
ligt op  DJANSVELT en een ander deel op DMEERSCH VELT dat aan het goed 
van Jan Ketels paalt. Jan de Block, zoon van Adriaen, houdt een half bunder 
meers aan  VERCKENS VELT en aan DE AUTSCHEN MEERSCH.  Jooris 
Lupaert houdt achtentwintig roeden op de  BRUGCOUTER palende aan Willem 
van Overbeke en aan Gillis van Neervelde. Jan de Blocq fs Adriaan houdt nog 
anderhalf dagwand meers aan  DYDEVELT palende aan Adriaen Blocx.  Maria 
Lupaerts, dochter van Henericx, houdt zes dagwand op  TMEERLEVELT aan  
DESPT en paalt aan Antoon de Kersmaker. Joos de Keyser, zoon van Jan houdt 
een dagwand op de  BEKE achter  TCOUTERGAT aan Gillis van Neervelde. 
Meester Christiaen Boisot houdt twee bunders in vier percelen gelegen op het  
MEERVELT waarvan een deel paalt aan het hof van Hendrick Leeman, twee 
dagwand paalt aan  DNEDERSTE MEERVELT en negentien roeden palen aan 
Keyser en twee delen van een half bunder op  DESPT palen aan het goed van [..].  
Adriaen Boisot, zoon van Andries houdt een half bunder verdeelt in twee percelen 
waarvan een dagwand vijfentwintig  roeden op  TMEERVELT ligt en 
vijfenzeventig roeden liggen op  DESPT dat paalt aan Jan Keysers en Willem van 
Overbeke.  Jan van den Broecke houdt twee dagwand, dat zijn hof is, paalt aan 
Willem van Overbeke en aan zijn eigen goed. Jan Lupaert, zoon van Willem, 
houdt zeven dagwand in diverse percelen gelegen o.a. zijn hofstede aan  
TBUEKELAEREVELT, een meers TBROUCK genoemd, en nog andere percelen 
in verscheide plaatsen. Jan Lupaert, zoon van Jan en van Lysbette Moernay, houdt 
twee dagwand in  DEN BOGAERT en paalt aan het goed van de erfgenamen van 
Gillis Lupaerts en  TVERCKENS VELT en noord aan Jan de Keyser van Brussel.  
Pauwels Meerte, zoon van Daneel,  houdt anderhalf dagwand op  DEN BOCHT 
naast het goed van Jan van den Bossche en het goed van Jan Lupaert die zijn 
grootvader was. Nog Pauwels Lupaert, zoon van Jan, houdt twee en half dagwand 
waarvan een dagwand meers en paalt aan Jan Lupaert alias van der Sys hofstede 
aan THOFFELT en het ander anderhalf dagwand ligt op het  HOFFELT in  DEN 
BOCHT dat paalt aan  TDONCVELT. Daneel Vereertbrugghen, zoon van Joos, 
houdt een dagwand aan het goed van Joos Lupaerts in  DEN BOGAERT. Arendt 
Cruyssevelts houdt op  DMEERSVELT een dagwand gelegen aan de  
PELGREMSCHEN WECH en aan het goed van Cathelyne van Cauwenberghe. 
Willem Smet, zoon van Gheert, houdt op  DESPT  aan Joos Lupaerts en aan het 
goed van Hendrick Buggenhouts. Meester Christiaen Boisot houdt twee dagwand 
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op de  BRUGCOUTER en paalt aan de  NEERVELDE COUTERE en aan Willem 
van Nervelde. Hansken Lupaert, zoon van Jan, houdt op de  MOLENCOUTER 
een leen dat met een zijde paalt aan Jan de Keyser met de andere zijde aan Gheert 
van der Eertbrugghen. Johannes van Thienen, zoon van Jan, houdt een leen en is 
een heerlijkheid met volle lenen namelijk : Joos de Block bezit de hofstede die 
vroeger van Jan Blocx was. Jan van Antwerpen houdt twee dagwand op  
TVELDEKEN gelegen voor Willem Lauwereys zijn hofstede. Margriete van der 
Eertbrugghen houdt een veldje van twee dagwand gelegen voor Willem Laureys 
en als deze vier lenen veranderen van eigenaar heft gemelde Jan de tiende 
penning. Jan de Clerck d’oude in Dendermonde houdt een leen en is ook een 
heerlijkheid gelegen in Opwijk en Lebbeke waarvan men vier lenen en diverse 
erfgronden houdt volgens het rapport van Joos van der Varent. Van de erfgronden 
heft Jan de Clerck de tiende penning bij verandering van eigenaar. Hendrick van 
der Lysbetten houdt een dagwand gelegen op  MOLENCOUTER in Opwijk en 
paalt aan het goed van Joos de Keyser zoon van Joos en aan  DE CLEYNSYDE. 
Jooris Lupaert houdt een dagwand ook op  DE MOLENCOUTER in het  DAL en 
paalt aan Jan de Keyser. Fransoys van der Meere houdt een leen op de  
MOLENCOUTER, een half bunder groot, en paalt aan de weg naar  
EERTBRUGGHEN en aan Jan de Keyser.  Dezelfde Fransois van der Meere houdt 
nog een ander leen ook op de  MOLENCOUTER van een dagwand en twintig 
roeden groot dat paalt aan de  OPWIJCOUTERE en aan Joos de Keyser. 
Machielken de Keersmakere houdt drie dagwand op de  MOLENCOUTER 
gelegen aan het goed van Joos de Keyser, zoon van Meester Joos, en aan Willem 
Hofmans. Gillis Lupaert, zoon van Jan, houdt namens Maeyken de Keyser dochter 
van Joos een leen gelegen op de  MOLENCOUTER en is een dagwand 
eenendertig roeden groot. Dit leen ligt aan de Aalsterse Heirweg en paalt aan  DE 
HULST. Hierna volgt een opsomming van lenen in Lebbeke gelegen en : Eerst 
Gillis van Neffele houdt tien dagwand  TEN BLYEN in diverse percelen te weten 
op  DMERGELSVELT en aan de  MIDDELGRACHT twee dagwand.  nog twee 
dagwand palende noordoost  aan  DMEERSSELKEN, twee dagwand in het zelfde 
veld, drie dagwand op  EERTBRUGGHEN VELT een half dagwand met de vijver 
en anderhalf dagwand op het zelfde veld aan  TBOLLEWERK. Jozijne van Neffele 
(?) dochter van Gillis (?) houdt elf dagwand  TEN BLYEN  op de  
EERTBRUGGHEN VELT en op  TMERGELVELT. Beide de velden palen aan het 
goed van het klooster van  Affligem. Haar zusters staan haar te gevolge met hun 
deel. Gillis van Neffele houdt in Lebbeke elf dagwanden die palen aan het goed 
van de weduwe de Keyser en aan Margriete van der Meere. Gooris van den Keer 
houdt zeven dagwand TGOET VAN LIERE genoemd en paalt aan  TGOET VAN 
DER EERTBRUGGEN. Joos van de Keere, zoon van Joos, houdt nog zeven 
dagwand ook  TGOET VAN LIERE genoemd samen met zijn broer Pieter hebben 
zij twee dagwand en paalt de zeven aan Jan van Anderenhove en staan hem te 
gevolge met de andere partijen nl. Pieter van Rossem, Gooris van de Guchte en 
Gillis van Praet. N van den Dorpe, zoon van Augustijn, houdt zeven dagwand dat 
paalt aan het bos van Olivier van Royen, aan Jan Smets, zoon van Jacob, en aan 
het leen van Jan Smets en aan  STERCX WEEDE.  Jan van der Elst, zoon van Jan, 
houdt negen dagwand en half in diverse percelen gelegen. Eerst  DE VARENT 
HOFSTADT  met het veldje achter  TMEYSVELT vormen samen drie dagwand, 
een stuk op  GROOT MEYSVELT en een ander stuk op VARENTELST met nog 
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een ander perceel op  CLEYN BREENBROECK. Item het PYLS HOFF omgeven 
door grachten is een achterleen. Van welk leen men houdt een leen van negen 
dagwand toebehorende diverse partijen waar Jan de tien pond par. heft bij 
verandering van eigenaar. Jan de Hooghe, zoon van Hendricx, houdt in Lebbeke 
drie dagwand op  DARENTELST  dat paalt aan het goed van heer Jan van der 
Hofstadt en aan Jan Beeckman. Dezelfde Jan de Hooghe houdt nog een ander leen 
van anderhalf dagwand ook gelegen op  DARENTELST langs de beek tegen  
TGOET TEN GATE en paalt nog aan  TGROOT VELT  te  BUEGHEM.  Jan van 
der Elst houdt nog twee en half dagwand op het  GROOT VARENT VELT achter  
THOFF TE BUEGHEM. Dezelfde Jan houdt nog een ander leen an anderhalf 
dagwand op  TCLEYN VAERENT VELT dat paalt aan heer Jan van der Hofstede. 
Gillis van der Hulst zoon van Pieter wordt mits toestemming van Jan van der Elst 
als dingelijk man aangesteld. Jhanneken Mommarts, dochter van Jan, houdt in 
Lebbeke een leen van vijfenzeventig roeden gelegen langs de hofgracht van  
TGOET TE BUEGHEM. Aert Moens fs. Gheert, houdt twee dagwand en half 
TSWERTE LANT genoemd gelegen op  BLOEMSVELT tegen  TSANDLANDT in 
het  GOET TER MEERE.  Jan van Neervelde houdt een leen als bedienelijk man 
over het begijnhof van Dendermonde dat negen dagwand eenentachtig roeden 
groot is. Achter het zelfde hof ligt nog een dagwand vijftien roeden leen  DEN 
GAMEERSCH genoemd.  Nog negentig roeden terzijde van het hof DE 
STRYMEERSCH genoemd dat paalt aan het goed  TER MEERE. De hofstede en 
het meergenoemd hof samen een dagwand en veertig roeden groot liggen aan  
DER BAGHYNEN LANDT. Het naarvolgende is de beschrijving van de 
erfgronden die van de heerlijkheid worden gehouden namelijk : Ingele 
Serghyselins zijn hofstede aan de kerk van Opwijk gelegen is een dagwand groot. 
Lowijs van der Schuren geldt jaarlijks drie kapoenen. Hiervan gelden nu Gillis 
Smet en Maximiliaan van Royen een kapoen,  Joos de Pau, zoon van Luycx, ook 
een kapoen en Claes van Hoorenbeke de derde kapoen. Het klooster van Zwijveke 
bezit het  GOET TEN BROECKE gelegen naast Hendrick Coomans geldt drie 
groot per jaar. Jooris van den Bossche zoon van Adriaen op zijn hofstede naast 
Jan Blocx geldt twee penningen par. Nog  TER STRATEN van twee hofsteden vijf 
schellingen par. en vijf hoenderen. Hierop geldt Lodewijk Moernay een hoen. Jan 
Lupaert, zoon van Jan, op andehralf dagwand op  HYSELEN VELT  geldt een 
denier obool par. Dezelfde nog op anderhalf dagwand, op het zelve veld waar 
Jacob Schellinck op woonde, geldt een denier obool par. Willem Smet en Jan van 
Causbroeck op een dagwand meers in  DEN HORST gelden twee deniers par. De 
zelven over Joos van Causbroeck op een dagwand in de zelve meers geldt twee 
deniers par. Willem Smet fs. Gheert, op een dagwand geldt [..]. Daniel van 
Ysenughen over Hendric de Pau op zijn hof aan THYSEKEN  VELT geldt een half 
hoen en een denier par. Het hoofdleen, zijnde de heerlijkheid, moet een 
paardendienst leveren. Het rapport werd gezegeld door Jan Beeckman in zijn 
hogeropgegeven functie op 2 oktober 1588.  

4327 Jacob Verbiest, zoon van Jan, doet verhef van zijn leen van een dagwand en 
vijfentwintig roeden gelegen op DEN BRUGCOUTERE palende aan Pieter 
Luypaerts en aan het goed van de kerk van Opwijk en aan het goed van de 
erfgenamen van Jooris Luypaert. Van het leen zijn de vijfentwintig roeden in het 
bezit van de kinderen van wijlen Merten Blocx die de leenhouder te gevolge 
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staan. De leenhouder erfde het leen van zijn vader. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 16 oktober 1600.   

4328 Cathelyne van Waesberghe, vrouw van Jan Kethels, weduwe van wijlen Joos van 
Hoorenbeke doet verhef van haar leenrol met acht achterlenen en zekere 
erfgronden daarvan gehouden.  Vijfenzeventig roeden land werden  gekocht door 
Daniel van den Broucke van Maximiliaen van Royen in 1588 daarvan ook de rol 
gekomen is door koop van Maximiliaen van Royen door meester Joos van 
Hoorenbeke. Jan Kethels zoon van Arents gehuwd met Cathelyne dochter van 
Lieven van Waesberghe, is aangesteld als sterfman. Cathelyne heeft al de rechten 
betaald op 31 januari 1601. Rapport werd gezegeld op 31 januari 1601.  

4329 Fransoys du Loroy gehuwd met jonkvrouw Anna Walsschaerte, dochter van Jan, 
doet verhef van zijn leen van tien dagwand  DIEPENBROUQ  genoemd in 
Opwijk. Het leen paalt aan de beek tegen Brabant, en aan Jan van der Helst met 
een klein straatje tot aan het  RAVEVELT en verder aan Jan van Damme en Lieven 
Moens, nog aan het goed van Jan van der Biest en meester Dierick Colen. De 
leenhouder zegelde het rapport op 3 maart 1602.  

4330 Pieter Meysman zoon van Adriaen doet verhef van zijn leen van twee dagwand en 
half  gelegen aan het goed van Joos van de Keere, zoon van Jan, paalt west aan  
DE EKE VAN LEBBEKE en noord aan Lieven Berchman. Het leen is gekomen 
van Gillis van Damme, zoon van Daniel. Het rapport werd op 10 november 1603 
gezegeld.  

4331 Pieter van den Kerchove, zoon van Nicolaes, causa Margriete van den Breeden 
zijn vrouw, doet verhef van een leen van twee dagwand en half. Een dagwand ligt 
op de  CUTSEROMEERE palende aan de erfgenamen van Joes Meys en aan  
TBECKVELT  en aan Philips Spanoghe. Het ander anderhalf dagwand lit op  
TVELT genoemd  DE BEKE en paalt aan het vorige perceel en aan  THOF TEN 
EECKEN. Het rapport werd ondertekend en voorzien van merk door de 
leenhouder omdat hij geen bezit op 9 december 1603.  

4332 Adriaen de Bolle zoon van Pieter doet verhef van zijn leen van zes dagwand 
gelegen in twee percelen, maar volgens de oude leenboeken in drie percelen. Een 
perceel van drie dagwand en twintig roeden lag op  T ROYEVELT palende aan  
DEN ROODTBOSCH.  Het ander stuk in twee percelen lag op  DAMELBROECK 
en was twee dagwand en vierenzestig roeden groot. De opmeting hiervan 
geschiedde door meester Adriaen Schockaert landmeter geweest. Het rapport 
werd door de leenhouder gezegeld op 5 februari 1604.  

4333 Jacques van der Hulst, zoon van Jacob, doet verhef van zijn leen zijnde een 
heerlijkheid en manschap  DE ROLLE VAN DEN BRUELE  genoemd. Deze 
leenrol heeft zeventien achterlenen gelegen binnen Opwijk namelijk :  de kinderen 
van Hubrecht Kindt te voren Simoen Kindt houden zeventien manschepen 
gelegen  OP DEN BERCH  en is twee dagwanden groot. Dit stuk paalt aan het 
goed van Jan van den Eede in Brussel en aan het goed van het klooster van 
Zwijveke. Het tweede leen is in het bezit van Jan van Heede, zoon van Gillis in 
Brussel, en is op den zelve  BERCH gelegen, houdende  TCOUTERGAT VAN 
DEN VELDE dat ook twee dagwand groot is en paalt aan het eerste leen en aan 
het goed van het klooster van Zwijveke. Het derde leen is in het bezit van 
Fransoyse van Bochoute, dochter van Jan, vrouw van Jan Verhoeven in Merchtem 
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en is ook twee dagwand groot. Dit perceel paalt aan het goed van Huybrecht 
Verhoefven en aan Adriaen Verhoffstadt en aan het goed van de kerk van 
Merchtem. Het vierde leen is nu in het bezit van Huybrecht Verhoefven door 
erfenis van Carel de Hertoge, over zijn vrouw, bekomen en is twee dagwand 
groot. Dit perceel paalt aan het derde leen en aan de goederen van het klooster van 
Zwijveke. Het vijfde leen is in het bezit van de kinderen van Huybrecht Kindt, te 
voren Gillis Kindt zoon van Adriaen in Merchtem en is anderhalf dagwand groot. 
Dit perceel paalt aan het goed van wijlen Lievens van Nienhove, aan het goed van 
wijlen Rogier van Hoorenbeke nu Joos de Clerc en aan de  MOLEN BEKE. 
Juffrouw Geertruyt sKeysers, dochter van Joos en vrouw van meester Jan 
Gavrelles in Brussel, is in het bezit van het zesde leen en is drie dagwand groot. 
Dit perceel paalt aan het goed van het klooster van Zwijveke, aan  DE 
PUTTENEN.  Het zevende is in bezit van de zelve juffrouwe Geertruyt sKeijsers 
en is drie dagwand groot palende aan het goed OP DE PUTTENEN genoemd en 
aan het voorgaande zesde leen. Het achtste leen is vijf dagwand groot en is in het 
bezit van Joos de Noot, zoon van Lenaert, door schenking van wijlen Johanna 
sKeijsers, dochter van Joos in Brussel. Dit leen paalt aan  DE PUTTENEN en aan 
juffrouw Geertruyt sKeysers,  zuster van Johanna. Het negende leen is in het bezit 
van Magdalena sKeysers dochter van Joos ook in Brussel en behoort nu toe aan 
Lenaert le Febure, zoon van Glaude, door het overlijden van zijn moeder 
Magdalena sKeysers. Het perceel is nabij  DEN BERCH gelegen in het kwartier  
TER HUTTERT genoemd en is anderhalf dagwand groot en is van outs 
groenswaerde. Dit perceel paalt aan het goed van het klooster van Zwijveke en 
aan het leen van Fransken van Nyverzele nu Juffrouw Geertruyt Pellicoonen 
weduwe van wijlen sieur Louys du Boys in Antwerpen. Het tiende leen is in het 
bezit van de weduwe van Sieur Loys du Boys en ligt  OP DEN BERCH en is 
ongeveer drie dagwand groot. Dit perceel paalt aan het negende leen, aan Lenaert 
le Febure en aan het goed van het klooster van Zwijvike. Het elfde leen is in het 
bezit van Joos Mertens, zoon van Gillis, die het kocht van Willem Bosman die 
erfgenaam was van Grietken Smets, dochter van Crispijn, en te voren was het leen 
in het bezit van Jan Smet in Buggenhout. Het perceel is gelegen tussen  DEN 
BERCH en het  MERCHTEN VELT en is nu een veldje van twee dagwand groot. 
Dit perceel paalt aan  DE PUTTENEN  en aan de goederen van het klooster van 
Zwijveke. Het twaalfde leen is in het bezit van Geeraert van Nuenhove dat 
verheven werd door de weduwe van Pieter de Keijsere die zijn vrouw is wonende 
in Merchtem. Het perceel is een dagwand groot en ligt op  BERCHEM COUTERE 
en wordt  HET WOLFFS GAT genoemd palende aan het goed van het klooster van 
Bijgaarde en aan  SEEMERS VELT en verder aan de Heirweg daar men via de 
Middelweg naar Brussel gaat. Het dertiende leen is in het bezit van Joos de 
Clerck, zoon van Jan, die het kocht van Pieter van Waijenberghe, erfgenaam van 
Jan van Waijenberge en zoon van Joos, die in Merchtem woonden. Dit perceel is 
ongeveer zes dagwand groot en ligt in Opwijk op het veld  DE ZIJPE genoemd. 
Het perceel paalt aan het goed van de erfgenamen van Jan van Damme, de 
heirbaan van  MANSTEENE naar  MOLZEM. Dit leen staat Stoffel de Blesere 
zoon van Gillis en Joos de Clerc met het zesde deel van een dagwand de 
leenhouder te gevolge. Catelijne van den Vekene, dochter van Pauwels, door 
erfenis van Johanna van den Veken haar zuster, bezit het veertiende leen dat een 
half bunder groot is. Dit perceel paalt aan het vorige leen van Joos de Clerc en aan 
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het goed vanhet klooster van Zwijveke. Het vijftiende leen is in het bezit van Jan 
de Clerck, zoon van Pieter, die zoon was van Gillis in Opwijk. Dit perceel is een 
dagwand groot en ligt  IN DE PUTTENEN en wordt  DEN HAVELOOSEN 
BERCH BOONE  genoemd. Het perceel paalt aan  DEN BERCH en aan Gillis de 
Smet en aan het goed van wijlen Roelant de Ridder. Het zestiende leen behoort 
toe aan juffrouw Elisabeth van Mockenborch, dochter van Nicolay, vrouw van 
wijlen meester Jan van den Houte secretaris in Brussel en erfgenaam van Joos de 
Keijsere, zoon van Jan, van Herentals. Het perceel is een dagwand groot en ligt in 
Opwijk in  DE PUTTENEN, palende aan  DE LETTER COUTER en aan het goed 
van wijlen Michiel van den Voirde en ook aan het goed van wijlen meester Joos 
de Keijsere in Brussel op de ZAVEL. Het zeventiende en laatste leen behorende tot 
de heerlijkheid en manschap, is in het bezit van  de kinderen van Huijbrecht Kint, 
zoon van Gillis, en is een bunder groot. Dit perceel wordt  DEN CLATERBOSCH 
genoemd en ligt in Opwijk op  BERCHEM COUTERE. Dit stuk paalt met twee 
zijden aan het goed van het klooster van Zwijveke en aan Jan van den Bossche en 
aan  DEN NECKSPOEL. Tot het hoofdleen behoren nog jaarlijks een heerlijke 
rente van drie schellingen drie penningen par. in speciën en drie hoenderen in 
natura die de leenhouder heft op tien bunder erfland in Opwijk gelegen nl. op  
BERCHEM COUTER   BERCHEM VELT   MERCHTEN COUTERE  RULLEROT  
DEIJERLANT  INGELMANS BROEC  DE PUTTENEN en daaromtrent. Hierna 
volgt de specificatie : Eerst juffrouw Elisabeth van Mockenborch, vrouw van 
meester Jan van den Houte secretaris in de Raad van Brabant. Zij houdt ongeveer 
vier en een half dagwand in  RULLEROT gelegen palende aan het goed van het 
klooster van Zwijveke en tegen  BERCHEM COUTER genoemd  DEN 
MANSTEENSCHEN HOORIC en geldt jaarlijks drieentwintig penningen par. 
Josijntken van Nienhove, begijntje te Dendermonde, Geert van Nienhove en de 
erfgenamen van Huybrecht Kint van de tweede item komende van Geeraert de 
Neckere houden ongeveer twee en een half dagwand land gelegen op  BERCHEM 
COUTERE palende aan  DEN CLATERBOSCH en aan het goed vanhet klooster 
van  Zwijveke en het goed van het klooster van Grimbergen. De erfgenamen van 
Jan van der Elst of Joos de Clerc, die het perceel kocht, houden drie dagwand op  
BERCHEM COUTERE gelegen en paalt aan het goed van Pauwels van den 
Vekene, Jan van den Eede en Gillis Kints en aan de paarden weide van de zelve 
van der Elst. Zij gelden jaarlijks een denier par. Nog de erfgenamen van Jan van 
der Elst of de zelve Joos de Clerc door koop houden een half bunder gelegen op  
BERCHEM COUTERE aan de  SIJPE en paalt aan het vorige. Zij gelden  jaarlijks 
een obool par. Nogmaals de erfgenamen van Jan van der Elst  en de zelve Joos de 
Clerck door koop houden een dagwand op MERCHTEN COUTERE gelegen 
palende aan het SIJPVELDEKEN dat Willem Aelbrechts toebehoorde en aan het 
goed van wijlen Jan de Clerc en Lieven Aelbrechts en gelden jaarlijks een obool 
par. Jan Verhoeven en Anthonis Jacobs over een zekere Jan van den Veke houden 
vier dagwand op DEN BERCH op de  PUTTENEN palende aan meester Jan 
Gavrelles causa uxoris en aan het goed van wijlen Gillis Kints en aan  DE 
PUTTENEN  en het goed van Joos Aelbrechts. Jan Verhoeven bezit de drie 
dagwand door koop en de zelve Antoon het vierde dagwand en gelden samen 
jaarlijks een denier par. Gillis van Nuenhove zoon van Jan, deels door erfenis en 
deels door koop, houdt een bunder op  BERCHEM COUTERE palende aan  DEN 
CLATERBOSCH en aan het goed van het klooster van Grembergen en geldt 
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jaarlijks een obool par. Joos de Clerck, zoon van Jan, door erfenis van zijn vader 
en door koop van de erfgenamen van Heindrick de Keysere uit Antwerpen houdt 
vijf dagwand palende aan het  SEEMERS VELT en aan het goed van wijlen Jan de 
Keijser, zoon van Pieter, en geldt jaarlijks een denier par. Adriaen Lemmens, over 
wijlen Pauwels van der Specht, en Pauwels van den Vekene houden een dagwand 
meers palende aan het goed van wijlen Jan de Notere en aan de beek aan  DEN 
BERCH aan het goed van wijlen Rogier van Hoorenbeke en aan de hofstede van 
Gillis de Bleisere en gelden jaarlijks een denier par. Stoffel de Bleisere de jonge 
causa uxoris, door erfenis, en Joos Mertens, door koop, houden anderhalf 
dagwand gelegen op  DEN BERCH palende aan  DEN LANGEN DRIESCH 
toebehorende het klooster van Zwijveke en aan wijlen Lievens van Nuenhove en 
gelden jaarlijks vier penningen en een hoen. Nog Dezelfde Stoffel, door koop van 
Jan Cools in Brussel, houdt achtenzestig roeden land gelegen op  DEN BERCH 
palende aan wijlen Jan van Hee en aan  DE MEIRKENS en aan Gillis Verhulst en 
geldt jaarlijks twee denier par. en een half hoen. Gillis Verhulst, zoon van Jan, 
door koop van meester Heindric van Asbroeck, houdt een dagwand gelegen op  
DEN BERCH palende aan  TRULLEROT en aan het goed van Pieter de Vos en 
geldt jaarlijks een obool par. Stoffel de Bleisere, door erfenis van zijn vrouw en 
van Pieter de Vos haar vader, houdt een half dagwand op  DEN BERCH genoemd  
DE MEIRE. Het perceel ligt aan het goed van Jan van Hee en aan het goed van 
wijlen Lieven van Nienhouve en naast het goed van Pieter de Vos, en geldt 
jaarlijks een obool par. Cathelyne sBleisers, over wijlen Pauwels van den Vekene, 
en Lieven Aelbrechts houden vijfentwintig roeden op  DEN BERCH palende aan  
TRULLEROT en aan  DE MEIRE van Pieter de Vos en gelden jaarlijks een half 
hoen. Stoffel de Blesere de jonge causa uxoris, over Pieter de Vos haar vader, 
door erfenis houdt anderhalf dagwand op  DE MERCHTEN COUTERE naast zijn 
hofstede en aan  TRULLEROT en geldt jaarlijks een obool par. Adriaen Lemmens, 
smid in Merchtem, kocht van de erfgenamen van meester Jan Lupaert anderhalf 
dagwand meers in  DE PUTTENEN. Dit perceel ligt aan de  LETTER CAUTER op  
DEN HOEC naar Merchtem en ligt naast zijn eigen goed op de  LETTER 
CAUTER en geldt jaarlijks een obool par. Wijlen Rogier van Hoorenbeke of Joos 
de Clerc, door koop, hield van twee en half dagwand op  DEN BERCH palende 
aan het goed van wijlen Gillis Kint en aan Gillis de Bleisere en gold jaarlijks een 
denier par. Joos de Clerc houdt door erfenis van zijn vader een leen, die het kocht 
van de erfgenamen van Heindrick de Keijsere uit Antwerpen, van anderhalf 
dagwand gelegen op  BERCHEM COUTERE en paalt aan het goed van wijlen 
Lieven Aelbrechts en aan het goed van het klooster van Bijgaarde, en geldt 
jaarlijks een obool par. Jan van den Hee, zoon van Gillis, in Brussel houdt een 
dagwand op de  MERCHTEN COUTERE gelegen aan het goed van wijlen Jan 
Verelst, nu Joos de Clerc en aan Jan van Asbroeck, aan het goed van het klooster 
van Zwijveke en geldt jaarlijks een obool par. Willem Aelbrechts, zoon van Joos, 
kocht van Pauwels de Smet, zoon van Geeraerts, een perceel dat vroeger in het 
bezit was van Jan van den Hee. Dit perceel is  een dagwand groot en ligt op  DEN 
BERCH. Dit perceel paalt aan wijlen Gillis de Notere, wijlen Gillis Kint en aan 
Lieven Aelbrechts en geldt jaarlijks een obool par. Deze zeventien lenen zijn 
onderworpen aan het gewoonlijk verhef. De erfgronden zijn onderworpen aan de 
betaling van de tiende penning. De leenhouder verklaart dat het hoofdleen door 
zijn vader werd gekocht van Joos Leeman die gehuwd was met de dochter van 
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meester Joos van Hoorenbeke die het hoofdleen tijdens zijn leven kocht van 
wijlen Pieter Lupaert – re 12 februari 1566. Jacques van der Hulst verzocht zijn 
vader Jacob het rapport als sterf- en bedienlijk man te ondertekenen. Erasmus van 
Hoorenbeke griffier van het leenhof zegelde op zijn beurt het rapport op 11 mei 
1604.  

4334 Jacques van der Hulst, zoon van Jacob, doet verhef van zijn leen zijnde een 
manschap met vier achterlenen gelegen in Opwijk. Eerst Elisabeth van 
Mockenborch, dochter van Nicolay, vrouw van meester Jan van den Houte, 
secretaris van de Raad van Brabant in Brussel, die het in erfenis had van juffrouw 
Magriete sKeijsers vrouw van wijlen Nicolaes van Mockenborch, die het kocht 
van Joos de Keijsere, houdt in leen een van de  RIDDERTHIENDEN. Het tweede 
leen houdt Johanna van Hoorenbeke, dochter van Anthoon vrouw van wijlen 
Laureys Brecht, een ander  RIDDERTHIENDE die hij kocht van een juffrouw uit 
Gent woonachtig bij Anthonis van Hoorenbeke zoon Anthonis daarvan dat Rogier 
van Hoorenbeke te gevolge stond met de helft. Het derde leen houdt heer en 
meester Gillis de Hertoghe priester en kanunnik te Gent, vroeger in het bezit van 
Jacob de Hertoghe, Anna en Daniel van Neirvelde, en is een derde schoof van een  
RIDDERTHIENDE. Het vierde leen houdt Jan van den Broecke zoon van Daneel 
die het kocht van de erfgenamen van Andries de Keijsere, zoon van Joos uit 
Opwijk, en is drie dagwand groot en ligt in Opwijk  OPT HOFFSTADT VELT 
waarvan de weduwe Jan van den Broecke met vijfentwintig  roeden de leenhouder 
te gevolge staat. Dit vierde perceel paalt aan de Nieustraat en aan de  
HOFFSTADT BEKE. De leenhouder verklaart dat het leen en manschap door zijn 
vader Jacob werd gekocht van Joos Leeman die gehuwd is met de dochter van 
meester Joos van Hoorenbeke die het zelve op zijn beurt kocht van wijlen Pieter 
Lupaert volgens het rapport van 12 februari 1566. De leenhouder verzocht zijn 
vader als sterf- en bedienelijk man het rapport te tekenen. Erasmus van 
Hoorenbeke zegelde het rapport omdat de leenhouder geen zegel bezit op 31 mei 
1604. 

 Een tweede denombrement onder het zelfde nummer:  
Jacques van der Hulst, zoon van Gillis, doet verhef van zijn leen zijnde een 
heerlijkheid dat hij kocht van jonker Eraert Pipenpoy, zoon van jonker Peeter, in 
zijn leven heer DER POORT ENDE VRIJHEYT VAN MERCHTENE. Tot de 
heerlijkheid behoort een manschap van een half bunder land leen zijnde gelegen 
in Opwijk. Tot dit leen behoren nog diverse cijnsen omtrent en op  DE 
LANGVELDEN waarvan hierna een opsomming van de erfgronden volgt, volgens 
de oude cijnsboek met melding van de oude en de nieuwe namen. Eerst Jan 
Aelbrechts nu Johanna Aelbrechts alias Speckmans houdt een half dagwand op 
DNETERSTE LANGVELT palende aan Pieter Verdoort. Nog dertig roeden op het 
zelve veld en andere vijfenzeventig roeden op  GROOT LANGVELT en een half 
dagwand land aan  BUNDERKEN DRIESCH en geldt jaarlijks negen obool par. 
Het tweede wordt gehouden door Pauwels Aelbrechts en nu aan de zelve Johanna 
Aelbrechts van zevenendertig roeden OPT OPPERSTE LANGVELT en geldt een 
denier par. Het derde leen houdt de weduwe van Pauwels van Nieuhove nu de 
wees Pieter van Nieuhove zijnde veertien roeden op  LANGVELT en geldt twee 
deniers par. Het vierde perceel houdt de zelve en nu ook de zelve wees zijnde het 
derde van een dagwand liggende op  DNEDERSTE LANGVELT  en geldt een 
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denier par. Het vijfde perceel houdt Heindrick van den Bossche, nu Willem 
Verdoort, en is zijn hofstede van een half dagwand groot en geldt twee deniers 
par. Het zesde houdt Cathelyne van Anderenhove houdt nu de erfgenamen van 
Willem Smet is een dagwand groot en ligt op het  LANGVELT  nabij de  
HEURINGHEN en geldt een denier obool par. Het zevende stuk is in het bezit van 
Jan de Vos, zoon van Peeter, is het derde van een dagwand groot en ligt op  
LANGVELT nabij  THOOCHLANGVELT en geldt twee deniers par. Het achtste 
perceel houden de wezen van Pauwels van Hemelryck en is anderhalf dagwand 
groot ook op het  LANGVELT naast  DE BUNDERKENS gelegen en geldt een 
schelling par. Het negende stuk houden de zelve wezen en is een half dagwand 
groot en ligt op het HOOCHLANGVELT  en geldt een denier par. Het tiende 
perceel houden de wezen van Clays Smet en is zestien à zeventien roeden groot, 
ligt ook op het  LANGVELT naast MOYESOENS en geldt een denier obool par. 
Het elfde stuk is in het bezit van  Heindrick de Baljuw voor één helft en Jan en 
Gillis van Nuffel samen voor de andere helft, is totaal een dagwand groot en ligt  
op het  HOOCHLANGVELT en geldt acht deniers par. Het twaalfde houdt 
Heindrick Verspecht zijnde de helft van de vorige goederen dus de helft van acht 
deniers par. De dertiende post is in het bezit van Peeter Verdoort, zoon van 
Pauwels, en is  een dagwand groot en ligt op het  HOOCHLANGVELT nabij de 
Aalsterse weg en wordt nu gehouden door Willem Verdoort en geldt acht deniers 
par. Het veertiende perceel houdt Jan Verhulst door koop en is een dagwand groot 
en ligt op het  LANGVELT wordt nu door Gillis Verhulst gehouden en geldt negen 
deniers par. Het vijftiende stuk houdt Gillis van Hemelryck, voor de helft door 
koop, en geldt vier deniers par. en van drie dagwand op  LANGVELT naast het  
HOFF TE MOYESOENS geldt hij hier twee deniers par. Het zestiende perceel is 
in het bezit van Jan Verhulst en is een dagwand groot en ligt  op het  LANGVELT 
naast de  BUNDERKENS en langs  DEN GROENEN WECH gelegen. Dit perceel 
is  nu in het bezit van Jan Verdoort die jaarlijks negen deniers par. geldt. Het 
zeventiende perceel houdt Willem Smet zijnde een half dagwand op  LANGVELT 
naast  DE BUNDEKENS DRIESCH ook  TCOUTERGAT genoemd en geldt twee 
deniers par. De achttiende post houden de wezen Pauwels van Hemelryck en is 
een half dagwand groot op  HOOCHLANGVELT  langs de  RYSEROO  en geldt 
drie deniers par. Het negentiende perceel bezit Pauwels Lupaert is een half 
dagwand groot en paalt aan  DE RYSEROO  en behoort nu toe aan Willem 
Verdoort en is het goed waar zijn vleughe op staat, geldt twee deniers par. Het 
twintigste perceel wordt door Pauwels van Nieuhove gehouden en is een dagwand 
en veertien roeden groot en ligt op het DNEDERSTE LANGVELT aan  DEN 
GROENEN WECH en geldt vijf deniers par. De 21° post houdt Gillis van den 
Voirde en is een half dagwand en zestien roeden groot, ligt ook op het 
LANGVELT en geldt drie deniers par. De 22° post  wordt door de zelve bezeten en 
is een half dagwand groot en ligt op het  GROOT LANGVELT het grootste deel 
hiervan bezit  Henric de Meijer en geldt de helft van vijf deniers par., nu Jacob de 
Meijer. Het 23° stuk is in het bezit van Pauwels van Nienhove zijnde veertien 
roeden op het  LANGVELT en geldt een denier par. Het 24° perceel houden de 
wezen van Willem van den Bossche over hun deel in achtien roeden naast  
THOFF TE MOYESOENS nu Joos Aelbrechts door koop en gelden een half obool 
par. Het 25° stuk wordt door Jan van den Bossche gehouden met  Berbel van 
Neirvelde zijnde een hofstede aan de Langvelde straat een half bunder groot en 
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wordt nu door Laureys de Valcke causa uxoris bezeten,  BAETKEN DAEMS 
STEDE  genoemd en geldt twee deniers par. De 26° post houdt Peeter Verdoort en 
is zijn hofstede van een dagwand groot en ligt aan het  LANGVELT met een half 
dagwand, nu Peeter van Wijnackere causa uxoris en kinderen en geldt zes deniers 
par. Het 27° perceel houdt Berbele Vereertbrugghen zijnde een gedeelte van het 
vorige half dagwand en paalt aan Jan Aelbrechts en geldt het derde van de 
voorschreven zes deniers par. dus twee deniers par. Het 28° perceel houden de 
erfgenamen van Antonis de Keersmaker en is anderhalf dagwand groot gelegen 
op  D OPPERSTE LANGVELT aan het goed van Heindrick van den Dorpe nu 
Joos Aelbrechts door erfenis van Willem Aelbrechts en geldt acht deniers par. De 
29° post bezit Jan Verhulst en is een half dagwand groot ligt op het  LANGVELT 
en geldt twee deniers par. Het 30° perceel houdt Heindrick de Baljuw over de 
erfgenamen van Coen de Baljuw en is een dagwand groot en ligt ook op het  
LANGVELT naast  DE BUNDERKENS wordt nu bezeten door Franschois en 
Catelyne Baljuw en gelden twee deniers par. De 31° post houdt de wezen van 
Pauwels van Hemelryck is een half dagwand groot en ligt op het  LANGVELT 
naast  RYSEROO en geldt twee deneirs par. De 32° post houdt Pauwels de Block 
en is een half dagwand groot, wordt nu door Joos Aelbrechts bezeten en geldt 
twee deniers par. De 33° post houdt Heindrick de Meye is een half dagwand groot 
en ligt op het GROOT LANGVELT  en geldt de helft van vijf deniers par.  Gillis 
van den Voorde geldt hiervan twee deniers en half obool par.t. Het 34° perceel 
houden de erfgenamen van Michiel Schoormans zijnde hun hofstede  TE 
LANGVELDE en gelden vier deniers par. De 35° en laatste post houdt Jooris van 
den Bossche, zoon van Adriaen, en is een half dagwand groot en geldt een 
schelling par. De leenhouder heeft zijn recht op alle voorgaande erfgronden. Het 
rapport werd gezegeld door Erasmus van Hoorenbeke op 31 mei 1604.  

 Nota : In de nieuwen boek folio 89 wordt melding gemaakt als volgt: Hendric 
Pypenpoye ridder houdt een leen en zijn drij langevelden die men van hem houdt 
daarop hij jaarlijks acht schellingen par. heeft in penningrente en de tiende 
penning als men het verkoopt.  

4335 Jan Vermeere, zoon van Alaert, doet verhef van zijn leen zijnde twee delen van 
een half bunder op  DEN HOVECAUTER  gelegen naast het goed van het klooster  
TEN ROOSEN en paalt aan het goed van de kerk van Baardegem, aan het goed 
van de erfgenaam van Corneel van den Broecke. Het eerste perceel met het 
tweede maken twee delen van anderhalf dagwand en palen aan  TPERREVELT, 
aan het goed van de wezen van Hendric Verdoort en aan Anthonis Kints goed. 
Die twee percelen behoren  nu toe aan Jan Vermeere door koop van Adriaen de 
Schietere. Het derde perceel omvat de twee delen van zesendertig roeden zijnde 
een hofstede en paalt aan  DEN NEST en aan de wezen van Hendric Verdoorts 
hofstede. Nu in het bezit van Jan van de Voorde, zoon van Gillis, door koop van 
Adriaen de Schietere. Deze partijen staan Pauwels Hofman ten gevolge. Het 
rapport werd gezegeld door Jan Vermeere op 26 augustus 1604.  

4336 Jan Vermeere, zoon van Alaert, doet verhef van zijn leen van een dagwand 
gelegen op  TBOESVELT palende aan  DEN BLAUWERE en aan  DEN WITTEN 
WECHMEERSCH. De leenhouder kocht het goed van Adriaen de Schietere. Het 
rapport werd ondertekend door de leenhouder met zijn merk en met zijn zegel 
gezegeld op 26 augustus 1604.  
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4337 Jan van den Broucke zoon van Daneel doet verhef van zijn leen gelegen op  DE 
HOFSTADT BEKE is anderhalf dagwand groot. Het leen ligt in twee percelen. 
Het rapport werd door de leenhouder ondertekend op 22 januari 1605.  

4338 Anthonis Beecman, zoon van Charles, doet verhef van zijn leen van een half 
dagwand groot gelegen op  DAMELSBROECK. Het leen paalt aan Cornelis de 
Bolle, Joos de Stroopere en aan het goed van het klooster van  DE ROOSEN en 
aan Jan van Damme, zoon van Hillewaert. De leenhouder erfde het goed van zijn 
moeder Margriete sKints, dochter van Antoon. Het rapport werd ondertekend door 
de leenhouder omdat hij geen zegel bezit op 27 maart 1605.  

4339 Cornelis van den Broecke zoon van Gillis doet verhef van zijn leen van een half 
bunder land gelegen op AMELSBROUCK. Het leen paalt aan het goed van het 
klooster van DE ROOSE en aan Jan van Damme. De leenhouder kocht het goed 
van Jan de Strooper, zoon van Joos. De leenhouder ondertekende het rapport met 
zijn merk omdat hij geen zegel bezit op 22 oktober 1606.  

4340 Joos de Coninck, zoon van Pieter, doet verhef van twee lenen zijnde twee 
heerlijke leenrollen bestrekkende in Opwijk, Lebbeke en Mespelare. Deze 
leenrollen werden gekocht van Joos Moortgat zoon van Gillis. Van deze 
leenrollen worden diverse achterlenen en diverse erfgronden gehouden geldende 
diverse hoender renten. Verdere verwijzing naar het denombrement van 1607. Het 
rapport werd door de leenhouder ondertekend op 11 februari 1607. 

4341 Jacob van der Hulst, zoon van Gillis in teken van aankoop van Lucas van 
Hoorenbeke en Jan Ketels causa hun vrouwen, erfgenamen van Joos en Jan de 
Hertoghe doen verhef van een cijnsrol. De cijnsen worden geheven op 
verscheidene erfgronden waarvan achttien achterlenen gehouden worden. Rapport 
van 8 februari 1609, Denombrement ontbreekt. 

4342 Jan de Ruddere zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een bunder groot 
palende aan WEMMELSHOFF naast het straatje aan  TCLEEN MEERE VELT en 
aan de hofstede van Jan van Guchte en aan het goed van de erfgenamen van Joos 
de Clercq. Het rapport werd ondertekend met een merk van de leenhouder op 9 
juni 1609.  

4343 Cornelis van den Broeke, namens de kinderen van Jan van Schuerbeke, doet 
verhef van een leen van een half bunder palende aan Jan Moortgat. Het rapport 
werd ondertekend door de leenhouder met zijn merk omdat hij geen zegel bezit op 
22 juni 1609. 

4344 Pieter Moortgat, zoon van Pieter, ten profijte van Adriaene Moortgat zijn dochter, 
doet verhef van een leen van twaalf dagwand gelegen te  DROESHOUTE. Het 
leen paalt aan de beek tussen Vlaanderen en Brabant, aan Jan van Damme en 
Hendrick Verspecht. De leenhouder heeft van de 12 dagwand slechts vier 
dagwand en half in de hand en Joos Mertens staat hem met zes dagwand te 
gevolge. Het ander anderhalf dagwand is in het bezit van Gillis van de Voorde 
waarin zijn hofstede ligt. Deze laatste staat ook de leenhouder met zijn deel te 
gevolge. Het rapport werd gezegeld door Pieter, vader van de leenhouder op 13 
oktober 1610.  

4345 Charles de Tassis, zoon van Jonker Charles, Ridder, postmeester van hunne 
hoogheden woonachtig in Antwerpen, doet verhef van een leen THOFF TEN 
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EECKEN genoemd is drieëntwintig bunders groot en ligt in Opwijk. De 
leenhouder erfde het leen van zijn vader. Het hoofdleen is onderworpen aan een 
paardendienst. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 8 november 
1611.  

4346 Charles de Tassis, zoon van Charles, ridder, postmeester van hun hoogheden in 
Antwerpen doet verhef van een leen zijnde een cijns rol die hij heeft op goederen 
gelegen in Opwijk, Lebbeke en Denderbelle ook onder de vrijheid van Merchtem 
in Brabant. Deze heerlijke leenrol wordt van ouds DEN HOVE TEN EECKEN 
genoemd. Van het hoofdleen worden de hiernavolgende achterlenen gehouden 
namelijk: eerst de lenen in Opwijk gelegen : Jan de Meye, zoon van Jacob als 
sterfman gehuwd met Marie van den Broucke dochter van Daneel, houdt een 
hofstede van twee dagwand palende aan RUBBENS VELT. Jan Verdoort, zoon 
van Daneel, gehuwd met de dochter van Laureys de Smet houdt een dagwand en 
25 roeden op  DEN OPWIJCK COUTERE palende aan  TBRUGGENE VELT en 
aan meester Jan van den Houte en aan het goed van het klooster van Zwijveke. 
Laureys de Valck kocht van Pieter de Clercq een leen van een dagwand en tien 
roeden groot gelegen op  DE DWEILBEKE  palende aan het goed van de 
erfgenamen van de Mockenborchs. Gillis de Smet, zoon van Gillis, houdt een 
dagwand en enige roeden palende aan het goed van Jan Sarens. Joos Vermeire, 
zoon van Pauwels, kocht van de erfgenamen van Gillis van Waerbeke kinderen 
Pauwels, een leen van een half bunder HET TORSVELT genoemd. Clara 
Hendricx, vrouw van Jan Verelst, houdt een half bunder gelegen op  CLEEN 
ESPKEN aan het MEESCH VELT  en paalt aan Cornelis van den Broecke en aan 
Jan van den Broucke en aan de beek. Jan van den Broucke zoon van Corneel 
houdt een dagwand aan  DE CAMPSTADT van  THOFF TEN EECKEN en is 
elzenbos. Joosken van Damme, zoon van Joos, houdt door het overlijden van zijn 
moeder Cathelyne Vermeire en door erfenis van Barbara de Mey, dochter van 
Gillis vrouw geweest van Pieter van Mulders, een leen van een oud half bunder op  
DE CUTSEROO MEIRE palende aan meester Olivier Nieulants en Aerts van 
Damme en aan Berbel sMeys goed. Jacques dHauwere, als sterfman, zoon van 
Jan, houdt door het overlijden van zijn moeder Berbel de Meye, dochter van Joos, 
een half bunder gelegen op DE CUTSEROO MEIRE aan de  CUTSEROO PUT 
palende aan de goederen van wijlen meester Ancellemus Nieulant. Joos Mertens, 
zoon van Gillis, kocht van de erfgenamen van Willem van der Specht een bunder 
waarvan hem een derde toebehoort en Joos Aelbrechs staat hem ten gevolge met 
een ander derde en ook de kinderen van wijlen Pauwels Verspecht. Het perceel 
paalt aan het goed van Jacob de Mey. Een leen op Hans van Assche en vroeger 
bezit van Jan van Praet, houdt een half bunder groot op  GEERTS VELT gelegen. 
Cathelyne van Thienen houdt door erfenis een leen in diverse percelen gelegen op  
HUYS VELT en paalt vooraan aan  TGAT AEN DE CLEYE en is eenennegentig 
roeden groot in  TCLEEN EECHOUT eenenzestig roeden op  DEN MEIREN 
CAPENBERCH vierenveertig roeden. Pieter de Backer, zoon van Corneel, kocht 
van Jan Segers een dagwand en paalt aan DE STEENEN STICHELE bij de 
watermolen en aan Joos Aelbrechs en Adriaen Lemmens en aan het goed van het 
klooster van Zwijveke. Joos Mertens, zoon van Gillis, bezit een half bunder op de  
HOOGSTICHELE  dat hij kocht van Jan Sas, zoon van Steven. Het leen paalt aan 
de hoek waar de  STICHELE staat. Andries Goeman staat Joos Mertens met de 
helft te gevolge tot een dagwand. Joos de Keysere, zoon van Willem, houdt een 
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dagwand op de  DWEILBEKE gelegen palende aan  TCLEYE VELT, aan Niclaes 
van Mockenborch. Joos de Clercq, te voren Willem de Keysere, zoon van Gillis, 
houdt een dagwand op DE DWEILBEKE aan de weg naar  MANSTEENE. Gillis 
de Clercq, zoon van Pieter, te voren in het bezit van Willem de Keyser zoon van 
Gillis, houdt een dagwand gelegen op  DE DRY BUNDEREN. Jonker Charles de 
Tassis houdt negen bunders hem toegekomen door het overlijden van zijn vader, 
liggende naast  THOFF TEN EECKEN. Nog aan dezelfde bezit  vier bunders  
naast het voorgaande. Nog aan dezelfde behoort een leen van een bunder gelegen 
INT ESPBROUCK palende aan de  PUT. Nog is jonker Charles de Tassis in het 
bezit van een leen van vijf dagwand  TCLEYN ESPKEN genoemd palende aan 
Joos Aelbrechs en aan  DE CAMPSTADT. Jan van den Broucke erfde van zijn 
vader Corneel het leen dat hij kocht van mher Laureyns Bentinck, een half bunder 
groot dat paalt aan de goederen van  DEN HOVE TEN EECKEN en aan de 
Heirbaan van Brussel naar Dendermonde. Cathelyne van Hoorenbeke, dochter 
van Lieven, weduwe van wijlen Pieter Luypaert, houdt een heerlijkheid daartoe 
diverse andere lenen en erfgronden behoren namelijk: Eerst meester Adriaen 
Boisoit, zoon van Andries, houdt een dagwand gelegen op DEN CLEENEN NAT 
palende aan  DEN GROOTEN NAT en aan het goed van de H Geest van Opwijk 
en aan de hofstede van Pieter van Mulders. Cornelis van den Broucke, zoon van 
Gillis, houdt een dagwand op de voornoemde CLEENEN NAT palende aan het 
goed van Philips de Smet. Philips de Smet, zoon van Andries, houdt een half 
dagwand ook gelegen op  DEN CLEYNEN NAT palende aan Cornelis van den 
Broecke. Thomaes van den Broecke, zoon van Daniel, houdt drie dagwand en half 
op  DEN GROOTEN NAT palende aan Gillis de Block waarvan Jan Cooreman een 
derde toebehoort. Jan Hoffman zoon van Jan houdt twee dagwand op  T LESTE 
YDEVELT palende aan  SKEYSERS WEEDE toebehorende Gillis de Block, aan de 
hofstede van Pauwels Vermeire, het goed van Jan Vermeire. Van dit perceel bezit 
Johanne Aelbrechs, weduwe van Pauwels Verspecht, een dagwand. Jan Vermeire, 
zoon van Alaert, houdt op  T LESTE YDEVELT twee dagwand  palende aan  T 
MIDDELSTE YDEVELT waarvan Jan van den Broucke, zoon van Corneel en Jan 
Vermeire de leenhouder met een dagwand te gevolge staan.  Joos de Clercq, zoon 
van Jan, houdt vijf dagwand op de  LETTER CAUTER palende aan Joos de 
Keysere, aan  DE PUTTENEN aan Jan van den Bossche, waarvan Jan de Keysere, 
zoon van Pieter, Joos de Clercq staat te gevolge met twee dagwand en de 
erfgenamen van Jan de Keyser met een half dagwand. Hiervan is Jan Elskens in 
het bezit van een half bunder dat hij kocht van Michiel de Waege wegens Joorijne 
Vereertbruggen zijn vrouw. De weduwe en erfgenamen van Pieter Luypaert 
houden een dagwand gelegen op YDEVELT palende aan Jaecques van der Hulst 
griffier van Opwijk. Cathelyne Wauters, dochter van Pieter, houdt een dagwand 
gelegen  TE MANSTEEN palende aan het goed van de erfgenamen van Jan de 
Keysere, aan Pieter de Keyser. Geert van Nieuhove houdt een meerselken in de 
vorm van een eegdeken op  MERCHTEN CAUTER palende aan Joos de Clercq. 
Jan Cooreman, zoon van Gillis, houdt anderhalf dagwand in  SKEYSERS BOSCH 
palende aan het goed van de kinderen van Jan van den Broecke aan de  CLAERE 
STRAETE. Hierna volgen de erfgronden waarop Cathelyne van Hoorenbeke heft 
de tiende penning en een cijnsrente. Eerst Gillis de Block, zoon van Daneel, bezit 
een hofstede van een dagwand gelegen te NYVERSELE naast  DEN GROOTEN 
NAT en geldt een hoen. Nog Gillis de Block bezit vier dagwand waarven een 
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veldje van een dagwand en vijfentwintig roeden op LIEVENS VELT en twee 
dagwand vijfenzeventig roeden. Deze twee percelen waren vroeger helftwinning 
en golden samen  jaarlijks twaalf deniers par. Christoffel de Bleisere bezit een 
hofstede  TE MANSTEENE van twee dagwand palende aan  DEN DRIESCH TEN 
OPSTALLE aan de  MERCHTEN CAUTERE en aan de erfgenamen van meester 
Jan van den Houte, geldt jaarlijks twee kapoenen. Nog de zelfde bezit twee 
dagwand land achter  MANSTEEN op de  MERCHTENSCHEN CAUTER gelegen 
in twee percelen en geldt jaarlijks twee deniers par. Nog dezelfde bezit een 
hofstede TE MANSTEEN een dagwand groot palende aan  DEN BERCH en geldt 
jaarlijks een kappoen. De H Geest van Opwijk houdt twee dagwand op  DEN 
CLEYNEN NAT  palende aan  DEN GROOTEN NAT en aan HENDRICSBOS  
goed. De erfgenamen van Adam Bosman, een door de H Geest gekocht leen  in 
1522 van Anthonis van Hoorenbeke,  gelden een jaarlijkse cijns van zes deniers 
par.  Gillis de Smet over de éne helft van dit perceel en de andere helft bezitten 
Jan, Thomaes en Pauwels van den Broucke, kinderen van Daneel, twee dagwand 
en half palende aan Glaude le Febure en gelden jaarlijks twee deniers par. Willem 
Cooreman, zoon van Gillis, houdt een dagwand op  DEN CLEYNEN NAT aan het  
CAUTERGAT en paalt aan het goed van Berbele de Meye en geldt jaarlijks tien 
deniers par. Gillis de Block, zoon van Daneel, houdt twee dagwand vijfentwintig 
roeden op  DEN GROOTEN NAT paalt aan het goed van de erfgenamen van 
Pauwels Vermeere en geldt jaarlijks twee groot. De kinderen van Adriaen 
Heyvaert alias Rapaert houden een dagwand op  DEN GROOTEN NAT dat 
Adriaan in 1547 kocht van Jan de Spoermaecker en gelden jaarlijks twaalf deniers 
par. Twee perceeltjes  op de  DWEERBEKE waarvan het ene twintig roeden groot 
is en in het bezit van Jan Segers door koop van Gillis van Mulders, palende aan 
meester Jan van den Houte en aan Christoffel de Bleisere en ander perceeltje is 
zestig roeden groot in het bezit van Gillis van Mulders en paalt aan het goed van 
de erfgenamen van Jacob van Winterbeke, aan Christiaen de Smet, en gelden 
jaarlijks drie penningen par. Pauwels Lissens houdt een dagwand  TE 
NYVERSELE dat paalt aan Jaecquemyne van Mulders en aan Pauwels van 
Achtere alias Breem en geldt jaarlijks twaalf deniers par. De erfgenamen van 
Niclaes de Wolff houden anderhalf dagwand op  DEN MEULEN CAUTER dat 
paalt aan Catharina van Hoorenbeke, aan Christiaen de Smet en geldt jaarlijks 
twaalf deniers par. Jonker Charles de Tassis en Joos Mertens houden van deze rol 
zes dagwand land of weide palende aan  DE LETTER CAUTER aan de  
DWEILBEKE en aan DEN HERT MEERSCH en aan  TPIETERS VELDEKEN.  
Nog hebben zij anderhalf dagwand meers  DORPMANS MEERSCH genoemd en 
paalt aan het voorgaande goed. Nog anderhalf dagwand  HET PRATERS 
VELDEKEN genoemd palende aan de voorgaande zes dagwand en tegen  DE 
CLEEN DRY BUNDEREN en gelden jaarlijks vier groot Vlaams. Jacob de Meye, 
zoon van Hendric, houdt een dagwand vijfentwintig roeden palende aan Jan van 
den Broucke en Gillis de Smet en geldt jaarlijks zes deniers par. Jaecques van der 
Hulst kocht een dagwand op  DEN BRUGH CAUTERE bij DE DOELEN palende 
aan het goed van de weduwe en de erfgenamen van Raspoets goed, aan de 
weduwe van Pauwels van Waerbeke en tegen  DE NEERVELDECAUTERE en 
geldt jaarlijks drie deniers. Jan van Damme zoon Jacob houdt een bunder  DE 
HOVINGEN genoemd palende Laureys de Valck, aan Gillis de Smet en geldt 
jaarlijks twaalf deniers par. Jan Luypaert, zoon van Gillis, houdt anderhalf 
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dagwand palende aan Jan de Clercq aan  TGOET VAN DE BLOCX  en tegen  
DEN BROUBREMT en geldt jaarlijks drie deniers par. De erfgenamen van Pieter 
Lupaert houden drie dagwand op DEN OPWIJCK CAUTER in het gewest van  
DEN CAPENBERCH en paalt aan het goed van Jan Lupaert en aan  
BROUBREMT en geldt jaarlijks drie deniers par. Hier volgen nog andere 
erfgronden die van de rol gehouden worden en gelden aan Catharina van 
Hoorenbeke de tiende penning. Eerst Jacob de Meye bezit een dagwand  TEN 
DIEPENBROUCK  tegen de  BETSMEERSSCHEN en is een hofstede waarop 
Wauter Schellinck woont met nog een ander dagwand  TEN DAMPUTTE 
daarnaast gelegen en paalt aan het goed van Jan  Verdoort en geldt jaarlijks tien 
deniers groot en zes deniers par. Dezelfde Jacob de Meye, zoon van Hendric, bezit 
een andere hofstede naast het vorige gelegen van anderhalf dagwand groot en 
paalt aan Gillis de Smet en geldt jaarlijks twee schellingen par. Dezelfde bezit nog 
een dagwand meers  TEN DIEPENBROUCK in de  BETS MEERSSCHEN  naast  
DE CLAVERE met nog een dagwand op  DEN GROOTEN BREEDEN PUTTE 
naast een kleine wei  HET HEYKEN genoemd en geldt jaarlijks tien schellingen 
zes deniers par. Pauwels van den Broucke, zoon van Daneel, bezit vijfenzeventig 
roeden op het veld bij  DIEPENBROUCK en paalt aan Hendric van den Bossche, 
aan het goed van wijlen Hendric Leeman en aan Geert Keysers en geldt jaarlijks 
vijf schellingen par. Jacob de Meye, zoon van Hendric, bezit een dagwand en 
vijfentwintig roeden meers gelegen in twee percelen  TEN DIEPENBROUCK 
waarvan een helft in bezit is van Hans Moens, zoon van Pieters, en geldt jaarlijks 
drie schellingen par. 
Hier volgen de lenen onder Merchtem gehouden van DEN HOVE TEN EECKEN 
Eerst meester Marten Braem als sterfman over het Gasthiis van Sinte Cathelynen 
in Merchtem houdt vier dagwand en half waaronder eusele en esbrouck gelegen 
aan DE GALGEN CAUTERE. De zelve houdt in de zelfde kwaliteit als voren twee 
bunder gelegne  OP DEN GALGEN CAUTERE palende aan  SINTE 
CATHELYNEN VELT. Dezelfde houdt in dezelfde kwaliteit als voren negen 
dagwand op  DEN GALGEN CAUTERE aan  SINTE CATHELYNEN VELT op  
DEN CAPENBERCH. Hendrick van den Dycke bezit een half bunder en vijftien 
roeden palende aan het goed van het Gasthuis van Sinte Cathelynen. 
Ander lenen onder Denderbelle gehouden van  DEN HOVE TEN EECKEN : 
Jan van Damme door erfenis, vroeger in het bezit van Lyntken van Damme, 
dochter van Joos, houdt vijf dagwand gelegen op  DE DRY BANHAGEN palende 
aan het  TGOET TE MEULENBROUCK, aan  DE ACHTERSTE BANHAEGE. Dit 
perceel is een heerlijkheid van de welke volgende lenen worden gehouden:  
Bauwen Moenaert kocht het eerste leen van vijf dagwand op  DACHTERSTE 
BANHAEGE gelegen waarvan Cathelyne Heubincx, dochter van Philips, met de 
helft hem staat ten gevolge. Jan Thoen houdt een bunder gelegen op  DE 
MIDDELSTE BANHAEGE. Joos van Damme houdt een half dagwand in zijn 
hofstede in Belle. Paesschier Moens houdt een half bunder in Lebbeke  DEN 
ASCHMEERSCH  genoemd. Joos van Damme, vader van Lyntken, bezit een half 
bunder op  DE MIDDELSTE BANHAEGE. Jan van Damme, zoon van Gillis, 
houdt een leen op  DOVENSTUCK. Joos van Damme houdt anderhalf dagwand en 
nog een dagwand ook op  DOVENSTUCK.  Bauwen Moenaert kocht anderhalf 
dagwand op  DE BANHAEGHEN in Denderbelle gelegen in drie percelen. 
Erasmus van Hoorenbeke, zoon van Michiel, kocht van Gillis Heyvaert en 
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Eduwaert  Beeckman een leen zijnde een heerlijkheid en manschap waarvan 
diverse achterlenen worden gehouden en ook op erfgronden geldende penning 
renten. Verwijzing naar het rapport van 28 juli 1608.  Eerst de halve hofstede van 
Meys in Denderbelle houdt juffr Josijne van Steghen. Dezelfde juffrouwe bezit 
een half bunder in Belle toebehorende  DE STEDE VAN MEYS den  BOCHT 
genoemd op  HET MEYS VELT palende aan  DEN BERCT. Dominicus Colier 
houdt een half bunder meers in Belle gelegen in  DE BELDER MEERSCH aan  
DEN BOCHT  palende aan  BELLE CAUTER en aan  DE KERCKEN MEERSCH 
aan de  STRYMEERSCH. Charles van Ydeghem, heer van Wieze, houdt een half 
bunder op  BELLE CAUTER en nog een half bunder op  MEYSVELT. De heer 
Franchois van Logenhagen, heer van  INGELANDT, houdt een leen op  DE 
BERCT. Joos de Craecker, over Cathelijne Heubincx zijn schoonzuster, houdt een 
half bunder op het  MEYSVELT palende aan het goed van Sinte Brigitten en Jan 
Hendricx. Hans Philips, zoon van Corneel, over de éne helft en Cornelis 
Beeckman, zoon van Eduwaerts, over de andere helft houden een dagwand op  
BELLE CAUTER aan het  HERTEN DRIESSELKEN en aan  DE BELDER 
MEERSCH gelegen. Lippijne Govaerts houdt een dagwand meers  aan THERTEN 
DRIESSELKEN en aan  DEN WYMEERSCH. Magdaleene sKeersmakers, vrouw 
van Andries de Block, te voren weduwe van Andries van Langenhove, houdt een 
dagwand meers. Jonker Charles van Ydeghem, heer van Wieze, houdt een half 
bunder. Meester Lucas van de Piet houdt een half dagwand meers gelegen in  DE 
DUYNCXT  in de  MIDDELWAERT palende aan  DE WERFF. Daneel Hendricx 
houdt een dagwand twintig roeden palende Jan Borre  ROSCAM. Anthonis van 
Guchte, zoon van Willem, houdt een half bunder op de  BERCT palende aan  
TVARENSTUCK en aan jonker Charles van Ydeghem. De abdis van het klooster 
van Zwijveke, en Jan Baeyst koster van Dendermonde en de erfgenamen van 
Lieven de Keersmaker elk voor een derde houden een tiende gelegen in 
Denderbelle. Eduwaert Raes houdt een dagwand en veertig roeden  TURPINS 
VELDEKEN genoemd is nu een hofstede palende aan  DAMVELT. Van dit leen 
worden ook diverse lenen en erfgronden gehouden in een manschap. Het leen 
paalt aan Jan Beeckman en Eduwaert Beeckman. 
Hierna volgt de erfgrond van de rol gehouden:  
Cornelis Matthys bezit zijn hofstede aan  TGOET TE MEULEBROUCK  en paalt  
aan Joos van de Keere en geldt jaarlijks een denier par. Lysbette van den Broucke 
bezit een dagwand op  DE STUENE en geldt jaarlijks twee deniers par. Beatrice 
Paridaens, vrouw van Joos Moens, bezit een datwand en geldt zes deniers par.  De 
erfgenamen van Jacob van den Broucke bezitten een dagwand op  DE BERCT 
naast  TVARENSTUCK en gelden jaarlijks twee deniers par. Cathelyne van der 
Cammen, dochter van Gillis, bezit een dagwand op de  BERCT palende aan jonker 
Charles van Ydeghem en geldt jaarlijks twee deniers par. De H. Geest van Belle 
bezit een dagwand gelegen op  MEYSVELT en nog negentien roeden geldt 
jaarlijks twee obool par. Daneel Hendricx, zoon van Pieter, bezit een dagwand 
ook op MEYSVELT aan de HOOGEN BOCHTEN en geldt jaarlijks twee obool 
par. Jan Hendricx, zoon van Pieter, bezit vijfenzeventig roeden en geldt jaarlijks 
twee obool par. Joos van Langenhove, zoon van Willem, houdt de eusel  van zijn 
hofstede liggende aan het einde van  DE BOCHTEN en geldt jaarlijks zes mijten. 
Hiermede eindigt het rapport van de voornoemde Erasmus  van Hoorenbeke. Nu 
volgen de lenen en erfgronden toebehorende aan de rol van Eduwaert Raes. 
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namelijk : Gillis Heyvaert, erfgenaam van Corneel, en Willem Beeckman houden 
anderhalf dagwand in Belle op  BELLE CAUTER palende aan het goed van DEN 
HOVE TE BELLE en aan het goed van de kinderen van wijlen Pieter Hendricx. 
Mher Jacob van Ydeghem, ridder heer van Wieze, houdt drie dagwand op 
NEDERMOORTGAT palende aan Jan Beeckman en  DE MEERMINNE. Gillis 
Rogman over de kerk van Belle, houdt twee dagwand op DAMVELT palende aan 
Eduwaert Beeckman en aan het goed van de erfgenamen van Anthonis de Wolff. 
Jan Heubincx houdt twee dagwand op  HOOGEMOORTGAT. Joos de Wolff, 
zoon van Anthonis, houdt twee dagwand ook op  THOOGE MOORTGAT palende 
aan Jan Heuvinck. Eduwaert Raes houdt een dagwand op  NEDERMOORTGAT 
palende aan Dominicus Colier. Eduwaert Spanoge, zoon van Symoens, houdt een 
dagwand in  DE STOCT palende aan het goed van de weduwe van Arent Kint. 
Mercq Vermauwe houdt anderhalf dagwand gelegen in RESSEGEM  palende aan 
de weduwe van Pieter Heuvinck. De erfgenamen van Pieter Gillis houden een 
dagwand aan de Dender palende aan Eduwaert Spanoge Symoens en aan  THOFF 
TER SICKELEN. Joos de Wolff houdt anderhalf dagwand op HOOGE 
MOORTGAT palende aan de Duyncx straat. Eduwaert Beeckman houdt 
zesendertig roeden. Franchois Heuvinck, zoon van Pieter, houdt anderhalf 
dagwand gelegen in  RESSEGHEM palende aan Mercq Vermauwe. 
Ander lenen gehouden van DEN HOVE TEN EECKEN gelegen in Lebbeke:  
Eerst een heerlijkheid THOFF TSEEBROUCK genoemd met de grachten, 
boomgaard en twee bunders leen gelegen  INT VELT en paalt aan  DE 
BIESWEYDE. Joos van Damme houdt drie bunders in het bos te Seebrouck aan 
theyskens brouck straete. Paesschier van Damme door erfenis van zijn vader Joos 
van Damme houdt een heerlijkheid gekomen uit het  HOFF TSEEBROUCK 
waarin Paesschier zeven mannen heeft die van hem lenen en erfgronden houden. 
Pierijne Moens, dochter van Joos, houdt vier dagwand op de  LEBBEECKSCHEN 
CAUTER. Jan Kethele, zoon van Arent, houdt een hofstede aan de straat VAN 
GINDERBOVEN genoemd aan de  MEULENCAUTER en is een dagwand groot. 
Arent van Praet bezit een half bunder aan de  MEULENCAUTER palende aan  
BOUCHOUT. Jan Kethele, zoon van Arent, bezitt een leen aan de CAUTER en 
nog een hofstede met het water einde van de  MEULENCAUTER gelegen. 
Margriete van den Bossche houdt twee dagwand en half  SWOLFFS STEDE  
genoemd.  
Hierna volgen de erfgronden:  
Op achttien dagwand voor Merten van Cutseroo hof en gelegen aan  DEN 
HOOGEN DRIESCH uit elk dagwand heft men jaarlijks een penning par. valet 
twee mijten Vlaams. 
Hiervan geldt Joos van de Keere over drie dagwand en half drie deniers par. De 
weduwe van Jan dHauwere over twee dagwand  HET ROYE VELDEKEN 
genoemd palende aan Anna van den Breeden geldt twee deniers par. De weduwe 
van Jan dHauwere bezit nog een veldje van twee dagwand palende aan het goed 
van Andries Goeman en geldt jaarlijks zes deniers par. Gillis de Block bezit twee 
dagwand en vijfentwintig roeden palende aan  TBERCKEN BOSSELKEN  en aan 
het goed van Thomaes Pot. Dit perceel heeft Gillis gekocht van Pieter van 
Waeyenbeke en geldt jaarlijks twee deniers par. en het vierde van een penning 
par. Thomaes van den Broecke kocht drie dagwand en half waarvan twee 
dagwand in zijn bezit zijn en Andries Goeman anderhalf dagwand. De twee 
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dagwand ligt in een veldje aan het goed van Berbel de Meye en geldt jaarlijks drie 
deniers par. Gillis van de Keere houdt de andere vijfenzeventig roeden D 
WEYKEN AEN DE HEYE genoemd palende aan meester Ancellmus Nieulandt en 
aan Gillis de Block, en geldt jaarlijks een denier par. Philips Spanoghe gehuwd 
met Cathelyne van der Meere houden hun hofstede en het veldje samen drie 
dagwand palende aan het  BEECK VELT en gelden drie veertelen evene. Hendrick 
Verdoort bezit een dagwand op de  CUTSEROO BEKE  en geldt jaarlijks een vat 
evene. Hans Moens van Appels causa uxoris bezit anderhalf dagwand palende aan 
het goed van  DEN HOVE TEN EECKE en geldt jaarlijks een vat evene. 
Cathelyne Vermeire gehuwd met Philips Spanoghe houdt twee dagwand op DE 
MEIRE palende aan Gillis Verelst en Berbel de Mey en Aert van Damme en geldt 
jaarlijks twee deniers par. Meester Ancellmus Nieulandt houdt anderhalf dagwand 
onder  DE CUTSEROO MEIRE  en geldt jaarlijks een denier obool par. De zelve 
bezit nog een dagwand in  DEN HOOGEN DRIESCH gelegen aan  DE 
VORSPUTTE en aan het  EECKEN GOET en geldt jaarlijks een vat evene. Gillis 
Verelst te Dendermonde kocht een half bunder op de  CUTSEROO MEIRE 
waarvan hij slechts een dagwand in bezit heeft en het ander dagwand heeft de 
weduwe van Hendrick Verdoort en geldt jaarlijks een denier obool par. Cathelijne 
van den Broucke, te voren de weduwe van Joos van den Broecke, houdt een half 
bunder op DE CUTSEROO MEIRE palende aan het voorgaande en geldt een 
denier obool par. Catharina van der Meire, gehuwd met Philips Spanoghe, houdt 
een half bunder OPT VELT genoemd  DE BEKE palende aan de wezen van 
Hendricx Verdoort en aan Pieter van Wayenberch en aan Berbel sMeys en geldt 
jaarlijks twee vaten evene. Joos van den Breen houdt een half bunder weide DE 
HELFT WINNINGE  genoemd palende aan het veld  DE BEKE en aan Jan Moens 
en geldt jaarlijks twee deniers par. De weduwe van Jan Dhauwere houdt een 
dagwand op  CUTSEROO MEIRE palende aan Olivier Nieulandt en geldt jaarlijks 
een denier par. Cornelis van den Broucke houdt een dagwand op  DE CORNYTE  
palende aan  DAVERBEKEN VELT en het CAUTERGAT VAN DEN VELDE en 
geldt jaarlijks een denier obool par. Cathelyne sKeysers, begijn in Dendermonde, 
houdt een half dagwand op de  COURNYTE  naast het voorgaande palende aan het 
goed van Cornelis van den Broucke en het goed  VAN MECHELEN en geldt 
jaarlijks obool par. Berbel van Nieuhove, dochter van Gillis, houdt anderhalf 
dagwand op  DE COURNYTE en geldt jaarlijks een denier par. Thomaes van den 
Broucke, zoon van Daneel, houdt een half bunder op de  COURNYTE en geldt 
jaarlijks twee deniers par. Pauwels Vermeere kocht van Joos van Damme, vroeger 
bezit van Jan van der Meire zoon van Joos, een dagwand op de  COURNYTE  en 
geldt een denier par. De weduwe van Pieter Moens houdt een dagwand ook op de  
COURNYTE en geldt een denier par. Cornelis van den Broucke kocht van Hans 
Moens van Appels een half dagwand ook op DE COURNYTE en paalt aan het 
goed van Thomaes van den Broucke en aan Cathelyne sKeysers en geldt jaarlijks 
een obool par. Jan Dhauwere over de helft van vijfenzeventig roeden op  
NATTEKEN in de hoek gelegen palende aan  DEN GROOTEN NAT en geldt 
jaarlijks een denier par. Jacob Peertsman houdt een half dagwand ook op  
NATTEKEN geldt jaarlijks obool par. De zelve bezit nog een half dagwand en 
geldt jaarlijks een obool par. De zelve bezit nog een half dagwand op  DE 
CLEENEN NAT  en geldt jaarlijks een denier par. Nog de zelve houdt  een half 
dagwand en veertien roeden en geldt jaarlijks een denier par. Pauwels Lissens 
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houdt de helft van twee dagwand op DEN GROOTEN NAT palende aan het 
BOISOITS GOET en geldt jaarlijks twee deniers par. Gillis de Block kocht de 
andere helft. Dient genoteerd dat in dit dagwand de wees van Jan van Eynde, 
wegens Cathelyne Steens de moeder, het zesde deel bezit. Dezelfde kocht een 
dagwand op  DE GROOTE NADT naast het voorgaande goed palende aan 
TCLEEN NATTEKEN en geldt jaarlijks een denier par. Nog dezelfde kocht een 
dagwand en vijfentwintig roeden op DE GROOTE NADT naast het voorgaand 
palende aan meester Adriaen Boisoits en geldt een denier obool par. Joos van de 
Keere houdt anderhalf dagwand op  DE GROOTE NAT aan het goed  TEN 
EECKEN  en aan de NADT STEDE en aan meester Andries Boisoits van 
Mechelen en geldt jaarlijks een denier obool par. Jaecques van der Hulst bezit een 
bunder  DE NAT STEDE genoemd waarin hij het vierde deel bezit naast  THOFF 
TEN EECKEN gelegen, palende aan Pauwels Lissens en aan Joos de Craeckere 
ook met een vierde deel. Jan van de Voorde bezit een vierde deel en de wees Jan 
van Eynde ook een vierde deel en paalt aan de  CONRUYTE  en geldt jaarlijks 
vier deniers par. In TSMETS NETTEKEN van zes dagwand groot geldt meester 
Andries Boisots een half bunder dat paalt aan de hofstede van wijlen Jan 
Vermeire aan  DE GROOTE NAT en geldt jaarlijks twee deniers par. De Heilige 
Geest van Opwijk houdt een dagwand en geldt een denier par. Gillis de Block 
houdt vijfenzeventig roeden ligt op  SMETS NETTEKEN gekocht van de 
erfgenamen van Willem Lanen en geldt een denier par. De zelve kocht een half 
dagwand en twaalf à dertien roeden en geldt jaarlijks een obool par. Joos de 
Strooper, causa uxoris, houdt een half dagwand met twaalf à dertien roeden aan de  
CONRUYTE palende meester Andries Boisoits en aan het goed van de kinderen 
van Gillis Moens en geldt jaarlijks een obool par. Willem de Voldere, gehuwd 
met Marie Moens dochter van Geert, houdt een dagwand uit de de struik van 
SMETS NATTEKEN  aan  DEN GROOTE NAT en geldt een denier par. Meester 
Andries Boisoits in Mechelen houdt een bunder op DE GROOTE NAT palende 
aan het goed van de kinderen van Johanna van de Meire en geldt vier deniers par. 
De zelve houdt nog anderhalf dagwand geldt twee deniers par. Philips de Smet 
houdt een half dagwand op  DEN WEMERS HOFF palende aan Gillis van de 
Keere en geldt jaarlijks een obool par. De zelve nog een half dagwand aan Gillis 
van de Keere geldt obool par. Thomaes van den Broucke, zoon van Daneel, houdt 
een dagwand aan  DE MEIRE  en geldt jaarlijks een denier par. Hans Moens in 
Appels houdt een dagwand op  DE WEMERS HOFF waarvan hij slechts een half 
dagwand bezit en het ander half dagwand bezit Adriaen de Smet, zoon van 
Philips, dat paalt aan heer Jan Vermeire en geldt jaarlijks een denier par. Thomaes 
van den Broucke, zoon van Daniel, houdt een dagwand ook op  DEN WEMERS 
HOFF geldt jaarlijks een denier par. Pauwels van Waerbeke, zoon van Joos, 
houdt een dagwand en geldt twee deniers par. De zelve bezit nog een dagwand op 
PERREVELT en geldt een denier par. Jan Verdoort, zoon van Daneel, houdt een 
half bunder op  PERREVELT en geldt twee deniers par. De H Geest van Opwijk 
houdt een dagwand ook op  PERREVELT en paalt aan jonker Alaert Bentincx en 
geldt een denier par. Jan Aelbrechs, zoon van Joos, namens Marie van de Keere 
door het overlijden te voren Hendrick de Block, zoon van Joos, houdt een half 
bunder op  HOOCH MACHIELS VELT aan de voetweg van  DROESHAUTE  naar 
Opwijk en geldt twee deniers par. Joos Mertens kocht van Barbara van den 
Bossche vijfenzeventig roeden op  HOOCH MACHIELS VELT en paalt aan het 
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goed van de erfgenamen van Jan van den Bossche en aan Jacob de Meye en geldt 
jaarlijks een denier par. Joos Dhauwere houdt ook vijfenzeventig roeden op zelve 
veld die palen aan Joos Mertens en het goed van Joos Aelbrechs en geldt jaarlijks 
een denier par. Jacob de Meye houdt ook vijfenzeventig roeden en geldt jaarlijks 
obool par. Joos Mertens kocht van Berbel van den Bossche een half dagwand op  
HOOCH MACHIELS VELT,  paalt aan het goed van de erfgenamen Jan van den 
Bossche en aan Jacob de Meye en geldt jaarlijks een denier par. Henderick van 
Dorpe, zoon van Jan, houdt een dagwand ook op het HOOCH MACHIELS VELT  
gelegen en geldt een denier par. Jan Cooreman, zoon van Gillis, door erfenis  
houdt een dagwand waarvan hij de helft bezit en de andere helft bezit Pauwels 
Hofman, zoon van Adriaen, en geldt een denier par. De paters en de rector van de 
Societeit Jesu in Brussel houden anderhalf dagwand en gelden een deneir par. 
Jacob de Meye houdt anderhald dagwand en geldt een denier obool par. Drie 
kleine meersen  TE BETSVELDE samen vijf dagwand groot gelden jaarlijks vier 
vaten evene en een hoen waarin Margriete van Langenhove een meers heeft aan  
TGOET TEN EECKEN palende aan  DEN LEMMENS MEERSCH en geldt een vat 
een vierendeel van een vat evene en een vierde van een hoen. Hendrick Verdoort 
houdt een meers dat paalt aan Jan Kints en geldt een vat en drie delen van een vat 
evene en een derde van een hoen. Andries de Keysere over Gillis Heyvaert, te 
voren Margriete van Waerbeke dochter van Joos en Jaecquemyne Lupaerts, houdt 
het derde meerselken aan  DE LEMMENS MEERSCH en geldt jaarlijks een vat en 
een derde van een vat evene en een vierde van een hoen. Glaude le Febure, causa 
uxoris te Brussel, houdt een  brouck van een half bunder op  BETSVELDE  en 
geldt jaarlijks acht ingelse hier de helft geldt jaarlijks dus vier Ingelse ( Sterling) 
De zelve Glaude houdt ook het ander dagwand naast het voorgaande gelegen en 
paalt aan  DE BETSMEERSSCHEN  en aan Jan van der Doort en geldt jaarlijks 
vier Sterling. De drie dagwand meers gelegen te  BETSVELDE geldt jaarlijks een 
hoen en twee deniers par. waarvan aan jonker Charles de Tassis twee dagwand 
toebehoort en Willem Verdoort vijfenzeventig roeden. Het perceel paalt aan het 
bos van Aerts van Anderenhove en de bezitter moet  een hoen. Jacob de Meye 
houdt vijfentwintig roeden door erfenis palende beneden aan  DEN NEST en geldt 
jaarlijks twee deniers par. De zelve houdt een dagwand ook door erfenis 
verkregen gelegen op  DE WINCKELE palende aan  MESRAET BLOCK en aan 
Christiaen Smet en geldt jaarlijks een denier par. Pieter van Nuwenhove, over Jan 
van Lysbetten, houdt een dagwand op  DEN WINKELE  palende aan de  
LEEMPUTTE en geldt jaarlijks een denier par. Jan van den Bossche, over de 
kinderen van Aert van der Meire, houdt drie dagwand vijfenzestig  roeden op  DE 
HOOGE STICHELE en geldt jaarlijks vier deniers par. Hendrick Carbenant houdt 
twee dagwand  TE MANSTEENE  palende aan  DE DRY BUNDERE en geldt 
jaarlijks twee kapoenen twaalf deniers par. waarvan Hendrick jaarlijks de drie 
delen geldt zijnde anderhalf kapoen en negen deniers par. De H Geest van Opwijk 
bezit in dit perceel het vierde deel en geldt jaarlijks een halve kapoen en drie 
deniers par. Margriete sKeysers, dochter van Joos, over Joos de Keyser zoon van 
Jan alias Joos Cathelynen, houdt een dagwand op  DE DWEERBEKE naast  
MANSTEENE en aan  TCLEEN VELT en aan de  HERT MEERSCH en geldt 
jaarlijks een denier par. Joos de Clercq, zoon van Jan, houdt een dagwand op  
STEEMERS VELT  boven  MANSTEEN en aan  DE MERCHTEN CAUTER en 
geldt jaarlijks een denier par. De zelve kocht een dagwand op  STEEMERS VELT  
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palende aan het goed van het klooster van Bygaarde en het goed van het klooster 
van Affligem en geldt jaarlijks een denier par. Hendrick Verspecht houdt een 
dagwand op het  STEEMERS  VELT  palende  DEYERLANT  en geldt jaarlijks een 
denier par. Jan van den Hee, zoon van Gillis in Brussel, over Gillis van den Hee, 
zoon van Jan, houdt een dagwand op DEN MERCHTEN CAUTER achter het goed 
van het klooster van Zwijveke en geldt jaarlijks een denier par. Jan Cooreman, 
zoon van Gillis, door erfenis houdt een half dagwand op  DEN MEULENCAUTER 
en geldt jaarlijks een denier par. Nog de zelve bezit een half dagwand op  DEN 
MOLENCAUTER naast het vorige gelegen en geldt jaarlijks een denier par. 
Jonker Charles de Tassis, zoon van jonker Charles, houdt een half bunder op  
DEN CAPENBERCH naast  OPWIJCK CAUTERE  en  DEN BROUBEMPT en 
geldt jaarlijks twee deniers par. Joos Aelbrechs en zijn kinderen houden een 
dagwand meers in  DEN BROUBEMPT   palende aan Jan sKeysers en gelden zes 
deniers par. Sieur Loys de Lannoy in Mechelen houdt een dagwand op  HUYS 
VELT gelegen, paalt aan  DE CLEYE en geldt jaarlijks een denier par. De zelve 
kocht van Pieter van Neffele een dagwand aan het vorige gelegen en geldt 
jaarlijks een denier par. Daneel van Andernhove, zoon van Pieter, over Pieter van 
Anderenhove zoon van Machiel, houdt een klein stukje aan  THUYSVELT  en 
geldt jaarlijks een denier par. Adriaen van Nienhove, zoon van Gillis, houdt een 
veldje dat vroeger een hofstede was DEN COCQ genoemd en paalt aan  
FRANGVELT en aan Jan van den Broecke  RAVEN VELT en geldt jaarlijks 
anderhalf kappoen en vier groot. Jan van den Bossche kocht namens Maeyken van 
Hoorenbeke, dochter van Anthoon,  en namens Jan van den Bossche, zoon van 
Daneel, anderhalf dagwand en geldt jaarlijks twee deniers par. De weduwe van 
Meester Jan van den Houte in Brussel houdt twee dagwand min negen roeden op 
de  DWEERBEKE  en paalt aan  DEN HERT MEERSCH en geldt jaarlijks twee 
denier par. De erfgenamen van meester Jooris dHertoghe houden een half bunder 
en zevenendertig roeden op  DEN OPWIJC CAUTER en paalt aan  DE PUTTEN 
STEDE en geldt jaarlijks drie denier par. waarvan zij de zevenendertig roeden 
bezitten  en een half dagwand gelden jaarlijks twee deniers par. Jaecques van der 
Hulst bezit het vorige resterende anderhalf dagwand dat hij kocht van jonker 
Pipenpoy  die het zelf in het bezit bekomen had van de erfgenamen van Adriaen 
van Thienen. Dit perceel paalt aan  HET VEKENVELDEKEN  en aan Jan 
Luypaert en Jaecques van der Hulst geldt een denier par. Joos Aelbrechs houdt het 
derde en Jan van den Bossche causa uxoris bezit de twee derde delen in een 
perceel, gekomen van de kinderen Aerts van der Meire, van negen dagwand min 
tweeëntwintig roeden DE NEREN VELT  genoemd en ligt aan DEN LETTER 
CAUTER en aan  DE PUTTENEN en gelden samen jaarlijks twaalf deniers par. 
Pieter van der Eertbruggen, vroeger meester Joos Lemmens en daarvoor de 
kinderen van wijlen Jan Keysers in Brussel, houdt twee dagwand op  DEN 
OPWIJCSCHEN CAUTER en paalt aan Jan van den Bossche en geldt jaarlijks 
twee deniers par. Jan Luypaert, zoon van Jan, namens de kinderen van wijlen Jan 
de Keyser, houdt een dagwand ook op dezelfde kouter gelegen tegen DEN 
BROUBEMPT en geldt jaarlijks een denier par. De zelve bezit nog een dagwand 
tweeënzeventig roeden aan  DEN CAPENBERCH en aan  BROUBEMPT en geldt 
jaarlijks twee deniers par. Sieur Loys de Lannoy in Mechelen causa uxoris houdt 
een half bunder  INT HEECHOUT aan  DE PUTTEN STEDE en geldt jaarlijks 
zeven deniers par. Jan van Damme, zoon van Jacob, bezit door erfenis een 
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dagwand achtien roeden op  LANGEVELDE aan het goed van Martyn Smets en 
geldt jaarlijks een denier par. Nog de zelve bezit anderhalf dagwand aan het 
vorige paalt aan  DEN CLEEMPUTTE  en geldt jaarlijks twee deniers par. Geert 
van der Eertbruggen houdt een half bunder op  TLANGVELT  aan de Groenen weg 
en geldt jaarlijks zes deniers par. Dezelfde houdt het derde van anderhalf dagwand 
meers in DEN BROUBEMPT en geldt jaarlijks een denier par. Nog een perceeltje 
meers geldende twee deniers par. 
Hierna volgen de helftwinninge gehouden van  DEN HOVE TEN EECKEN 
gelegen in Opwijk namelijk:   
De weduwe van Jan Dhauwere bezit anderhalf dagwand op  DE MEIRE en geldt 
een denier obool par. Jan van der Doort, zoon van Daneel, bezit  een dagwand min 
drie roeden op  PERREVELT. Jan van de Putte houdt een half dagwand ook op  
PERREVELT tegen  DEN BETSVELDE  aan Anna Verlysbetten en de straat bij  
DEN ROOTPUTTE  en aan het goed van Adriaen van Nieuhove. Adriaen van 
Nieuhove, zoon van Gillis, bezit een half dagwand. Margriete van Langenhove, 
dochter van Hendric, bezit een half dagwand dat paalt aan  DER DOORT. De 
zelve Margriete bezit nog een dagwand naast  DE DOORT aan  DEN HULST 
gelegen. 
Hierna volgt de cijns gehouden van het zelfde hof gelegen in Lebbeke namelijk:  
Daneel van Buyten, zoon van Michiel, vroeger Symoen Smet, bezit een meers 
achter zijn huis  TSEEBROUCK waar de  SWESSE in ligt en geldt twee hoenen en 
acht deniers par. De weduwe en de kinderen van Ghysebrecht Vinck in 
Dendermonde bezitten een meers van een bunder groot palende aan  TGOET TEN 
EECKEN  en wordt  DEN KERCKHOFF MEERSCH  genoemd en gelden jaarlijks 
vijf deniers par. Cathelijne Smets, vrouw van wijlen Pieter Hendricx, heeft haar 
hofstede gelegen aan  DEN PLASCH INT KERCKHOFF op  DEN HOORICK  
van de straat en aan  DEN WILLEMAN en geldt jaarlijks zes kapoenen en vier 
groot. Pieter Stalens kocht zijn hofstede dat paalt aan  DEECKEN VELT  en geldt 
jaarlijks zes kapoenen en twee groot. Jonker Anthonis Nieulandt kocht de stede 
waar Symoen Arrys, zoon van Melchior, woont en geldt jaarlijks vier schellingen 
zes groot. Gillis Verelst houdt een half bunder aan  DE CAMPSTADT dat paalt 
aan Jan Hendricx en aan het goed van de weduwe van Christiaen Moortgat en 
geldt jaarlijks twee deniers par. Joos van Langenhove, zoon van Joos, komende 
van Martijne van Bersele zijn moeder, houdt een oud bunder en geldt vier denier 
par. Jan Kethels, zoon van Arent, in Dendermonde houdt een derde en Jan de 
Haestige en de wezen van Ingel van Middelaer  en Andries de Block,  allen samen 
een dagwand en zestig roeden op  STREKE gelegen paalt aan  DE STICHELE 
VAN DEN SMULSVELDE en gelden samen een denier par. Dominicus Colier in 
Dendermonde houdt over de helft en Hans de Joncheer bezit de wederhelft van 
een hofstede van een half bunder groot paalt aan  DEN SMULS MEERSCH  en 
gelden jaarlijks twee deniers par. Ghyssel van Aelst bezit de helft van een 
dagwand op  DE STREKE gelegen en geldt jaarlijks een denier par. Daneel van de 
Velde namens Marie sHastige, dochter van Gillis, vroeger Gillis de Haestige, 
houdt anderhalf dagwand en geldt jaarlijks een denier obool par. Pieter 
Verlysbetten houdt anderhalf dagwand land aan het vorige gelegen en geldt een 
denier obool par. Jonker Thierens kocht een dagwand naast de twee vorige 
percelen gelegen en geldt jaarlijks een denier par. Rubbrecht van de Poele, zoon 
van Hillewaerts en Cornelis van den Broecke, vroeger Jan van den Broucke, zoon 
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van Rubbens, houden een hofstede van een half bunder nabij de windmolen van 
Lebbeke aan  DEN MEULENCAUTER en geldt jaarlijks twee deniers par. De 
kinderen van Gillis van Rossem, zoon van Jan, vroeger bezit van de kinderen van 
Jan van Rossem, zoon van Andries, houden een dagwand op  DEN CAUTER  en 
gelden jaarlijks een denier par. Lysbette Soetmans weduwe van Jan Beeckman 
houdt vijf en half dagwand naast  DE KERCKHOFF MEERSCH en aan  
TPEERDEN EUSELE en geldt jaarlijks vijf deniers par. Gillis van Rossem, zoon 
van Gillis, houdt vijfenzeventig roeden die palen aan Dominicus Colier, aan Jan 
van Belle, aan jonker Anthonis Nieulandt en waarvan het half bunder nog paalt 
aan  SMULSVELT  alles gelegen op  DE STREKE behoren nu toe aan Gillis 
Verhofstadt en Jan Sack die jaarlijks twee deniers obool par. gelden. 
Gillis van Rossem, zoon van Andries, houdt vijfenzeventig roeden naast het 
voorgaande perceel gelegen en geldt jaarlijks een denier par. Gillis de Haestige, 
zoon van Jan, en Criste zijn moeder vroeger  Criste van Rossem en daarvoren 
Paesschyne Heyvaerts, weduwe van Andries van Rossem, houdt een dagwand en 
vijfentwintig roeden en geldt jaarlijks een deneir par. De weduwe van Hillewaert 
Moortgat in Dendermonde houdt een dagwand dat paalt aan  SMULS VELT 
gekomen uit het goed  TE MEULENBROUCK en geldt jaarlijks een denier par. 
Andere heerlijke cijns gelegen op  DE VELDEKENS achter  DE HOVINGE: 
De kerk van Opwijk houdt een half dagwand naast het goed van jonker Charles de 
Tassis en geldt een vierde van een hoen.  Anna Bijls weduwe van Pieter Moens 
bezit een half dagwand naast het vorige en paalt aan Gillis van Keere en geldt 
jaarlijks een vierde van een hoen. Gillis van de Keere causa uxoris bezit twee 
dagwand achter de hovinghe aan het goed DEN HOVE TEN HEECKEN en geldt 
jaarlijks een hoen. Dezelfde houdt nog een dagwand voor BOELS gelegen en 
geldt jaarlijks drie deniers par. Cornelis Luypaert voor de ene helft en Jan van den 
Broecke, zoon van Corneel, over de andere helft, houden twee dagwand  DE 
STEDE  genoemd aan  TCLEEN ESBROUCK en gelden jaarlijks vier deniers 
parasis zijnde een groot. Gillis van de Keere causa uxoris voor de éne helft en 
Joos van de Keere, zoon van Joos over de wederhelft, houden een dagwand 
palende aan het goed van Lysbette de Meye aan het goed van de kinderen van 
Pieter Moens gelegen op  D ESBROUCK en gelden samen jaarlijks twee deniers 
par. Jan van den Broucke, zoon van Corneel, bezit een dagwand dat paalt  aan  
DEN BOSCH  en geldt jaarlijks zes deniers par. Jonker Charles de Tassis, zoon 
van jonker Charles, bezit een half bunder  DE HOUVINGHE  genoemd palende 
aan  T DOORT VELT  geldt jaarlijks een hoen.  
Hierna volgen de acht kapoenen op gronden gelegen op  DAVERBEKE VELT 
Eerst Jan de Meye gehuwd met Marie van den Broecke, dochter van Daneel, bezit 
een dagwand  palende aan het goed van de weduwe van Claeys van Hoorenbeke 
en geldt jaarlijks twee kapoenen. Heer Jan van Hoorenbeke priester houdt zijn 
hofstede naast het vorige perceel gelegen palende aan   LEEMANS BLOCK  en 
aan Jan Vermeire en geldt jaarlijks twee kapoenen. Jan de Meye gehuwd met 
Marie van den Broecke, dochter van Daneel, bezit een dagwand op  DAVERBEKE 
VELT gelegen en geldt jaarlijks twee kapoenen. Pauwels Lissens kocht van Anna 
van Lysbetten een dagwand palende aan de COURNYTE  en geldt jaarlijks een 
kappoen. Bastiaen van Achte bezit door erfenis een half dagwand palende aan Jan 
Hofmans en de wezen van Hendrick Verdoort en geldt jaarlijks een half kapoen. 
Jan Hofman houdt door erfenis een half dagwand palende aan het goed van de 
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kinderen van Bastiaens van Hachter en geldt jaarlijks een half kapoen. Het rapport 
werd ondertekend en gezegeld door de leenhouder Charles de Tassis op 8 
november 1611.  

4346BIS Extract en specificatie van de leenverheffen gehouden voor Charles d’Aubremont 
ridder heer van Ribaucourt, hoogbaljuw van het land en de stad van 
Dendermonde. Lenen werden verheven van 1600 tot in augustus 1602 namelijk :. 
– Jan van den Abbele, zoon van Jan, in Grembergen verheft tien vaatzaad DEN 
CAMMAERT genoemd.  Jan de Raet, zoon van Jacob, door erfenis van Michiel 
Heyvaert verheft een leen in Grembergen van een vaatzaad. Jacob Verbiest, zoon 
van Jan, in Opwijk verheft een dagwand en vijfentwintig roeden op de  
BRUGCOUTER gelegen. Paul de Parmentier, zoon van Jan, verheft een leen in 
Lebbeke van een half bunder in  DE DIJCK. Franchois van Havre als voogd over 
de wezen van Gillis de Clercq verheft een leen in Hamme op  DE DONCK groot 
een half bunder. Juffrouw Marie sKeysers, dochter van Joos, geassisteerd met 
Messire Jacob van der Meire, deken en pastoor in Dendermonde, verheft een leen 
in Merchtem MOOLWIJCK genoemd van vier bunder groot. Jan Kethele wegens 
zijn vrouw Catherine van Waesberghe verheft een leen zijnde een leenrol van acht 
achterlenen en enkele erfgronden in Opwijk. Dezelfde Kethele verhief een ander 
leen zijnde een rol sprekende op achttien bunders en drie vaatzaad met een 
achterleen van vier bunders gelegen in Hamme. Christiaen Spanoghe door koop 
van meester Jan van Belle verhief een leen in Sint-Gillis van negentien dagwand 
CAMERMANS BOSCH genoemd. Adriaen van Elsacker verheft een leen in 
Lokeren van drie bunders. Nicolaes van Coudenhove kocht van Pieter du Bois een 
leen zijnde de heerlijkheid van Uitbergen en Overmere. Olivier Vergheylen, zoon 
van Paul, namens Ferdinande van Halewijn door erfenis van Anna van Moorslede 
verheft een leen van tien bunders en half in Zele HET LEEN THAVERMATE 
genoemd.  Joos du Chastel door erfenis en gift van Jacob du Chastel zijn vader 
verhief een leen zijnde de heerlijkheid van  BLEU CHASTEL  in Tourcoing. Pieter 
Temmerman, zoon van Lucas, door erfenis van zijn moeder verheft een leen te 
Zele van zeven bunder gelegen  THUWIJCKE. Dominicus Colier door koop van 
Willem Sanders curator van het sterfhuis van Cunrard le Doulx verhief een leen in 
Zele van elf vaetzaad en half  SMEYERS BERCH genoemd. Joos van Holwincle 
door koop van meester Adriaen Helias verhief een leen in Zele van twaalf bunders 
DE SCHIERSACKERE genoemd. M’her Gaspar de Goulx door erfenis van mher 
Jan de Luu verhief een leen zijnde een heerlijke rente van twaalf pond par. op de 
domeinen. Dominicus Colier door koop van Marie Mumaerts en volmacht van 
mher Gaspar de Goulx haar man doet verhef van een leen van vijf dagwand 
gelegen in Baasrode en Vlassenbroek DEN VUTTERDYCK genoemd. Paesschier 
Verschen, zoon van Louis, namens het klooster van Affligem doet verhef van een 
leen zijnde een helftwinning in Eegene gelegen. Lieven van Vossole door koop 
van Marie Suys vrouw van Jacques Gheerincx verheft een leen in Hamme van vijf 
vaatzaad in  CLEYN COOLPUT. Adam Mesterton door koop van Joos Leeman 
verhief een leen in Berlare van een dagwand aan Pieter de Maerschalck gelegen. 
Pieter van Huylenbrouck ten gunste van mher Louys Vereycken ridder Audiencier 
verhief de heerlijkheid Hamme en Sint Annen. Dezelfde verhief ook ten gunste 
van mher Louys een leenrol in Grembergen.en ook de meierij en praterij van 
Grembergen. Nog dezelfde verhief ten gunste van mher Louys twee windmolens 
met de molenbergen in Hamme gelegen, een op OOSTACKER en een op  DEN 
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EEDT. Joos Siclers en Michiel van den Broucke voogden over de wezen van 
Jacob van Doorislare, zoon van Jacob, verhief leen leen in Berlare van negen 
dagwand  DEN BIERMAN genoemd palende aan Simon de Bruyne. Pieter 
Coppieters, zoon van Jan, verhief een leen in Zele van een half bunder groot 
liggende naast Gillis Vervaet en Ghysel Beelen. Pieter de Keersmaker, zoon van 
Francois, door erfenis van Jan de Smet zijn schoonvader verhief een leen zijnde 
de meierij van de Keure buiten de Mechelsepoort nabij Dendermonde. Franchois 
van Royen ten gunste van zijn dochter Catherine vrouw van Mijnheer de Runez 
verhief een leen zijnde het veer van Tielrode gekocht van Andries de Schryvere 
en Agneete van Bouchoute zijn vrouw. Franchoys du Lorroy namens zijn vrouw 
Anna Walschaerts verhief een leen in Opwijk van tien dagwand 
DIEPENBROUCK  genoemd. Jan Odemaer in proffijt van Marc de Clercq, zoon 
van Gillis, en van Catharina de Clercq door erfenis van Catharina Verhoeven hun 
grootmoeder verhief een leen in Hamme DEN ELSACKER  genoemd een bunder 
groot. Joos Ranst, zoon van meester Martin, voogd over Philips Zoete voor de 
helft en de zoon van Franchois Zoete voor de andere helft verhief een leen te Gent 
gelegen op  SANT in Sint-Lievens straat zijnde een heerlijke penningrente. Gillis 
de Kersmaecker, zoon van Christoffel, wegens Marie van Assche zijn vrouw 
verhief een leen in Londerzele van twaalf en half dagwand bekomen door erfenis 
van Gheert Goossens. Lucas Arents, zoon van Pieter, verheft  een leen in Lebbeke 
op het BEECKVELT van vierentwintig roeden. Hans de Cocq, zoon van Pieter, 
door erfenis verheft een leen in Hamme zijnde een penningrente geheven op 
tweeëntwintig bunders land. Pieter de Cocq, zoon van Pieter, verheft  een leen in 
Hamme zijnde een penningrente. Sieur Anthoine Longin, drossaard van 
Grimbergen, machtig over prins Philippe Willem de Nassau prins van Orange 
verhief een leen zijnde de heerlijkheid van  Londerzeel. En nog dezelfde verhief 
een leen zijnde een schoof van zeven zakken koren , in kapoenen, in glines en in 
broden en dertien pond vijftien schellingen par. in speciën. Jan van Belle verhief 
een leen in Zele van een dagwand TVOORBOCHTKEN VAN SCHELLEBROUCK 
noord de stroomdijk. Meester Anthoine de Clercq, zoon van Pieter, verhief een 
leen in Hamme van een bunder met twaalf achterlenen en cijnsrente van vier 
schellingen tien deniers par. Deze opsomming is gevolgd van een verklaring door 
Erasmus van Horenbeke griffier over de echtheid en de juistheid van dit 
uittreksel.ondertekend 16 mei 1603.  

4346TER Specificatie van de leenverheffen geschiedt tussen 31 augustus 1626 en 31 
augustus 1629 namelijk : Hildewaerdus d’Haene, zoon van Jan, verhief een leen 
in Hamme TLEEN TER LYSEN genoemd van drie bunders groot. Dezelfde 
dHaene verhief een ander leen ook in Hamme gelegen twee bunders groot. 
Meester Olivier Nieulant, zoon van meester Olivier, verheft een leen in de 
Vrijheid van Dendermonde van vijf bunders en nog een leen in Grembergen van 
tweeëntwintig vaatzaad. Jacob van der Hulst, zoon van Jacob, verhief een leen in 
Lebbeke van twaalf roeden  DE HOLMEIRE genoemd. Meester Jan de Clercq 
verhief een leen in Lebbeke van zes bunders DEN HOOGHENDRIESCH 
genoemd. Sieur Henry van Etten verhief een leen in Merchtem van zeven bunder  
DE SPECT  genoemd en dezelfde nog een leen zijnde een heerlijke rol. Cornelis 
van den Broecke verheft een leen in Opwijk van zes dagwand. Jan Diericx deed 
verhef van een leen in Lebbeke van een half bunder. Hubert Bertens verhief een 
leen in Opwijk van een dagwand aan de watermolen. Graaf Jan van Nassau 
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verhief een leen in Londerzeel zijnde een heerlijke leenrol en nog dezelfde verhief 
een andere leenrol. Jan Vermoesen deed verhef van een leen in Londerzeel zijnde 
een heerlijke tiende. Sieur Rinaldo Hughens, door koop van Jacob de Kimpe, 
verhief twee lenen in Hamme VROMONTSCHOOFF genoemd. Jan Moens 
verheft een leen in Sint-Gillis van een oud bunder op  DEN MOESCAUTER. Joos 
Abbeel verheft een leen in Berlare van een dagwand. Joos Lissens verhief een 
leen in Lebbeke zijnde een heerlijke tiende. Henry de Bolle deed verhef van een 
leen in Sint-Gillis van een dagwand op BOSCHVELT. Sieur Pieter Cools verhief 
een leen in Baasrode van negen roeden en een heerlijke rol. Pieter Verelst deed 
verhef van een leen in Lebbeke van zeven dagwand  TDAMPOEL VELT 
genoemd. Sieur Anthonne de Caudenhove verheft een leen zijnde de 
heerlijkheden van Uitbergen en Overmere. Philippe de Briquegny verhief een leen 
in Denderbelle zijnde het recht van de vogelvangst aldaar. Jan de Vijldere verhief 
een leen in Berlare van tien dagwand. De erfgenamen van Jan de Keersmaecker 
verheffen een leen in Hamme zijnde een tiende. Dezelfde verheft een leen in 
Berlare zijnde een heerlijke rol en tevens een tweede leenrol. Franchois van 
Hoorenbeke verhief een leen in Lebbeke van negen bunder een dagwand  
TCONCKELGOET genoemd. Marie van Lysbetten verheft een leen in Lebbeke  
DEN HANE  genoemd. Jan Sas verheft een leen in Opwijk  DE 
RIDDERTHIENDE. Mher Loys Vereycken ridder heer van Hamme verhief een 
leen in de vrijheid van Dendermonde zijnde een rente op de tol en de molens van 
Dendermonde. Joos Meysman verhief een leen in Lebbeke van zeven dagwand  
DLANCKBOSSELKEN genoemd. Franchois de Bruyne verhief een leen in Berlare 
zijnde een mote. De erfgenamen van Dominicus Colier verhieven een leen in 
Vlassenbroek van vijf dagwand  DEN VUTTERDYCK  genoemd. Dezelfde 
erfgenamen verhieven in Zele zes bunders en half. Nog dezelfde erfgenamen 
verhieven een tiende in Lebbeke. Dezelfde erfgenamen verhieven een heerlijke rol 
in Lebbeke. Pieter Herrebaut in Sint-Gillis deed verhef van een dagwand op  DEN 
MUERCAUTER. Messire Pieter van Hoorenbeke verhief een leen binnen de 
Vrijheid van Dendermonde van zes dagwand. Adriaen Moortgat in Opwijk 
verheft een vierde deel in de watermolen. Pieter van den Broecke in Opwijk 
verheft een dagwand en half op de  OVENCAUTER gelegen. Jan de Valcke 
verheft een leen in Opwijk zijnde een tiende. Jan van den Broecke verhief een 
leen in Opwijk van vijf dagwand en vijfentwintig roeden. Jan van Damme verhief 
een leen in Lebbeke van zes dagwand gelegen op het  HULSTVELT. Jan van den 
Eechaute verhief een leen in Hamme van dertien bunders genoemd  TLEEN TE 
PENNINGEN. Corneel Martins verhief een leen in Sint-Gillis van een half 
dagwand gelegen  IN DE GROOTE WEEDE.  Dezelfde verhief een leen in 
Lebbeke van negentien dagwand  OPT HULSTVELT. Nog dezelfde verhief in 
Merchtem zeven bunders  THOF TEN HAUTE genoemd. Adriaen van de Veegate 
deed verhef van een leen in Vurste land van Gavere van een bunder  TEN 
VAEREWYCK MEERSCH. Henry de Bolle verheft op Sint-Gillis drie bunders  
TSIECKENVELT genoemd. Jan van Langenhove verhief een leen in Moorsel en 
Wieze van drie bunders  DE VARENT  genoemd. Sieur Nicolas Ignatius de Beer 
doet verhef van de heerlijkheid van Meulebeke. De erfgenamen van Gillis 
Vermoesen deden verhef van een leen in Londerzeel van twaalf dagwand en half. 
Jan Claus verheft een leen in Grembergen van zes vaatzaad. Jan Moortgat verhief 
een leen in Lebbeke van een oud bunder DE VENNICHET genoemd. Franchois 
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Nieulandt verhief een leen in Lebbeke van zes dagwand  VRANCXSCHE 
ETTINGHE genoemd. Gillis Philips verhief een leen in Lebbeke een half bunder. 
Sire Jan van Breuseghem verhief een leen in de vrijheid van Dendermonde van 
zes dagwand. Jacob Volckerick een leen in Hamme van twaalf bunders. Joos Bijl 
verhief een leen in Sint-Gillis van drie bunders DE DAEMSHAEGHE genoemd. 
Dit uittreksel werd voor echt verklaard door Jan Baptista van Hoorenbeke griffier 
op 31 augustus 1629.  

4347 Charles de Tassis zoon van jonker Charles, ridder, postmeester van de hoogheden 
in Antwerpen doet verhef van een leen in Opwijk gelegen aan  THOFF TEN 
EECKEN genoemd  TCLEYN HOFF. Het rapport werd door de leenhouder 
gezegeld op 8 november 1611.  

4348 Denombrement ontbreekt. 

4349 Jaques de Smet, zoon van Philips,  doet verhef van zijn leen van een dagwand 
door erfenis bekomen van zijn vader. Het leen paalt aan het goed van Jan Verhuist 
en aan zijn goed genoemd VRANCX BROUCK. Het rapport werd gezegeld door 
Pauwels Moens op verzoek van de leenhouder omdat die geen zegel bezit op 2 
januari 1612.   

4350 Jaspar d’Hauwere, zoon van Jan, doet verhef van zijn leen van anderhalf dagwand 
groot waarvan het dagwand ligt op de CUTSEREROO MEERE palende aan het 
goed van de erfgenamen van Joos van den Breen, en aan het goed van de 
erfgenamen van Willem Vermeere. Het ander half dagwand ligt op  DE BEKE en 
paalt aan het goed van de erfgenamen van Joos van den Breen, noort aan het goed 
van de erfgenamen van Willem Vermeere en oost aan DE CUTSERO MEERE. 
Het rapport werd ondertekend door de leenhouder op 2 januari 1612.  

4351 Arnoult van Damme, zoon van Adriaen, doet verhef van zijn leen van twee 
dagwand en half. Van het perceel ligt een dagwand op  CUTSEROOMEERE 
palende aan Barbara sHauwers en aan  TBEKEVELT. Het ander anderhalf 
dagwand ligt aan Philips Spanoghe gehuwd geweest met Catharina van Damme 
op  T VELT de BEKE genoemd en paalt aan het vorig dagwand dat de leenhouder 
te gevolge staat.  Het rapport werd ondertekend door de leenhouder omdat hij 
geen zegel bezit op 4 november 1613. 

4352 Joos van Nuffele zoon van Adriaen doet verhef van zijn leen van drie dagwand en 
vijfentwintig roeden  waarvan een half bunder meers is. Het leen paalt aan 
Anthuenis Kindt, aan DEN BRABANTSCHEN BOCHT en het dagwand en 
vijfentwintig roeden zijn in het bezit van Digne sKeersmakers op  HET 
CAPELLEVELT aan  DE CLUYSE gelegen en staat de leenhouder te gevolge. Het 
rapport werd door de leenhouder ondertekend met zijn merk bij gebrek aan zegel 
op 26 mei 1614.  

4353 Thomas van den Broecke, zoon van Daniel, doet verhef van zijn leen van vijf 
dagwand en vijfentwintig roeden. Hiervan is een dagwand een gesloten veld  
TVELKEDEKEN VAN RODE genoemd palende aan  BOSSCHERVELT. Een 
dagwand en vijfentwintig roeden liggen op  DE BAVEGHEM CAUTER en is in 
het bezit van de leenhouder via zijn vrouw Tanne van den Bossche. Dit leen paalt 
aan Antheunis Kints aan het goed van het klooster TEN ROOSEN. Nog doet hij 
verhef van een dagwand op de zelfde kouter in het bezit van Cornelis van den 
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Broucke palende aan Brabant. Nog een dagwand op DAMELSBROEC  de 
voornoemde Cornelis toebehorende en paalt aan Antuenis Kints en aan het bos 
van de kinderen van Jan Schoormans. Nog een weide toebehorende Hendric van 
Lysbetten palende aan Jan van Damme. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 9 juni 1614. 

4354 Gillis de Smet, zoon van Gillis, doet verhef van zijn leen gelegen  TEN 
DROESHOUT genoemd  DE KEETELEREYE  twee dagwand groot zijnde bos 
gekocht van Martijne Smets zijn nicht. Het leen paalt aan het goed van de wezen 
van Jan Sarens. Het rapport werd ondertekend en gezegeld door de leenhouder op 
25 januari 1615.   

4355 Gillis de Smet, zoon van Gillis, doet verhef van zijn leen op  DROESHOUT  HET 
MACHIELS VELT genoemd en is vijfenzeventig roeden groot. Het leen paalt aan 
Joos Albrechts. Het rapport werd ondertekend en gezegeld door de leenhouder op 
25 januari 1615.  

4356 Joos Mertens doet verhef van zijn leen dat hij kocht van Pieter Moortgat, zoon 
van Gillis, en van Jan Moens, zoon van Willem en Adriana Moortgat zijn vrouw, 
gelegen TE DROESHAUTE in een perceel van tien dagwand en half. Het leen 
heeft een grootte van vier dagwand en half over de voornoemde Moortgats deel. 
De zes dagwanden behoren aan Joos Mertens en palen aan de beek die 
Vlaanderen en Brabant scheidt, aan Jan van Damme, aan Hendrick Verspecht. Het 
rapport werd door de leenhouder ondertekend op 16 november 1615.  

4357 Adriaen Heyvaert, zoon van Adriaen, doet verhef van zijn leen van vijf dagwand 
groot aan de beek tussen Vlaanderen en Brabant gelegen en paalt aan Jan 
Hoffman. In het leen is de leenhouder de twee dagwand bezittende, Philips 
Vermeere een dagwand die de leenhouder staat te gevolge. Het rapport werd 
ondertekend door de leenhouder omdat hij geen zegel bezit op 7 december 1621.   

4358 Gillis de Smet zoon Philips doet verhef van een leen van een bunder op 10 januari 
1622. Denombrement ontbreekt.  

4359 Joos Kindt zoon van Gaspar, doet verhef van een leen van anderhalf dagwand en 
zestien roeden land op 21 maart 1622. Denombrement ontbreekt. 

 
Volgens register van de Rekenkamer nr 24644 (anno 1473 afgesloten 1480) volgende 
melding: 
 
De  Jehan de le Eertbrugghe  a cause dune disme tenu de mondit seigneur vault par an iiijxx 
x livres par. tauxe xL livres x s. par. de ce riens receu par ce receveur mais il a contente 
Colinet et pour ce  Neant – service de cheval 
 
De Gerart de Hemelrike  a cause dun fief tenu de mondit seigneur contenant xj journelz vault 
par an xvj livres par. receu  ix livres xij s. par.  
 
De Jehan de Maechelghem a cause dun fief de vij journelz vault chascun an viij livres viij s. 
par. receu  v livres iij s. par.  
 
Volgens register van de Rekenkamer anno 1475 nr 24653 volgende melding :  
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De  Jehan van der Eertbrugghen  ou nom de damoiselle  Margriete van der Eertbrugghen a 
cause dun fief tenu de ladicte maison de tenremonde gissant en ladcite paroiche de Oppyc et 
valissant par an iiijxx x livres par. icy pour le droit du vj° denier dudict fief  xv livres 
 
De damoiselle  Katheline Salarts a cause dun fief tenu de ladicte maison de tenremonde 
valissant par an Liiij livres par. icy pour le droit dudict vj° denier  ix livres 
 
De sire  Clais van der Sleehaghen  pbre a cause dun fief quil tient de  Philippe van den 
Nieuwenhove  resortissant a ladicte maison de tenremonde valissant par an Liiij livres xij s. 
par. icy pour ledict droit  ix livres ij s. 
 
De Danneel van Neervelde a cause dun fief quil tient dudict  Philippe van den Nieuwenhove 
valissant par an  xxx livres par. icy pour le droit du vj° denier  v livres 
 
De  Joos de Keysere a cause dun fief quil tient dudict  Philippe van den Nieuwenhove 
valissant par an Lj livres xij s. par. icy pour le vj° denier dudict fief  viij livres xij s.  
 
De damoiselle  Jehane van Bigaerden  a cause dun fief quelle tient de ladicte court et maison 
de Tenremonde valissant par an Lxx livres par. icy pour le dict droit  xj livres xiij s. iiij 
deniers 
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XXIV. HUISE 

 
Messire Christoffle [  Govaert ] Vilain chevalier seigneur dHuisse tient ung fief de mondit 
seigneur de sadite maison et court de tenremonde  et est la seignourie dudit Huisse sopy 
extendant en la paroiche de Wareghem et la en tout ensamble tous les appertenances item a 
cause dudit fief toute justice haulte, moyenne et basse de toutes fourfaitures soit crim ou civil 
et a iceluy peult donner devant jugement ou apres vie silz ont [ saisant ] et apres les banner 
hors de sadicte seignourie et hors du pais de flandres et iceulx rappeller  item a cause de 
sondit fief en rente heritable en deniers soille velue  avaine chappons gelines duquel fief sont 
tenus a L ou Lx hommaiges desquelz ensamble ses eschevins et tenans de sadicte seignourie il 
peult plaidoier et faire court pour administrer chascun droit et justice et vault cedit fief par 
an  iijc ix livres par.  tauxe C iiijxx v livres viij s. par.  
 
Premiers Michiel Cossier tient ung fief dudit messire  Christoffles contenant xxv verges qui 
vault par an  viij s. par.  
 
Jacques le Grutere en tient ung fief contenant quatre mesures appelle ghemeten qui vault par 
an xiij livres xvj s. par. – tauxe viij livres v s. par.  
 
Jehan Martin van den Poele batillier en tient ung fief gisant en la paroiche de Petenghien 
contenant quatre bonniers qui vault par an  xvj livres xvj s. par. – tauxe x livres j s. par. 
 
Jehan le Clerc en tient deux fiefz gisans en Huisse contenant xij mesures appelle quartieren 
qui valent par an vj livres par.  
 
Jehan van Leeuwerghem en tient ung fief contenant en valeur par an en Wareghem  xx livres 
par. – tauxe xij livres par. 
 
Lieven Damman en tient deux fiefz dont lun gist en la paroiche de Zinghem appelle T 
LAETSCAP et est rente seignourable que certains tenans luy paient annuellement montant x 
livres xiiij s. ix deniers par. quatre halster de soille trois modekins daveine deux chappons et 
xxxviij gelines et laultre gist en Huisse contenant trois bonniers ung quart moins qui valent 
par an deduit L s. que labbaye de Corbie a heritablement dessus  xv livres iiij s. par. – tauxe  
ix livres ij s. par.  
 
Bertekin van Massemen  a cause de sa femme en tient ung fief gisant en Huisse et Oudeghem 
qui vault par an deduit tous frais et despens  xij livres par. – tauxe vij livres iiij s. par.  
 
Nichaise de Schietere en tient ung fief contenant douze bonniers et demy qui vault par an 
deduit les frais  xxxij livres par. – tauxe xix livres iiij s. par.  
 
Messire  Wolfart van Borssele  en tient ung fief et une rente heritable en la paroiche de 
Ansdighem vallisant par an  xx livres par. – tauxe  xij livres par.   il sert  
 
Nicholas van den Borre en tient ung fief en la paroiche de Odeke contenant iij quartiers et 
xxvij verges qui vault par an  iij livres par. – nihil  
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La demoiselle Margriete  vefve de Danel van Cnesselare en tient ung fief en la paroiche 
D’Aughem contenant six quartiers de terre qui vault par an  xij livres par. – vefve tauxe pour 
moictie  iij livres xij s. par.  
 
La vefve de  Adrien den  Babbure  en tient ung fief et est une rente sur certaine heritaige en 
la paroiche de Worteghem appelle la SEIGNOURIE TER PLANCKE qui vault par an deux 
modekins de soille et en deniers xLij s. par.   L s. par.  
 
Gilles van den Ryne en tient ung fief gisant ou lieu appelle UP LOZERE contenant quatre 
bonniers et demy appelle TGOET TEN WERFVE item appartiennent audit fief certains tenans 
qui luy paient annuellement en rente en deniers xvj s. x deniers par. ung halster de soille ung 
halster davoine et deux chappons item a aussi a cause de sondit fief ung bailli eschevins 
tonlieu bien espanez amende de trois livres item prent aussi des terres de lui terms a la mort 
double rente et le xv° deniers a la vente et vault cedit fief par an  xiiij livres vj s. par. – tauxe 
viij livres xij s. par.  
Josse de Wijchuus en tient ung fief et est une rente seignourable de v livres iiij s. par. ix 
chappons une geline cent et trente oefz gisant ou lieu appelle VALBROUCH  vj livres xix s. 
par.  
 
Messire  Jehan de Liekerke  chevalier tient ung fief de sadite seigneurie de Lozere et est une 
rente seignourable de gelines et oefz valisssant par an  vij livres par. – tauxe iiij livres vj s. 
par.  il sert 
 
Jehan Sersanders  en tient ung fief et est rente qui prent par an sur la disme de ma dame de 
Steelant par an  xxxv s. par. – nihil 
 
Bertrain de Leywere  en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an  vj livres par. – 
nihil  
 
Adrian Bertin en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  iij livres par. – nihil 
 
Gilles van der Meere en tient ung fief et est une rente seignourable en la paroiche de 
Ansdighem qui vault par an en soille et chappons duquel fief sont tenus trois arrieresfiefz cy 
apres declarez  ix livres par. – tauxe v livres viij s. par.  
 
Arnoul de Cabootre en tient dudict  Gilles van der Meere deux fiefz contenant xvj bonniers 
qui valent par an Lxxij livres par. – tauxe xLj livres xiiij s. par.  
 
Josse Waeye en tient ung fief contenant trois bonniers dont la vefve mere dudict Josse tient la 
moictie en vivenote sa vie durant et vault cedit fief par an  ix livres par. – tauxe v livres viij s. 
par.  
 
Le Saint Esprit de Zweveghem tient ung fief dudict messire  Christofele Vilain et est rente en 
avenir qui vault par an iiij livres vj s. par. – nihil 
 
Arnoul de Cabootre en tient ung fief contenant cincq quartiers en la paroiche de Wareghem 
qui vault par an  v livres par. – nihil  
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Bernard Doosthende  en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  x s. par. – nihil 
 
Jehan van Leins en tient ung fief contenant cincq bonniers lequel vault emsamble certaine 
rente seignourable par an  Lx livres par. – tauxe  xxxvj livres par.  
 
Henry van den Heede en tient deux fiefz contenant une mesure appelle ghemet et xL verges 
qui valent par an iij livres par. – nihil 
 
Guillame van den Heede en tient ung fief gisant en la paroiche Dansghem  contenant ix 
bonniers qui vault par an  xxiiij livres par. – tauxe xiiij livres viij s. par.  
 
Lonis van der Wedaghe en tient ung fief gisant en la paroiche de Petemghem contenant 
quatre bonniers qui vault par an  xiiij livres viij s. par. – tauxe viij livres xij s. par. 
 
Christoffle van Hoorenke  en tient ung fief gisant en la paroiche Danseghem qui vault par an  
x livres par. – tauxe vj livres par.  
 
Guillaume van Muelenbrouc en tient ung fief contenant trois bonniers [ qui valent par an  
xvj livres xvj s. par. ] item appertient aussi audit fief tolieu et amende de iij livres par. xxiiij 
chappons en rente heritable xLij s. iiij deniers par. [ et est icellui fief chargie de vj livres par. 
par an ou prevost de Huusse ] vault par an  xxij livres x s. iij deniers par. de ce fait a deduire 
vj livres par. par an que ledit fief est chaergie appartenant prevost de Huusse ainsi demeure 
de net  xvj livres x s. iij deniers – tauxe  x livres ij s. par.  
 
Guillaume van der Scaghe en tient ung fief gisant en la paroiche de Warenghem contenant 
en preitz ung bonnier qui vault par an  vj livres par. – nihil  
 
Nichaise le Schietere en tient ung fief contenant vj bonniers gissant dempres Audenaerde qui 
vault par an deduit la rente  xiiij livres par. – tauxe viij livres viij s. par.  
 
Arnoul Alant en tient ung fief contenant douze verges qui vault par an  x s. par. – nihil 
 
Anthoine de le Mere  en tient ung fief contenant iij bonniers et ault xvj livres xvj s. par. et une 
rente en soille en pouilles en deniers  iij livres xij s. vj deniers par. et en une autre rente xLiiij 
s. mont en tout  xxij livres xij s. vj deniers par. 
 
Gilles van der Gracht tient ung fief en la paroiche dAuweghem en terre et rente  xviij livres 
par. 
 
Arend de Hont  ung fief en la paroiche de Oyke contenant j journel et xxv verges vault  xxiiij 
s. par.  
 
Jaques le Wachtre  en tient deux fiefz dont lun est une disme et en vault par an  xxiiij livres 
par. et laultre est est une rente seignourable en soille aveine et chappons iij livres par. valent 
les deux fiefz par an  xxvij livres par.  
 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 319

3884 Jan, baron van Montmorency en van Nevele, heer van Huise etca doet verhef van 
zijn heerlijkheid van Huise gelegen in de kasselrij van Oudenaarde en Kortrijk. 
De heer houdt zijn heerlijkheid met de drie graden van justitie de hoge, middele 
en nedere. Aan deze machten zijn verscheidene rechten verbonden zoals : tol, 
vond, stragiers en bastaard goed, confiscatie en beste hoofden. Buiten deze 
heerlijkheid bezit hij een vol hof THOF TE PLEYERE genoemd. Tot dit hof 
behoren een opperbaljuw, onderbaljuw, ontvanger, procureur, prater, kerkmeester 
en H. Geestmeesters en andere officieren. Tevens wordt er melding gemaakt over 
de berechtiging van de poorters van Oudenaarde, de ziens- en werkwijze.  Nog 
andere laathoven zijn aan de heerlijkheid verbonden onder andere een hof  
BOUCHAUTE genoemd, een hof in Berchem, in Rechem en elders. Opsomming 
van heerlijke penningrenten, zeventig kapoenen, vijfthien hinnen zeventien halster 
en een meuke rogge Deynse maat. Een ander heerschip BANLAER genoemd moet 
jaarlijks veertig halster rogge Deinze maat, drie kapoenen, heerlijke rente van 
zevenentwintig schellingen par. gelden. Verder heeft de heer van Huise nog een 
heerschip in Waregem bevattende de hoge, middele en nedere justitie. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 29 maart 1502 na Pasen.  
Zie uitgave in bijlage 
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XXV. LONDERZEEL 
 
Phelippe van Vursenne  tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de 
Tenremonde contenant a xvij ou xviij bonniers de terre dont chascun bonnier ault par an a 
ferme xLviij s. par. item appertient audict fief en rente seignourable en deniers chappons et 
gelines xxviij livres svj s. par. que ses tenans luy paient annuellement Item appertient aussi 
audit fief une guarbe sur certain nombre de terre valissant par an  xv livres xij s. par. item a 
cause de sondit fief en rente cincq muys daveine estime en valeur par an  vij livres iiij s. par. 
item a a cause de sondit fief mayeur hommes de fief et tenans pour adheriter et desheriter et 
faire plaine justice de soubz les bancqs ou les terres de lui tenus gisant duquel fief sont tenus 
cincq hommaiges gisans ou terroir de Tenremonde assavoir messire  Philippe de Massemin a 
cause de sa court TER MEIRE  Jehan le Keisere le joisne a cause de la court de VURSENE  
Jehan van der Dendren  a cause de la court TE MASSELE  lesquelz trois hommaiges sont 
introuvables  Heindric van der Hert en Lebbeke environ trois bonniers et  Gillis van Vursene  
qui gist a Baesserode que a present tient  Ghiselbrecht le Lu  dont le valeur nest point venu 
ou registre item est ledit fief deu en temps de guerre le service dun cheval et en sont tenus 
plussieurs arrieresfiefz cy apres declarez et vault ce dit fief par an  iiijxx xij livres par. viij s. 
par. de ce fait a deduire xx vierteelen de soille mesure de Malines que Rogier Braem et la 
fille de  Jaspar Botlaers prennent heritablement sur ledict fief extime le viertele a  xvj s. par. 
soit xvj livres par. item pour les refections du molin et de son chastel scitue en sondit fief xx 
livres par. deviennent de net Lvj livres viij s. par.  sans les despence du cheval quil doit livrer 
en annees appelles hervaerden  Colinet Danekin a receu le service du cheval comme il appert 
par sa cedulle  
 
Premiers  Adrien van Mespelaer tient ung fief dudit  Philippe van Vursene gisant en la 
paroiche de Liezele contenant trois journelz qui vault par an  iij livres par. – nihil  
 
Jehan de Rademakere en tient ing fief contenant ung bonnier ou lieu appelle 
BROECSTRATEN qui vault par an  xL s. par. – nihil 
 
Ledict Jehan en tient ung fief contenant demy bonnier et demy journel appelle DEN 
ESPENEN BOUCH et vault par an xLviij s. par. – nihil  
 
Jaques van der Hofstat en tient ung fief contenant demy journel qui vault par an  xvj s. par. 
 
Marguerite van der Hofstat  en tient ung fief contenant trois journulz appelle TE 
BROUCVELT qui vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Henry le Koc en tient ung fief et est une mastiere qui vault par an deduit la rente xxij s. par. – 
nihil  
 
Henry Boele  en tient ung fief contenant six journelz gisant ou lieu appelle EERTBRUGGHE 
qui vault par an  vj livres par. - nihil 
 
Gilles van Linthout alias van den Cleye  en tient ung fief contenant demy bonnier gisant 
oudit lieu qui vault par an  ij livres - nihil  
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Guillaume le Rademaker  en tient ung fief contenant xxv verges et est une masiere qui vault 
par an  iiij s. par. – nihil  
 
Jehan le Ramaker  en tient ung fief contenant xv verges qui vault par an  xiiij s. viij deniers 
par. – nihil 
 
David le Rademaker  en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xvj s. par. – 
nihil  
 
Henry de Rademaker  en tient quatre fiefz contenant ung bonnier et trois journelz qui valent 
par an  iiij livres par. – nihil  
 
Raze van den Ghehuchte  en tient ung fief contenant trois journelz et demy gisant sur le 
ZWARTE BEKE et est ledit fief chergie au saint esprit de londerzele vj jesures de soille 
appelle viertelen et ledict fief vault par an xxj mesures qui montent en argent iij livres par. – 
nihil  
 
Gilles et Adrien van den Ghuchte comme maistres dudit saint esprit tiennent ung fief 
contenant cincq journelz gisant ou lieu appelle TEN GHUCHTE  et vault par an [ cincq 
mesures appelle viertelen mesure de Maline qui montent en argent ]  iiij livres x s. – nihil  
 
Ledit Saint Esprit prent par an sur le fief de Raze Tielens contenant quatre journelz une 
mesure de soille appelle viertelen mesure dudict Malines  xvj s. par. – nihil  
 
Danel Lemmens en tient ung fief contenant demy journel et est une masure gisant ou lieu 
appelle DEN SCHEEWECH  qui vault par an  xxxij s. par. – nihil  
 
Gilles van den Ghuchte alias Tielens en tient ung fief contenant trois journelz qui vault par 
an  xLviij s. par. – nihil 
 
Pierre Tielens  en tient ung fief contenant quatre journelz qui vault par an  xLviiuj s. par. – 
nihil  
 
Pierre van Lieden en tient ung fief contenant demy bonnier gisant ou lieu appelle TEN 
VOORDE qui vault par an  xL s. par. – nihil 
 
Pierre van Scrieke en tient ung fief contenant trois journelz et demy qui vault par an deduit 
xx deniers de rente  xLvj s. iiij deniers par. – nihil 
 
Henry van der Hofstat  en tient ung fief contenant demy bonnier et ung journel et est une 
maure qui vault par an  vj livres par. – nihil 
 
Pierre van Scouwenbrouch  en tient ung fief contenant trois journelz et demy qui vault par an 
[ xxj mesures de soille appelle viertelen mesure de Brabant ]  iij livres x s. par. – nihil  
 
Pierre Tielens  en tient ung fief contenant demy journel et vault par an  xxvj s. viij deniers 
par. – nihil  
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Johannes van der Helst en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an   xxiiij s. 
par. – nihil  
 
Jehenne van Hasselt en tient ung fief contenant deux journelz et demy qui vault par an [ xv 
mesure de soille appelle viertelen extimez en argent]  ij livres par. – nihil 
 
Henry van Scouwenbrouc  en tient ung fief contenant trois journelz et demy et vault par an [ 
xxj mesures de soille appelle viertelen mesure de Brabant qui valent en argent ]  iiij livres 
par. – nihil  
 
Pierre van Vorspoele en tient ung fief comme maistre de leglise dudit Londerzele ou nom de 
ladicte eglise contenant deux bonniers qui vault par an  iiij livres xvj s. par. – nihil  
 
Marc de Werchene en tient ung fief contenant cincq bonniers et demy qui vault par an [ xvj 
mesures de soille appelle viertelen mesure de Malines qui valent en argent ] xij livres xvj s. 
par. – nihil  
 
Henry van Asbrouc en tient trois fiefz conteant sept journelz qui valent [ deux sacqs et une 
viertele de soille par an ] v livres – nihil  
 
Paschijne sMoors en tient ung fief contenant deux journelz gisant en la paroiche de Liezele 
qui vault par an  xxviij s. par. – nihil  
 
Gilles van Obberghem  en tient ung fief contenant journel et demy appelle TEN GUCHTE qui 
vault par an  v livres xiiij s. par. – nihil  
 
Maistre  Jehan van den Broucke tient ung fief contenant demy bonnier et trois quarts qui 
vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Henry van der Poorten en tient ung fief contenant trois journelz et deux bonniers bruyere qui 
vault par an  xxxij s. par. – nihil  
 
Jehan van den Ghuchte en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an [ demy 
muyde de soille ]  xxxij s. par. – nihil  
 
Jehan van den Ghuchte alias Tielens en tient ung fief contenant trois journelz qui vault par 
an trois mesures de soille appelle viertelen mesure de Malines  xLviij s. par. – nihil  
 
Margriete de Reynghersvliet  tient ung fief de mondit seigneur le duc et est une guarbe qui se 
lieve sur diverses pieces de terre qui vault par an vij sacqs de soille et en deniers et chappons 
gelines paines  xiij livres xvj s. par. item en rente hertiable x mesures de soille lequel fief vault 
par an xxxij livres xij s. par. de ce fait par. de ce fait a deduire la charge assavoir iij livres xij 
s. reste  xxix livres par.  
 
Gilles van Obberghem tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde et est une seignourie emsamble certain nombre de guarbes qui prent a cause de 
sondict fief et en sont tenus pluseurs hommaiges cy apres declarez  
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Premiers  Jehan van den Moortele  tient ung fief dudict Gilles contenant trois bonniers qui 
vault par an vij livres iiij s. par. – tauxe iiij livres vj s. par.  
 
Guillame van Asbrouc en tient ung fief contenant six journelz qui vault par an [ cincq mesure 
de soille appelle viertelen mesure de Malines ] iiij livres par. – nihil  
 
Jehan van der Groelst  en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an [ une mesure 
de soille appelle viertelen ]  xvj s. par. – nihil  
 
Margriete Beckenels en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an [ vij mesure de 
soille appelle viertelen mesure de Brabant ]  xvj s. par. – nihil  
 
Jehan de Keersmakere  en tient ung fief et est une seignourie de tenans dont il prent a la 
mort le meilleur catel item a en rente que ses tenans luy paient annuellement iij deniers par. 
en pain avoine et gelines xxx s. viij deniers par. item a aussi a cause de sondit fief une guarbe 
qui vault par an ix livres xij s. par. qui monte ensamble x livres xij s. xj deniers par. – tauxe  
vj livres ix s. par.  
 
Jehan van den Bemde  en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an [ deux 
mesures de soiolle apelle viertellen ] ij livres  par. – nihil  
 
Henry van Asbrouc en tient ung fief contenant trois journelz et demy qui vault par an [ xxj 
mesures de soille dit viertelen mesure de Brabant ]  iiij livres par. – nihil  
 
David le Rademaker  en tient ung fief contenant trois journelz qui vault par an [ dix mesures 
de soille dit viertelen ] iij livres par. – nihil 
 
Catherine Belynns  en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an [ vij mesures de 
soille dit viertelen mesure de brabant qui font en argent ]  xxiiij s. par.  
 
Henry van der Hofstat en tient ung fief et est une seignourie qui vault par an  vij livres iiij s. 
par. – taxe iiij livres vj s. par.  
 
Henry de Rademakere en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an [ une mesure 
de soille dit vietele ]  xx s. par. – nihil  
 
Elyzabeth van den Rode en tient ung fief contenant six journelz qui vault par an  vij livres iiij 
s. par. – taxe  iiij livres vj s. par.  
 
Gilles de Poortere en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xLviij s. par. – 
nihil  
 
Jehan Feerman  en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an [ une mesure de 
soille appelle sestere ] xx s. par. – nihil  
 
Jehan le Rademaker  en tient ung fief contenant demy journel qui vault par an [ trois 
mesures de soille dit viertelen ] x s. par. – nihil  
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Henry van der Cleye  en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an [ viij mesures 
de soille dit viertelen mesure de brabant qui valent en argent ] xx s. par.  
 
Catherine van Brachene  en tient ung fief contenant deux journelz qui vault par an xvj s. par. 
– nihil  
 
Jaques van der Hofstat en tient ung fief contenant trois journaulz qui vault par an deduit ung 
halstre de soille que le cloistre de Gremberghe en Brabant prent annuellement dessus  ij 
livres x s. par. – nihil  
 
La chapelerie de Londerzele en tient ung fief qui vault par an  xvij s. viij deniers par. – nihil 
Le saint esprit de Londerzele en tient ung fief qui vault par an ung halstre de soille item en 
rente heritable x mesures de soille dit viertelen  ij livres x s. par. 
 
Adrien Tielens  en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an [ une mesure de soille 
dit vierele ]  x s. par. – nihil  
 
Pierre van Hofstat  en tient ung fief contenant journel et demy qui vault par an ix mesures de 
soille dit viertelen quy valent en argent  xx s. par. – nihil  
 
Christian de Wolmont tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde et est une seigneurie de guarbes et tenant qui de luy tiennent heritaige  item a 
ung mayeur duquel emsamble ses hommes et tenans peut adheriter et desheriter touchant les 
fiefz de luy tenus et de leritaige dudit mayeur et des eschevins par empreint duquel fief sont 
tenus pluseurs hommaiges cy apres declarez  
 
Premiers les enffans de messire  Daniel van Bochout tiennent ung fief dudict Christiaen cont 
demy bonnier [ dont le valeur nest point venu ou registre ] vault   xxxvj s. par – nihil  
 
Sire  Jehan van Ranst pbre en tient ung fief contenant quatre journelz qui vault par an  iiij 
livres viij s. par. – nihil  
 
Agnese de Bugghenhout  en tient ung fief contenant demy journel et demy bonnier gisant ou 
lieu appelle STEENBUEKEL qui vault par an  iiij livres xvj s. par.  
 
Henry de Rademaker  en tient ung fief contenant cincq journelz gisant ou lieu appelle S 
RADEMAKERS VELT  [ qui vault par an xxv mesures de soille dit viertelen qui valent en 
argent  v livres x s. par. – nihil  
 
Elyzabeth tsRademakers en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an [ ung 
mesure de soille ]  xLviij s. par. – nihil  
 
Pierre de Scouwenbrouc  en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an [ demy 
mesure de soille ]  xL s. par. – nihil  
 
Henry van der Poorten en tient ung fief contenant cincq journelz gisant a Liezele qui vault 
par an  xLviij s. par. – nihil  
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Jehan van den Bemde  en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an [ demy 
mesure de soille ]  xL s. par. – nihil  
 
Guillaume van Opstalle  en tient ung fief contenant cincq journelz qui vault par an [ v 
mesures de soille dit viertelen ]  iij livres par. – nihil  
 
Henry van der Poorte  en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xL s. par. – 
nihil  
 
Marcq van Wachent en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xxxij s. par. – 
nihil  
 
Margriete de la Valee  en tient ung fief contenant dix bonniers qui vault par an  xiiij livres 
viij s. par. – tauxe  ix livres vij s. par.  
 
David de Raymakere tient ung fief de mondit seigneur de sa maison et court de tenremonde 
contenant ung bonnier qui vault par an [ ung mesure de soille ]  xLviij s. par. – nihil  
 
Guillaume van der Cammen  tient ung fief de mondit seigneur contenant demy bonnier qui 
vault par an [ xiiij mesures de soille dit viertelen qui valent en argent ]  xLviij s. par. – nihil  
 
Item dudict Guillaume est tenu ung fief contenant demy bonnier qui vault par an [ xiiij 
mesures appelle viertelen ] xLviij s. par. – nihil  
 
Cornille Braen en tient ung fief de mondit seigneur contenant demy bonnier qui vault par an 
demy muy de soille  xLviij s. par. – nihil  
 
Andere handschriften :  
[ Agnese van den Perre tient ung fief de mondit seigneur gisant sur BONEWIJC contenant 
demy bonnier vault  xLviij s. par.   
Agnese van den Perre tient ung fief de mondit seigneur contant ung bonnier qui vault par an  
xxiiij mesures de soille appelle viertelen qui valent en argent de..   ij livres par. 
Messire Everart de le Marke chevalier tient ung fief de mondit seigneur contenant ung 
bonnier de bois et ung bonnier de pret et le quart dune dixme gisant en Steeneffele [ 
Steenhuffel ] et la v° guarbe sur iij bonniers de terre vault par an extime en..d  L livres par. 
par an ] 
 

4078 Wouter van der Messien doet verhef van een leen zijnde twee volle lenen en een 
klein leentje  gelegen in Brabant. Dit leen bestaat uit elf bunders land gelegen het 
ene aan het andere THOF TE LUUCS genoemd. Verder nog een jaarlijkse 
heerlijke rente die diverse laten gelden geheven op het goed dat zij van de 
leenhouder in erfgrond bezitten. De heerlijke rente bedraagt drie mudde rogge in 
natura en vijftien schellingen groot in penningrente. Tot het leen behoren een 
aantal laten. Bovendien heeft de leenhouder veertien mannen die negenendertig 
bunders leen houden. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 11 juli 
1430.  



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 326

4079 Jacob van den Beemde doet verhef van zijn leen een bunder groot gelegen in twee 
percelen, een half bunder op het veld voor  DEN BOONWITE palende aan Pieter 
Ghisels. Het ander half bunder ligt op ERDBRUGGHE palende aan David de 
Rademaker en naast Jacob van der Hofstat. Het rapport werd door de leenhouder 
gezegeld op 11 juli 1430.  

4080 Jan Bode doet verhef van zijn leen van een half bunder groot op het veld 
DERDBRUGGHE genoemd en paalt aan Augustinus Zoys. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 11 juli 1430.  

4081 Robbrecht van den Moortere  doet verhef van een leen en heerlijkheid in Brabant, 
in Londerzele gelegen, geldende twaalf mudde rogge, een mud evene en twaalf 
schellingen groot in penningrente. Dit gelden een kwantiteit van laten op hun 
erfgronden. Bovendien houden veertien mannen ongeveer twaalf bunder leen. De 
leenhouder heeft zijn leenmannen voor het leen, en geleende schepenen voor de 
erfgronden, die de bank vormen. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld 
op 11 juli 1430.  

4082 David de Rademaker doet verhef van zijn leen van een bunder gelegen in twee 
percelen. Het één half bunder is gelegen in een veld DERDBRUGGHE genoemd 
naast Jacob van den Beemde en naast Jan Boods en het ander half bunder ligt in 
het veld  TSCOOFLANDT palende aan Pieter Ghisels en aan Jacob van der 
Hofstat. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 11 juli 1430.  

4083 Willem van Ursene doet verhef van een vol leen tussen de zeventien en de 
achttien bunders groot. Tot dit leen behoren nog eens zesentwintig à 
zevenentwintig bunders leen. Daartoe behoren binnen Liezele twee mannen die 
vol leen houden. De leenhouder heeft een jaarlijkse heerlijke rente van achttien 
schellingen groot in specien, vijf mudden rogge en vijf mudden evene in natura 
die diverse laten schuldig zijn op hun erfgronden. De leenhouder heeft het volle 
bedrijf van wettelijkheid op de erflanden namelijk van de lenen de leenmannen en 
van de erflanden geleende schepenen. Verder heeft de leenhouder vijf mannen in 
het land van Dendermonde o.a. heer Philips van Massemene op het goed van 
Gillijs van der Meir. Ook Jan de Keyser de jonge van het goed van Ursene. De 
derde Jan van den Denderen van een goed te Mespelare, de vierde Gheert van der 
Hert van zijn goed  TER HERT. De vijfde Gillijs van Ursene van zijn goed te 
Baasrode. Willem van Ursene moet zijn leenheer bijstaan met een paardendienst 
en harnas  in tijden van oorlog of veldslagen. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 11 juli 1430. Zegel verloren.  

4084 Jacob van der Cammen doet verhef van zijn leen uit hoofde van Kateline 
Robbrechts zijn wettelijke vrouw. Het leen is een bunder groot. Hiervan houdt zij 
een half bunder naast Gillis van Welle en naast Willem van der Cammen, broer 
van Jacob. Cornelis de Smet houdt het ander half bunder leen van Kateline 
palende aan Meys Bouden, en naast Gillis van Welle. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 11 juli 1430.   

4085 Jacob van der Cammen als wetteljk voogd en man van Kateline Robbrechts doet 
verhef van een leen van een bunder. Anno 1430. – Denombrement ontbreekt. 

4086 Jacob van den Beemde doet verhef van een bunder land gelegen in twee percelen. 
Het één half bunder ligt op het veld voor DEN BOONWIC tussen het goed van 
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Pieter Ghisels en de straat. Het ander half bunder ligt op DERDBRUGGE tussen 
het leen van David Rademakers en het goed van Jacques van der Hofstad. Het 
rapport werd door de leenhouder gezegeld op 29 juli 1440.  

4087 David de Rademaker doet verhef van een leen van een bunder groot gelegen in 
twee percelen. Het één half bunder ligt op DERDBRUGGE tussen het leen van 
Jacob van der Beem en de Broucstraete het ander half bunder op het  
SCOEFVELT tussen het goed van Pieter Ghisels  en het goed van Jacob van der 
Hofstad. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 29 juli 1440.  

4088 Ivete dochter van wijlen Jan Boode doet verhef van een leen van een half bunder 
land gelegen op  DE CLEENE ERDBRUGGHE naast het goed van Jan van der 
Hofstat. Het leen is niet belast. Het rapport werd gezegeld door David den 
Rademaker, leenman van het leenhof van Dendermonde, op 1 augustus 1440.  

4089 Wouter van der Messien doet verhef van twee volle lenen en een klein leen 
gelegen in Londerzeel in drie percelen het een naast het ander, samen tien bunders 
groot. Tot het leen behoort een vijfde schoof van drie mudden rogge Mechelse 
maat. Nog behoort een cijns van drieëndertig schellingen vier deniers ts. en dertig 
schellingen Tournois, acht pond tien schellinghen payments en negen kapoenen 
vier hoenderen en zes en een halve viertelen evene Brabants, vier broden en een 
mestdag. Nog in tien cuerhoeven bezit de leenhouder het achtste deel. Twee volle 
cuerhoven, de helft van een cuerhof behalve het achtste deel. Nog heeft hij het vol 
bedrijf met de dienaars en de mannen om te goeden en te ontgoeden. Erven en te 
onterven gebeurt met geleende schepenen. Tot het leen behoren negen bunders in 
achterlenen in Londerzeel gelegen.  Eerst jonker Daneel van Bouchout houdt twee 
dagwand in DOUDE GOET TEN VOORSPOELE. Adriaen Bode houdt tien 
bunders gelegen in het goed  TE BOODS gelegen aan  DE HEYDE. David de 
Rademaker houdt vijf dagwand en Lysbeth  sRademakers Daniels dochter houdt 
een bunder naast het goed van haar vader gelegen in het veld  TEN 
GHEHUCHTE. Heindrik van den Perre houdt een bunder op DEN CLEYNEN 
THOOGHDRIESCH gelegen.  Joos van Wachene houdt een half bunder landts op  
TEN HOOGHVELDE.  Jan van Opstalle houdt vijf [..] opt HOOGVELT, Jan van 
Buggenhout van huis en hof groot een half bunder aan de WARACKER,  Gillijs 
van Thienen houdt zijn huis en hof van ongeveer drie dagwand gelegen naast  
THOF TE LUUCS OP DE BEKE  Heinrijc Soengiaert houdt een half bunder op  
TEN WIEACKER naast het straatje gelegen.  Gillijs de Clerc, alias van Heechoute, 
houdt zijn  huis en hof van  drie dagwand  TEN HEECHOUTE Jacob van den 
Beemde houdt een dagwand  OP DE MOSE  en een dagwand binnen zijn hof.  In 
Steenhuffel is heer Segher van den Heetvelde leenman van van vijf bunders DE 
PEEDS  HOEVE genoemd  gelegen aan het  HOORENBEEXVELT. Nog in 
Liesele  is Eggerijcx van den Broucke leenman van vijf dagwanden lands op  T 
VLIETKEN  gelegen. Het hoofdleen is vrij van belasting met erf- of lijfrente.    
Het rapport werd gezegeld op 6 augustus 1440. 

4090 Jacob van der Cammen als man van Katelijne Robbrechts doet verhef van haar 
leen van een bunder. Dit leen is gelegen over  DE MEYSVONDER tussen het goed 
van Gillis van den Welle en het erf van de leenhouder. Van dit leen houdt 
Cornelis de Smet een half bunder van Katelijne in leen. Het leen is niet belast met 
enige rente. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 2 augustus 1440. 
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4091 Willem van Ursene doet verhef van een leen bestaande in zijn huis en hof met 24 
bunders land, bos, beemd en water in Londerzeel genoemd  ASSCHCRIHANE 
gelegen. Tot het leen behoort de halve watermolen die jaarlijks vijf mudden rogge 
Mechelse maat waard is. Ook de vijfde schoof jaarlijks waardig van negen 
mudden rogge behoort tot het leen. Nog bezit de leenhouder een jaarlijkse 
erfelijke cijns van vier pond zestien schellingen  en zes deniers to[urnois], zestien 
zwarte Tournois, achtentwintig kapoenen, vierenveertig hennen, eenentwintig 
[..]twaalf broden. Gedurende vierenvijftig dagen moeten door de laten gehooid en 
mest gevoerd worden.  De dienst werd nog uitgebreid met negen wagens en vier 
paarden om bijkomend een dag mest te voeren. Een halve wagen met twee 
paarden moest ter beschikking staan. Nog behoort tot het leen zes cuerhoven, 
waarvan de helft  de heer van Londerzele bezit, en twee en half cuerhoven die 
volledig tot het leen. Tot het leen behoort het volle bedrijf [ hiermee wordt het 
bestuur bedoeld ] van leenmannen met de dienaren. Het erven en het onterven 
geschiedt met geleende schepenen met de dienaren. Tot het hoofdleen behoren 
tussen de zesentwintig en de zevenentwintig bunders in achterleen gelegen in 
Londerzele namelijk : Eerst juffrouw Katelijne van Bolenbeke vrouw van Jan 
Esselins houdt vijf en half bunders land gelegen tussen de beek en  DEN BERCT.  
Robbrecht van der Moects houdt zijn palende aan Katelijne Odiers huis en hof. 
Jan de Rademaker  houdt zijn huis en hof gelegen in drie percelen het éne aan het 
andere voor de  MOLENVIVER tot aan de weg.    Katelinen van der Mere weduwe 
van Merten Tielins houdt drie en half dagwand gelegen op DE ZWERTE BEKE. 
Gillis Tielins haar zoon houdt drie dagwand lands op BROUCKVELT  gelegen. 
Willem Tielins haar zoon drie en half dagwand op het veld voor COENRAERDS. 
Jan Tielins Katelijnes zoon houdt een half dagwand [..]. Heinric van Hassele 
houdt een half bunder op de  ZWERTE BEKE. Pieter Ghysels houdt drie dagwand 
lands op het  SCOEFLANDE.  Item Jan Meys houdt zes dagwand en half 
waaronder land en beemd het éne naast het andere tot aan de beek op het veld 
voor  COENRAERDS. Dezelfde houdt nog drie en half dagwand winnende land 
aan de  BOERDERBRUGGE [ VOERDERBRUGGHE ] gelegen. Heinric Tielins 
houdt een half bunder land op de  ZWERTE BEKE en de zelve nog drie dagwand 
land up het BOERDERVELT gelegen. Janne van Hassele houdt drie dagwand land 
op het  BROUCVELT. France Boods heeft drie dagwand op de 
BOERDERBRUGGE.  Nog de zelfde houdt een half bunder lands ten gehuchte 
naast de straat. Michiel van der Beemde houdt een dagwand op het veld voor  
DEN BOENWITE.gelegen. Renier Boode houdt zes dagwand land op  
DEERDBRUGGE. Jacob van der Hofstad houdt een half dagwand lands voor zijn 
hofstede en Jan van der Hofstad houdt zijn hofstede en drie dagwand. Nog de 
meergemelde van der Hofstad houdt drie dagwand op HET BROUCVELT. David 
de Rademaker houdt  een bunder DBOONWIJT EEUSEL  genoemd. De zelve 
houdt [..] bunder op het veld voor  DE BOENWITE.  De zelve een half dagwand 
naast  DEERDBRUGGHE en nog een half dagwand land aan zijn stede.  De zelve 
een half dagwand hof aan de Broucstraat en nog de zelve een bunder bos aan de 
Broucstraat daarin Jan de Rademaker een half bunder bos bezit DEN ESPENEN 
BOSCH genoemd.  Heinric van Linthout houdt een half bunder land op  
DEERDBRUGGE. […]. Willems van Melbroucks vrouw houdt twee bunder 
gelegen te  SCOUWENBROUC.  Item Heinric van Scouwenbrouc houdt drie 
dagwand en half lands in zijn stede TE SCOUWENBROUC.  Item Jannen  en 
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Kateline van Scouwenbrouc drie en half dagwand lands aan de stede  TE 
SCOUWRENBROUC.  Item deze volgende leenmannen behoren tot Londerzele. 
Eerst Adriaen van Maerselaer houdt zes dagwanden op het veld voor het hof  TEN 
NYEUWENHOVE. Margriete sMoors houdt zes dagwand lands gelegen aan het 
leen van   de gemelde Adriaen. Gheerd van den Broucke houdt drie bunders land 
voor het hof en ligt in één gelede in het hof  TEN NYEUWENHOVE.  De volgende 
zijn  mannen in het land van Dendermonde: Eerst Ghysbrecht de Lu van zijn goed  
TE URSENE in de parochie van Opbasserode gelegen.  Corneel van der Hert van 
zijn hof  TER HERT  van vier en half bunder. De leenhouder moet zijn heer 
bijstaan met paard en harnas zijnde de paardendienst. Het hoofdleen is niet belast 
met erf- of lijfrente. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 5 augustus 
1440, zegel verloren.  

4092 Adriaen Brugman fs Wouters doet verhef van zijn leen zijnde een tiende met een 
meier en heerlijkheid. De meier mag erven en onterven en verder recht en wet te 
doen en boeten te heffen. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder. Tot het 
leen zijn volgende achterlenen verbonden met hun bezitters : Eerst Alaert Benthin  
houdt een tiende van MOSEWIJCK en in de tiende  VAN DEN HOUTE en in 
penningrente op zekere erfgronden geldende jaarlijks zestien Rijnse gulden – 
Willem de Raymaker houdt elf dagwand leen die jaarlijks vierentwintig 
schellingen groot opbrengen. Jorijs van Voorspoele zoon van Jan houdt een leen 
zijnde een heerlijkheid in Londerzele waarvoor hij jaarlijks dertien schellingen 
drie deniers groot Brabants ontvangt. De zelve heeft een schoofbunder waarvan 
hij jaarlijks twee zakken rogge heft. Het godshuis van Facus in Antwerpen houdt 
een bunder in twee percelen die jaarlijks vier veertelen rogge Mechelse maat 
opbrengen. Adriaen Brugman zelf houdt nog een achterleen van hemzelf 
bestaande uit de helft van tien dagwanden en tweeëndertig roeden gelegen op  
RIJLANT, de helft van vijf dagwanden op  DE HOEVE en de helft van zes 
dagwand op het veld DE TIEN DAGWAND genoemd, met de helft van zes 
dagwand THERTEKEN genoemd naast de WIJDE MERSCH gelegen, alles samen 
jaarlijks opbrengende zeven mudden en een zak koren. Arent Wtenhove zoon van 
Heynderijcx houdt een leen zijnde de helft van tien dagwand en tweeënzeventig 
roeden gelegen op  RIJLANT met nog de helft van vijf dagwand op de HOEVE en 
de helft van zes dagwand op het velt DE TIEN DAGWAND genoemd en nog de 
helft van zes dagwand THERTEKEN genoemd en de helft van een dagwand naast 
de WYDEMERSCH dit alles jaarlijks geldende negentien pond vier schellingen 
par. Jan Slachmoldere houdt vijf dagwand op de NEDERPEYSSEGHEM, dit geeft 
in pacht twee en half mudde koren en jonkvrouw Anna van Marcelaer dochter van 
Gillis houdt vijf bunder TGOET TEN BUEKELE genoemd, dat jaarlijks 
vierentwintig schellingen Brabants geldt. Cornelis Andries, zoon van Christoffel 
alias tSmet, houdt vier bunder  DE BUEKELE genoemd, ook jaarlijks acht pond 
par. opbrengende. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder zonder datering.  

4093 Hendrick de Moor doet verhef van zijn leen gelegen in twee percelen van een 
bunder groot. De éne helft ligt op het veld DEERDBRUGGE genoemd, palende 
aan het goed van de erfgenamen van Henrick van der Hofstadt. De andere helft, 
een half bunder, ligt op het veldje TSCOOFLANT genoemd en paalt aan het goed 
van Jan van der Hofstadt en aan het goed van Henricx van der Hofstadt. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 20 juni 1514.  



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 330

4094 Hendric van Hasbrouc doet verhef van zijn leen van een half bunder liggende op 
HET EERTBRUGGHEN VELT. Het leen paalt aan het goed van Adriaen de Moor, 
aan Kathelijne van der Hofstat. Het leen geldt jaarlijks tien vaten rogge als 
pachtprijs. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 29 augustus 1514. 

4095 Gillis de Keersmaecker zoon van Christoffels causa uxoris Marie van Assche doet 
verhef van zijn leen van twaalf dagwand en half palende aan het goed van de 
erfgenamen van Willem van Assche het goed van de erfgenamen van Christoffels 
Goossens. Het leen is afkomstig van Gheert Goossens. Het rapport werd gezegeld 
met de zegel van Merten de Decker en ondertekend door de leenhouder in 
tegenwoordigheid van Jan van Belle baljuw, Dominicus Mauwe, Joris en Erasmus 
van Hoorenbeke leenmannen. Dit leen samen met twee andere lenen moeten de 
leenheer bijstaan met een paardendienst. Het rapport werd ondertekend door de 
leenhouder op 17 juni 1602.  

4096 Marten de Bocq zoon van Henricx causa uxoris Marie van den Bossche, dochter 
van Christoffels, doet verhef van een leen van een half bunder op 
DEERTBRUGGHE gelegen en paalt aan Henrick van Asbroeck, het goed van de 
erfgenamen van Henricx van Hove. Nog doet hij verhef van een half bunder leen 
op SCHOOFLANT gelegen en paalt aan het goed van de erfgenamen van Marcx 
Verlysbetten, en met de andere zijde ook het goed van de meergemelde 
erfgenamen.  Het rapport werd ondertekend door de leenhouder omdat hij geen 
zegel bezit op 26 november 1602.  

4097 Geeraert de Keersmaecker zoon van Frans doet verhef van zijn leen van een half 
bunder palende aan de goederen van de Dekenij van Brussel, de goederen van Jan 
van Borm en noord aan DEN VERLOREN COST. Het rapport werd gezegeld en 
ondertekend door de leenhouder op 14 april 1608.  

4098 Gheeraert de Keersmaecker zoon van Frans doet verhef van zijn leen van vier 
bunders palende aan DE DREVE, aan het goed van Gillis de Keersmaecker en aan 
Sieur Arent Hoefslach. Het rapport werd gezegeld en ondertekend door de 
leenhouder op 14 april 1608.  

4099 Fransoys van Hove zoon van Hendrycx doet verhef van zijn leen van een bunder 
gelegen in twee percelen van elk een half bunder groot. Het éne half bunder wordt  
DEERTBRUGGHE genoemd en paalt het goed van Merten de Bocq en aan het 
goed van de erfgenamen van Gillis van den Bossche. Het ander half bunder ligt op 
DE BOONWIJT palende aan DEN CLEENEN BOONWIJT, aan Merten de Bocq, 
en het goed van de Heilige Geest van Londerzeel. Het rapport werd ondertekend 
door de leenhouder omdat hij geen zegel bezit op 4 augustus 1608. 

4100 Merten de Bocx zoon van Hendericx doet verhef van zijn leen van een half bunder 
palende aan Christoffel van den Bossche en nog van een half bunder gelegen op 
de  BOONWIJT VELT palende aan het goed van Pieter Caluwaert. De leenhouder 
bezit het goed causa uxoris Marie van den Bossche dochter van Christoffels. Het 
rapport werd ondertekend door de leenhouder omdat hij geen zegel bezit op 20 
augustus 1608.  

4101 Carel van Heybeke zoon van Jan causa uxoris Martyne van Lysbetten doet verhef 
van een leen van een half bunder groot in de BUECKELE. Het leen paalt aan het  
CLEYN SCHOOFLANT, aan het goed van de erfgenaam van Jan de Blesere en 
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aan een bosje. Het rapport werd ondertekend door de leenhouder omdat hij geen 
zegel bezit op 7 september 1608.  
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XXVI. ARDOOIE 
 
Le seigneur de Beaumont chastellein de Beauvens ou nom de ma dame sa compangne tient 
ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de  tenremonde et est la seigneurie 
appellee TEN MORTAENSSCHEN scituee en ladite paroiche de Hardoye ensamble toute 
justice amends et x° deniers quant le cas eschiet duquel fief sont tenus plusieurs arrieres fiefz 
cy apres declarez  
 
Nicholas Helle  tient ung fief dudit seigneur de Beaumont de sadicte seignourie en Molenbeke 
contenant sept mesures appelle ghemeten qui vault par an deduit une rasse davoine que ledict 
fief doit de rente   iiij livres par. – nihil  
 
Adrien le Manhuer  en tient ung fief contenant ung bonnier item appartient audict fief une 
petite disme valissant xL s. par. et en rente heritable xL s. par. vault cedit fief par an  xvij 
livres iiij s. par. – tauxe x livres v s. par.  
 
Ledit Adrien en tient ung fief contenant demy bonnier et L verges qui vault par an  L s. par. – 
nihil  
 
Jan van der Vale en tient ung fief en Roosebeque et est une masiere contenant huit bonniers 
ensemble la disme sur ledict fief qui vault par an deduict les fraiz  xviij livres par. – tauxe  x 
livres xvj s. par. 
 
Maistre  Jaques Brudelinc en tient ung fief contenant trois bonniers item appertient audict 
fief en rente xij deniers par. et la iij° guarbe sur ledit fief qui vault par an  v livres par.  
 
Pol Pinghele  en tient ung fief contenant xxij mesures appelle ghemeten ou nom de sa femme 
gisant en Puthem vault  xv livres par. – tauxe  ix livres par. 
 
Danel Bonedure  en tient ung fief contenant en preitz xx verges item appertient audit fief une 
petite disme de xL s. par. par an item xLiiij havot davoine et a chascun havot ij deniers par. 
trois chappons et a chascun chappon iij deniers par. et en rente en deniers x s. vij deniers 
par. et vault cedit fief par an  ix livres par. – tauxe  v livres viij s. par.  
 
Adrien van den Helle en tient ung fief contenant deux bonniers et Lxxviij verges qui vault par 
an  v livres par. – nihil 
 
Ghiselbrecht van Teteghem en tient ung fief contenant vij mesures dit ghemeten qui vault par 
an  v livres par. – nihil  
 
Jaques Danckart  en tient ung fief contenant quatre mesures dit ghemeten en Puthem qui 
vault par an  iiij livres par. – nihil 
 
Jehan Bossin en tient ung fief en la paroiche de Hardoye contenant xvj bonniers qui vault 
par an  xxxvj livres par. – tauxe  xxj livres xij s. par.  
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Ledit Jehan en tient ung aultre fief contenant vj bonniers gisant en ladicte paroiche qui vault 
par an  xviij livres par.  - tauxe x livres xv s. par. 
 
Jehan van Claerhout  seigneur de Coolscamp en tient ung fief contenant en rente heritable 
par an  v livres par. – nihil  
 
Ledit Jehan en tient ung aultre fief et est une rente seignourable de xxij rasses daveine item 
en rente en deniers xxx s. j denier par. deux chappons quatre gelines et deux guarbes de 
disme sur ledit fief et vault par an  xij livres par. – tauxe  vij livres iiij s. par. 
 
Jehan le Smet en tient ung fief gisant en Puthem contenant dix bonniers qui vault par an 
ensamble xxx havotz daveine et en rente en deniers xj s. par.  xxviij livres par. – tauxe xv 
livres xvj s. par.  
 
Pierre van der Zicle  en tient ung fief gisant en Muelenbeke dont le grandeur et valeur ne sont 
point venu ou registre le valeur est venu et monte par an  xxxvj livres par. – Orphenins  tauxe 
pour moictie  xj livres ij s. par.  
 
Messire f Omaer de Crane en tient ung fief en Coolscamp contenant xx bonniers ensamble 
une masure  ung moulin une disme de x livres par. et en rente heritable en deniers iiij livres 
par. et vault ledit fief par an  Lxvj livres par. -  tauxe  xxxix livres vj s. par. il sert 
 
Jehan van Claerhout fs messire Adriens en tient ung fief et est une seignourie appelle 
NUEFVELE  en Puthem a cause duquel fief il prent par an en rente heritable xxx s. j deniers 
par. xxij rasiers  ung havot davoine deux cappons et quatre gelines item a aussi ung bailli 
pour faire droit et justice item prent des terres de luy tenus double rente a la mort et le viij° 
denier a la vente et vault cedit fief par an  xij livres par. – tauxe  vij livres iiij s. par.  
 
Ledit en tient ung aultre fief en Hardoye et est la seignourie de Jorge van Winghene 
ensamble xiij rassieres iij havotz daveine en rente en deniers x s. par. et deux chappons ung 
bailli et des terres de luy tenus prent a la mort double rente et a la vente le viij° denier et 
vault cedit fief par an  v livres par. – nihil  
 
Ledit Jehan tient deux fiefz de messire  Omaer de Crane  dont lui est une rente seignourable 
de xv rassieres daveine que ses tenans luy paient annuellement item a ung bailli sterfcoop 
wandelcoop et a la vente le viij° denier et laultre fief est ung preit contenant en grandeur ung 
bonnier qui valent par an  xj livres par. – nihil obstant que sont deux fiefz  
 
Ledit Jehan tient deux aultres fiefz dudit Messire Omaer en Hardoye dont luy est une disme 
valissant xxx s. par. par an et laultre est une seignourie TER BORCH  le quel ensemble une 
petite disme vault xxiiij livres par. item en rente heritable xxv s. vj deniers par. quatre 
rasieres daveine item si a aussi ung bailli formorture et le viij° denier a la vente des terres de 
luy tenus desquelz fiefz la vefve tient la vivenote sa vie durant et valent cesdits fiefz par an  
xxix livres par. – tauxe  xvij livres viij s. par.  
 
Ghiselbrecht de Tetenghien  tient ung fief dudit seigneur de Beaumont contenant en bois 
preitz et terre labourable xviij mesures appelle viertelzaet et xviij verges qui vault par an  x 
livres par. – tauxe  vj livres par.  
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3480 Jonkheer Charles van Claerhout, schildknaap heer van Ardooie, Lichtervelde, 
Vlininchove [ Vlaminchove ] etc, doet verhef van zijn leen en heerlijkheid van de 
MORTAENSCHE gelegen in Ardooie, Koolskamp, Pittem, Meulebeke en 
Gullegem. Tot het leen en heerlijkheid behoren 26 manschepen met diverse 
leenhouders. Die heerlijkheid heeft de hogere, middele en lage rechtsmacht. 
Verder wordt een opsomming gemaakt van alle heerlijke rechten o.a. bastaard 
goed, stragiers, vond, boeten van 60 pond par. De leenhouder mag een 
onderbaljuw en een overbaljuw aanstellen, zeven schepenen of meer, een vol hof 
van mannen, straatschouwing. De tavernier of herbergier is verplicht bepaalde 
prijzen van bier en wijn toe te passen. Charles van Claerhout geeft volmacht aan 
Daneel de Knijff, baljuw van Ardooie, verleden voor burgemeester en schepenen 
van Aijshove in Ardooie op 28 juli 1608, om het rapport over te brengen. 
Procuratie werd ondertekend en gezegeld door J de la Rue. Het rapport werd 
gezegeld door Daneel de Cnijff als volmachtdrager op 26 augustus 1608.  
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XXVII. EVERGEM 
 
Francois van der Biest escuier  [  later : messire Jehan de le Biest chevalier] tient ung fief de 
mondict seigneur de sadite maison et court de tenremonde et est une disme gisant oudict 
Everghem et en tout le longpont duquel fief est homme de fief ou nom dudict Francois veu 
quil demeure hors des pais de Monseigneur Guerard van der Hoyen fs Pauwels et vault par 
an  Lx livres par. – tauxe  xxxvj livres par. 
 

3672 Willeminne van Scoresse weduwe van meester Joos Poens doet verhef van een 
leen gelegen nabij de  LANGHE BRUGGHE gekocht van Robrecht van Scoresse 
haar broer tegen Franchoys van der Biest heer van THAOLE in Bretaingne. Het 
rapport werd gezegeld door haar broer Robrecht van Scooresse op 24 februari 
1514 n.s. 

 
 Volgens register van de Rekenkamer anno 1473 afgesloten 1480 nr 24644 volgende melding: 
 
De messire  Jehan de Biest chevalier a cause dune disme de Lx livres par. par an tenu de 
mondit seigneur receu  xxxvj livres par. 
 
De  Amele de le Mersch a cause de son fief tenu de mondit seigneur contenant iij ½ bonniers 
vault x livres xvj s. par. tauxe et receu  vj livres ix s. par.  
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XXVIII. DENTERGEM 
 
Steven Galle tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
gisant en ladicte paroiche ou lieu que len appelle LE DENREMONSCHE  [ dont le grandeur 
et valeur ne sont venus ou registre ] contenant xiiij bonniers de terre auquel fief appartient tol 
vond et amende de iij livres par. biens de bastart le meilleur catheil et franc de teylles et il ne 
donne que le xxxiij° guarbe en dixme au relief de x livres par. vault par an  Liij livres par. – 
nihil  mais il est mis en la main de monseigneur  
 

3584 Jacob van Maldeghem doet verhef van zijn leen genoemd  TGOET TEN 
BOSSCHE gelegen in Kortrijkambacht palende aan de kerk en omvat land, bos, 
meers en water samen dertien bunders groot. kleine heerlijke rechten behoren aan 
het leen toe zoals bastaard goed, het beste hoofd, kleine boeten. Uit het leen gaat 
ook de drie en dertigste schoof. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 
26 december 1433.  

3585 Martin van Spelein doet verhef van zijn leen TGOET TE MALDEGHEM genoemd 
gelegen in Kortrijk ambacht aan de kerk en omvat mote met hofstede, land, 
bossen meers en water samen dertien bunder groot. Aan het goed behoort ook 
kleinere heerlijke rechten toe zoals boeten van drie pond par., bastaard goed, het 
beste hoofd. Verder heft de leenhouder nog de drie en dertigste schoof te tiende. 
Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 14 februari 1514 n.s.  

3586 Lieven van Sycleers zoon van Willem doet verhef van een leen en manschap van 
veertien bunder groot genoemd  HET DENDERMONSCHE. Aan het leen zijn 
kleinere heerlijke rechten verbonden zoals tol, vond, bastaard goed, boeten. 
Verder heeft de leenhouder nog de drie en dertigste schoof. Het rapport werd door 
de leenhouder gezegeld op 20 maart 1547 n.s. 
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XXIX. ZWEVEZELE 
 
Maistre  Jehan de Halewin  tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde lequel par ci devant appertenoit a ung nomme  Jehan van den Ryne  et est la 
seigneurie dudict Zwevezele dont le valeur et grandeur ne sont venu ou registre  
 
Robbert van den Eede  tient ung fief dudit maistre Jan seigneur de Zwevenzele et est assis en 
la paroche de Gothem contenant x bonniers et deux mesures maysonnee et vault par an  xxxvj 
livres par.  
Ledit Robbert tient ung fief dudict maistre Jehan en la dicte paroche contenant v bonnier et 
iijc xL verges  et tient ma demoiselle  Barbe Bachants  la moytie des proffyts sa vie durant et 
contenant ycelui fief ung arriere fief que nest point venuz au regisre et vault par an  xxij livres 
par. et ensy  demeure net de cher ce fief  xxix livres x s. par.  
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XXX. IZEGEM 
 
Jehan van Stavele escuier seigneur dudit Ysenghem tient ung fief de mondit seigneur de 
sadite maison et court de tenremonde et est une seignourie appellee TEN 
BERLEGHEMSCHE  item prent a cause dudit fief en rente seignourable ix livres iij s. ix 
deniers par. et en sont tenus viij hommaiges lesquelz ne sont venu ou registre et pour ce ycy  
ix livres iij s. ix deniers par. – tauxe  v livres x s. par. il sert 
 

3885 Mhr. Jan van Stavele ridder heer van Izegem en van Emelgem doet verhef van 
zijn leen en manschip  THEERSCHIP VAN BEERLEGHEMSCHEN  genoemd 
gelegen in Izegem. Tot het leen behoort ook een jaarlijkse heerlijke en erfelijke 
rente van drie pond drie schellingen negen penningen par. in speciën en twee 
kapoenen. Van het leen worden acht manschepen gehouden waarvan één een vol 
verhef geldt. De heer mag een hoogbaljuw aanstellen en een vierschaar van zeven 
schepenen. Ook bezit de heerlijkheid de drie graden van justitie. Jan van 
Scoonvelde, als baljuw en ontvanger geeft dit rapport over in de handen van Pieter 
Loers hoogbaljuw van Kortrijk in opdracht van de heer van Izegem die buiten 
Vlaanderen verblijft. De baljuw zegelde het rapport op 28 april 1502.  

3886 Jan van Scoonevelde hoogbaljuw van Izegem in de naam van edele en mogende 
jonker Jan van Stavele, heer van Izegem en van Hemelgem etca, doet verhef van 
een leen en manschap. Het leen of heerschip wordt  TEN BERRELEMSCHE  
genoemd en is gelegen in Izegem. Aan deze heerlijkheid is een heerlijke erfelijke 
en jaarlijkse rente verbonden namelijk : een penning rente van negen pond drie 
schellingen en negen penningen par. in speciën, verder nog twee kapoenen. Van 
het leen worden acht manschepen gehouden waarvan een manschap een vol relief 
geldt. Verder moet men rechten betalen als men eenig erfland verkoopt dat van  
het leen afhangt. De leenhouder mag een hoogbaljuw aanstellen die een volle 
vierschaar van zeven schepenen mag voordragen. Tot de heerlijkheid behoren ook 
de drie graden van rechtsmacht met alle andere rechten daaraan verbonden zoals 
tol, vond, beste hoofden etc. Het rapport werd gezegeld door Jan van 
Scoenenvelde als volmachtdrager op 24 maart 1514 n.s. 
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BEKNOPTE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 

 
Wijze van aanvragen 
 
De originele charters uit de denombrementen van Vlaanderen worden aangevraagd door het 
opgeven aan de terminal in de leeszaal van het nummer van de toegang, vermeld op het titelblad 
en in de rechterbovenhoek van elke bladzijde, en het nummer van de oorkonde. De cartularia 
worden aangevraagd via het nummer uit het bestand waartoe ze behoren, m.a.w. uit de 
Rekenkamers (registers),dit is voor bijna alle stukken in italic de I 001, nr. 1102 en voor een paar 
kleinere fragmenten de I 006, nr. 24644 en 24653.  
 
 
 
Beperkingen inzake raadpleging 
 
De inventarisnummers zijn openbaar en vrij toegankelijk. 
 
Voorkeurvorm voor het citeren van het archief 
 
Het verdient aanbeveling om het archief de eerste maal te citeren met zijn volledige naam. Nadien 
kan worden volstaan met een verkorte referentie.  
Volledig: ALGEMEEN RIJKSARCHIEF, Archief van de Rekenkamers. Delen en banden, nr. 
1102 en Archief van de Rekenkamers, denombrementen en andere stukken van de grafelijke 
leenhoven: het Hof van Dendermonde. 
Verkort: ARA, denombrementen van Vlaanderen. 
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XXXI. LAARNE 
 

Gorge van den Moere et Philippe le Vos orphenin tiennent deux fiefz de mondit seigneur de 
sadicte maison et court de tenremonde et est la court ensamble la seigneurie dudit Laerne 
contenant en bois preitz et terres labourables a cincquaente ou soixante bonniers item en 
rente heritable en deniers iiijxx livres par. en chappons et gelines cincquante six trois sacqs 
daveine mesure de tenremonde item appertient audit fief pescherie, garenne osellerie, 
serviteurs les biens des bastarts qui sur ladicte seigneurie viennent   haulte justice moyenne et 
basse toutes manieres damendes dont la plus grande est iij livres par. ung moulin a vent item 
appertiennent audit fief xxiiij hommaiges que grans que fentes et plussieurs tenans qui aussi 
deulx tiennent heritaige dont ilz prennent le x° denier a la vente et dicellui fief a ledit Jorge 
lune moictie et ledit Philippe laultre  mais assavoir est que la moictie dudit Philippe est 
chergie de vivenote que  Marguerite van Gand sa mere y tient sa vie durant et par dessus ce 
de luy l’une part en rente que ledict Jorge a par ci devant achate dessus lesquelz fiefz valent 
par an deduit les refections des maisons et moulin  iijc Lxxij livres par. – tauxe  pour la 
porcion de Jorges van den Moere  Lxj livres xij s. par.   et pour la porcion de Philippe de Vos 
orphenin et de damoiselle Marguerite de Gand vefve ensamble  Lv livres xvj s. par.  
 
Ledit Jorge tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de tenremonde et est 
rente heritable que je prens annuellement sur la moictie de ladicte seigneurie de Laerne 
appertenant audit Philips  xxiiij livres par. - Jorge satisfa a de ce audit Philips de Vos 
 
Arrieres fiefz dudit Philippe 
 
Boudin Alaert tient ung fief dudit Philippe contenant deux bonniers et demy a la charge de vj 
s. vj deniers tournois et de v livres par. et vault ledit fief par an  vij livres xvj s. par.  - point 
tauxe  veu les cherges cestant dessus  
 
Pierre le Vos en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xxxvj s. par. – nihil  
 
Josse le Witte en tient ung fief contenant ung bonnier ou environ lequel vault deduit la rente 
et refections des maisons  xL s. vj deniers par. – nihil  
 
Jaques Coubrake en tient ung fief contenant sept bonniers qui vault par an  xvj livres xvj s. 
par. – tauxe  x livres ij s. par. 
 
Liefkin van den Varent en tient ung fief contenant ung bonnier et le quart qui vault par an  
iiij livres xvj s. par. – nihil  
 
Damoiselle  Catherine Sturtewaghens en tient ung fief contenant trois bonniers et est bruyere 
qui vault par an  iij livres xij s. par. – nihil  
 
Estinne Drabbe en tient ung fief contenant ung bonnier deux mesures appelle ghemeten et 
iiijc verges qui vault par an   v livres viij s. par. – nihil  
 
Jehan Bracke en tient ung fief contenant iiijc verges qui vault par an  xviij s. par.- nihil  
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Guillaume van der Meere en tient ung fief contenant demy mesure appelle ghemet qui vault 
par an  xviij s. par. – nihil     
 
Ghisel Wouters fs Lievins en tient ung fief contenant iiijc verges qui vault par an  iij livres xij 
s. par. – nihil  
 
Jehan le Hertoghe en tient ung fief contenant demy bonnier et ung journel qui vault par an  
xxx s. par. – nihil 
 
Sire Jaques Dueghe en tient ung fief contenant demy journel de preitz qui vault par an  xxx s. 
par. – nihil  
 
Laurens le Palmeneer  en tient ung fief qui vault par an  ij s. par. – nihil  
 
Mathieu de Verman en tient ung fief contenant demy bonnier et ung journel qui vault par an  
xxiiij s. par. – nihil  
 
Verghine van den Vate en tient ung fief contenant deux mesures appelle ghemeten qui vault 
par an  iij livres par. – nihil  
 
Amelberghe van der Merssche  en tient ung fief contenant trois bonniers et demy et vault par 
an deduit les reparacions des maisons et la rente x livres xvj s. par. – vefve tauxe pour moictie 
iij livres iiij s. vk deniers par.  
 
Gilles Haec en tient ung fief contenant iiijc verges qui vault par an  xxviij s. par. – nihil  
 
Guillaume Coolins en tient ung fief contenant en valeur  vj s. par. – nihil  
 
Guillaume Clinckebile en tient ung fief contenant ijc verges qui vault par an  v s. par. – nihil  
 
Sire Boudin Diericx  en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xxiiij s. par. – 
nihil  
 
[ ander handschrift ]   
Marguerite van der Ertbrugghe ung fief de demy journelz et demy gissant sur le Oppijc 
conte.  xLv s. par. 
 
Criste sVogheleere pour le beghinage de tenremonde en la paroiche de Lebbeke ung fief 
contenant ix journeklz  vij livres xij s. par. 
 
Sire Jaques Louf ung fief en Lebbeque contenant x journelz vault par an  x livres par. 
 
Jehan Spijskin  ung fief en la paroiche dOppijc appelle DE RYSSEROEDE  contenant ix 
bonniers gissant en diverses paroiches et pieces qui sont tenu au long specifie en flameng et 
vault par an  xxj livres xij s. par.  
 
Margriete van der Ertbrugghe fa Heyndricx  ung fief de v journelz en la paroiche d’Oppyc 
appelle LE MERVELT vault par an  vij livres x s. par.  
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Guillaume de Nieuwenhove tient ung fief et est ung rolle de quoy on tient de lui v hommaiges 
assiz en Lebbeque et en deniers sur terres montenant viij s. par. par an  pour ce  viij s. par.  
 
[ ook ander handschrift ] OPPIJC 
Jehan de le Breede fs Pauwels tient ung fief de mondit seigneur et est ung rolle par lequel il 
lieve sur x bonniers de terre ij s. par. et j geline et en tient on dicellui fief vij arrieres fiefs cy 
apres declare  
 
Guillaume le Keyser ung fief dudit fief contenant j journel et demy gisant empres SALAERTS 
HOFSTEDE  vault  xLviij s. par.  
 
Marguerite de le Houven j dagwand pret gissant a ZIJPE  xxiiij s. par. 
 
Gilles van Nieuwenhove ung journel empres le chemin  xLviij s. par. 
 
Lysbette van den Damme j journel empres  Daneel van Nervelde  xLviij s. par. 
 
Gilles van Nervelde Lxxv verges empres Pierre de le Bossche xx s. par. 
 
Pieter van den Bossche Lxxv roeden illec empres  xxiiij s. par.  
 
Guillaume Hoofman  j journel empres COCSPITTE xxiiij s. par. 
 
Josse de Keyser fs Joos Lx  verges vault  xij s. par.  
 
Jaques van den Berghe en tient ung fief contenant deux mesures appelle ghemeten qui vault 
par an  xxxvj s. par. – nihil 
 
Gilles Leurens  en tient ung fief contenant cent verges qui vault par an  iij s. par. – nihil  
 
Raze Luucx  en tient ung fief contenant ung journel et iiijc verges qui vault par an  iij livres 
par. – nihil  
 
Gillis Luucx  en tient ung fief contenant trois journelz et demy qui vault par an  iij livres xvj 
s. par. – nihil 
 
Pierre Luucx  et les enffans  Clais Luucx  en tiennent ung demy bonnier et une mesure 
appelle ghemeten qui vault par an iij livres par. – nihil  
 
Jehan Vrancke en tient ung fief contenant demy mesure dit ghemet et vault par an ix s. par. – 
nihil 
 
Les enffans  Jehan Wouters  en tiennent ung journel et cent verges qui vault par an  xxiiij s. 
par. – nihil  
 
Gilles van den Driessche en tient ung fief contenant deux journelz qui vault par an  xLviij s. 
par. – nihil 
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Ledit Gilles en tient ung aultre fief contenant ung bonnier et deux mesures appelle ghemeten 
qui vault par an  iiij livres xvj s. par. – nihil 
 
Jaques van den Scooflande en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  vj s. 
par. – nihil  
 
Jehan van den Scooflande  en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  vj s. 
par. – nihil 
 
Pierre Luucx en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet et vault par an  xij s. par. 
– nihil  
 
Elyzabeth Coolins en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an  iij livres xij s. par. 
– nihil 
 
Pierre Wouters en tient ung fief contenant ung bonnier ou environ qui vault par an  xLiiij s. 
par. – nihil  
 
Sire Jaques Wouters en tient ung fief contenant cincq journelz ou environ qui vault par an  
iiij livres vij s. par. – nihil 
 
Gilles van de Velde en tient ung fief contenant deux bonniers et ung journel qui vault par an  
iij livres xviij s. par. – nihil  
 
Jaqueminne sHooghen en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an  iij livres par. 
– nihil  
 
Jehenne Wouters en tient ung fief contenant cincq journelz et demy qui vault par an  iij livres 
vj s. par. – nihil  
 
Jehan van de Velde en tient ung fief contenant deux bonniers et ung journel qui vault par an 
Lvj s. par. – nihil  
 
Jehan le Hamer  ou nom du Saint Esprit de nostre Dame a Saint Pierre a Gand en tient ung 
fief et est une disme qui vault par an  xxiiij livres par. – tauxe  xiiij livres viij s. par.  
 
Leurens Bosschaert en tient ung fief contenant trois journelz qui vault par an iiij livres xj s. 
par. – nihil  
 
Nicole Corsurs en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  iiij livres par. – 
nihil 
 
Daniel et Gilles Zeghers fs Jacops en tiennent ung fief contenant quatre mesures dit 
ghemeten qui vault par an  iij livres xij s. par. – nihil 
 
Guerard Colins en tient ung fief contenant ung journel duquel fief sont tenus les arrieresfiefz 
cy apres declarez et vault cedit fief par an  xx s. par. – nihil  



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 343

 
Premiers  Johan van Hoornilie tient ung fief dudict Guerart qui vault par an  xx s. par. – 
nihil  
 
Ledit Jehan en tient ung aultre fief qui vault par an  xx s. par. – nihil 
 
Simon Drieghe en tient ung fief contenant iiijc verges qui vault par an  xxxvj s. par. – nihil  
 
Gheert Scatteman en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par an  
xxiiij s. par. – nihil  
 
Josse van den Loo  en tient ung fief contenant cent verges qui vault par an  xij s. par. – nihil  
 
Les hoirs de  Michiel van der Haghe tiennent ung fief dudict Guerart qui vault par an xxiiij s. 
par. – nihil 
 
Gilles Haec en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  v livres viij s. par. – 
nihil  
 
Catherine sVoghels en tient ung fief contenant deux journelz et une mesure dit ghemet qui 
vault par an  Liiij s. par. – nihil  
 
Elyzabeth Straels tient ung fief dudict Philippe contenant deux bonniers qui vault par an xij 
livres par. – vefve tauxe pour moictie iij livres xij s. par.  
 
Jehan le Vyldre  en tient ung fief contenant vjc verges qui vault par an  xxviij s. par. – nihil 
 
Lievin le Vyldere en tient ung fief contenant ijc verges qui vault par an  xviij s. par. – nihil  
 
Catherine van der Cauteren en tient ung fief contenant deux mesures appelle ghemeten qui 
vault par an deduit les rentes  xij s. par. – nihil 
 
Margerite Spalmeneeren en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xLviij s. 
par. – nihil  
 
Jehan le Wilde en tient ung fief contenant quatre verges qui vault par an  xij deniers par. – 
nihil 
 
Pierre van den Driessche en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par 
an  xx s. par. – nihil  
 
Simon le Wilde en tient ung fief contenant deux bonniers et deux mesures dit ghemeten qui 
vault par an deduit viij livres viij s. par. rente heritable que les quarmes de Gant y ont dessus  
xxxviij s. par. – nihil  
 
Boudin Clauwaert en tient ung fief contenant trois journelz qui vault par an xxxvj s. par. – 
nihil  
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Anthoine le Ledeghe  en tient ung fief contenant cincquante verges qui vault par an vj s. par. 
– nihil  
 
Jehan Diericx  en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an  xx s. par. – nihil  
 
Jehan Sergant  en tient ung fief contenant une mesure dit ghemet et vault par an  viij s. par. – 
nihil  
 
Margriete Spalmeneeren en tient ung fief contenant deux mesures dit ghemeten qui vault par 
an  xxxiiij s. par. – nihil  
 
Jehan van den Driessche en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an  iij livres 
xvj s. par. – nihil  
 
Ghiselbrecht Seuys  en tient ung fief contenant deux journelz qui vault par an  xLij s. par. – 
nihil  
 
Lievin van der Vate  en tient ung fief contenant demy bonnier et demy journel qui vault par 
an  iij livres vj s. par. – nihil  
 
Gheert de Witte en tient ung fief contenant ung jorunel et en sont tenus les fiefz cy apres 
declarez et vault cedit fief par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Premiers Hannen van den Hulse tient ung fief dudict Gheert contenant quatre mesures dit 
ghemeten et vault par an  iiij livres iiij s. par. – nihil 
 
Ma demoiselle  Catherine Sturtewaghens  en tient ung fief contenant une mesure appelle 
ghemet et vault par an  xxx s. par. – nihil  
 
Ladicte damoiselle en tient ung aultre fief contenat ung bonnier et vault par an  vj livres par. 
– nihil 
 
Elyzabeth sBosch en tient ung fief contenant demy mesure appelle ghemet et vault par an  xij 
s. par. – nihil 
 
Beatus van den Driessche en tient ung fief contenant demy mesure dit ghemet et vault par an  
x s. par. – nihil  
 
Guillaume van der Vate en tient ung fief contenant en deux pieches qui valent par an  iij 
livres par. – nihil  
 
Margriete Alaerts tient ung fief dudict Philippe contenant ung journel qui vault par an  iij 
livres par. – nihil  
 
Gheerart Bracke en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xxxvj s. par. – nihil  
 
Ghiselbrecht le Witte en tient ung fief contenant cent verges et vault par an  iij s. par. – nihil  
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Jehan le Scepene en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an iiij livres xvj s. par. 
– nihil  
 
Pierre van den Aschopen  en tient ung fief contenant cent verges et vault par an  xx s. par. – 
nihil  
 
Danel Voelman et Gillis Bernaert tiennent ung fief contenant une mesure appelle ghemet et 
vault par an  v s. par. – nihil 
 
Gilles Bosschart  en tient ung fief contenant ijc verges et vault par an  xij s. par. – nihil  
 
Jaques van den Houcke en tient ung fief contenant deux bonniers et vault par an deduit les 
fraiz et despens  vj livres iiij s. par.  
 
Ledit Jaques en tient ung aultre fief contenant quatre journelz et vault par an  iij livres vj s.. 
par. – nihil   
 
Catherine Scepens en tient ung fief contenant ixc verges et vault par an  iij livres par. – nihil  
 
Jehan le Hooghe en tient ung fief contenant quatre bonniers et demy dont Lievin de Hooghe 
fs Simoens a bonnier et demy valissant par an iiij livres xvj s. par. et  Elizabeth sHooghen fa 
Jans ung bonnier valissant par an xxxvj s. par. et le sourplus a ledict Jehan en la main et 
vault cedit fief en tout par an  xix livres iiij s. par. – tauxe pour tout xij livres viij s. par.  
 
Ledit Jehan en tient ung fief contenant demy mesure appelle ghemet et en sont tenus les 
arriersfiefz cy apres declarez et vault cedit fief par an  xxx s. par. – nihil  
 
Premiers  Guillaume van den Meere tient ung fief dudict Jehan contenant vijc verges et vault 
par an  Liiij s. par.  
 
Gilles van der Meere en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet et vijc verges et 
vault par an Liiij s. par. – nihil 
 
Leurens van der Meere en tient ung fief contenant Lxxv verges de terre et vault par an  iij 
livres xij s. par. – nihil  
 
Guillaume van der Meere en tient ung fief contenant demy mesure appelle ghemeten et vault 
par an  xij s. par. – nihil  
 
Vincenne sHooghen fa Jans en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xxxvj s. 
par. – nihil 
 
Jehan le Scepene  en tient ung fief contenant demi mesure appelle ghemet et vault par an  
xviij s. par. – nihil  
 
Gilles Wouters en tient ung fief et est une petite pieche de terre qui vault par an ij s. par. – 
nihil  
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Margriete van den Vate  en tient ung fief et est une petite pieche de terre qui vault par an  iiij 
s. par. – nihil  
 
Gilles Luucx en tient ung fief contenant demy mesure dit ghemeten et vault par an  xxxij s. 
par. – nihil  
 
Jaques van den Doorne tient ung fief dudict Philippe contenant demy bonnier et cincquante 
verges et vault par an  xxj s. par. – nihil  
 
Gilles Luucx en tient ung fief contenant deuix bonniers et vault par an  iiij livres xvj s. par. – 
nihil  
 
Leurens le Wilde en tient ung fief contenant demy bonnier ung journel et Lxxv verges et vault 
par an  xLij s. par. – nihil  
 
Boudin Lucx tient ung fief dudict Philippe contenant bonnier et demy et vault par an  iij 
livres par. – nihil  
 
Pierre van den Velde en tient ung fief contenant quatre mesures appelle ghemeten et vault 
par an  vj livres par. – nihil  
 
Lievin Robrechts alias Evenackers en tient ung fief contenant deux bonniers et vault par an  
vij livres iiij s. par. – tauxe  iiij livres vj s. par. 
 
Catherine Wouters en tient ung fief contenant iiijc verges et vault par an xxiiij s. par. – nihil  
 
Jan Scatteman fs Gheerts en tient un fief contenant trois journeelz et vault par an iij livres 
par. – nihil. 
 
Boudin Scatteman  en tient ung fief contenant quatre mesures appelle ghemeten et vault par 
an  vj livres par. – nihil  
 
Elyzabeth Wouters  femme dudit Boudin en tient ung fief contenant deux mesures dit 
ghemeten et vault par an  xLij s. par. – nihil  
 
Hannin van den Cleemputte en tient ung fief contenant ung journel et vault par an  xxxvj s. 
par. – nihil  
 
Jehan Wouters en tient ung fief contenant deux bonniers et vault par an  vj livres xij s. par. 
tauxe iij livres xix s. par.  
 
Gilles Luucx en tient ung fief contenant deux mesures dit ghemeten et vault par an  xxiiij s. 
par. – nihil  
 
Jehan van den Herweghe en tient ung fief contenant ung journel et vault par an  xxxvj s. par. 
– nihil  
 
Gilles van Belle en tient ung fief contenant demy journel et vault par an  xxiiij s. par.  - nihil  
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Simon de Secler en tient ung fief contenant trois journelz et vault par an  xxxiij s. par. – nihil  
 
Mathieu van den Damme ou nom de Catherine sVoghels en tient ung fief contenant en 
pluseurs pieches trois bonniers et vault par an  viij livres xiiij s. par. – tauxe iiij livres xiij s. 
par. 
 
Gilles le Palmeneere en tient ung fief contenant trois bonniers demy et ijc verges de terre et 
vault par an  xij livres x s. par. – tauxe  vij livres x s. par.  
 
Lievin de Biervliet en tient ung fief contenant deux mesures appelle ghemeten et vault par an  
xLviij s. par. – nihil 
 
Pierre Derts  en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an iij livres par. – nihil  
 
Jehan le Wilde fs Leurens en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an  xLviij s. 
par. – nihil  
 
Jaques Temmerman en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet et vault par an  
xLviij s. par. – nihil  
 
Josse van den Herloo en tient ung fief contenant en pluseurs pieches demy journel et vault 
par an  x s. par. – nihil  
 
Pierre le Wilde en tient ung fief contenant vj journelz et vault par an  iij livres vj s. par. – 
nihil  
 
Loy de Wilde en tient ung fief contenant deux mesures appelle ghemeten et vault par an xLij 
s. par. – nihil  
 
Guillaume van den Meere tient ung fief contenant deux mesures appelle ghemeten et vault 
par an  xx s. par. – nihil  
 
Jaques Scepens  ou nom de sa fille en tient ung fief contenant en preitz iiijc verges et vault 
par an  Liiij s. par. – nihil  
 
Leurens le Wilde en tient ung fief contenant cent et cincquante verges et vault par an  xxiiij s. 
par. – nihil  
 
Jaques van den Velde et  Hannin de Vylder  en tiennent ung fief contenant en preitz cent et 
cincquante verges vault par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Danel Goetghebuer  tient ung fief dudict Philippe contenant ung bonnier et vault par an  
xxiiij s. par. 
 
Jehan le Brune  en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet et vault par an  xxx s. 
par. – nihil  
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3893 Baudewijn de Vos, ridder heer van Polare en van Laarne doet verhef van zijn leen 
zijnde het huis, hof en heerschip van Laarne. Het leen is tussen de vijftig en zestig 
bunders groot en de leenhouder heeft zijn jaarlijkse heerlijke rente van tachtig 
pond par. in penningrente en tweeënvijftig  hoenderen en kapoenen, drie zakken 
evene. Tot het leen en heerschip behoort de drie graden van justitie met alle 
heerlijke rechten. De leenhouder zegelde het rapport op 7 augustus 1430.  

3894 Jonker Martin van der Gracht heer van Mosschere en van Mosscherambacht en 
van Laarne en als voogd over jonkvrouw Johanne van der Woustine dochter van 
mher Joos zijn vrouw doet verhef van haar leen, omvattende het huis, het hof en 
de heerlijkheid van Laarne. Het voornaamste pachtgoed is tussen de vijftig en 
zestig bunders groot. De leenhouder heeft zijn jaarlijkse heerlijke penningrente 
van tachtig pond par. en zesenvijftig stuks hoenderen en/of kapoenen en drie 
zakken evene Dendermondse maat. Tot het leen behoren tachtig manschepen. 
Verder behoren tot de heerlijkheid de drie graden van justitie met alle rechten 
daaraan verbonden. Tot de heerlijkheid behoort nog een koren windmolen, een 
kapel in het kasteel en één in de kerk. Het leen is voor een vierde deel belast met 
bijleving aan de weduwe van Philips de Vos en voor een half deel aan de weduwe 
van Clays van der Moure, heren geweest van Laarne. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 15 april 1513.  

 
Volgens register van de Rekenkamer anno 1475 nr 24653 volgende melding :  
 
De  Joos van den Moere pour et a cause dun fief nommé la SEIGNOURIE DE LAERNE  
valissant iijc Lxxij livres par. par an dont il tient la moitie et xxiiij livres par. de rente par an 
sur lautre moitie et le surplus tient  Philippe de Vos lequel a servy en personne en armes et 
pour ce icy pour le vj° denier de la part dudict Jeorge   xxxv livres 
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XXXII. MERCHTEM 
 
Lancelot Celens tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de Tenremonde 
contenant ung bonnier [ dont le valeur nest point venu ou rgistre ]  v livres par.  
 
Jehan Andrieu  ou nom de damoiselle  Katherine van Assche tient ung fief de mondit 
seigneur contenant sept bonniers de terre ou environ item une v° guarbe sur xLvj bonniers de 
terre item en rente seignourable Liij s. par. vj chappons six gelines ung oison trente oefz  xiiij 
mesures davoine dit viertelen et demy viertele de soille laquelle rente il prent sur lesdicts xLvj 
bonniers de terre et dicelles terres le x° denier a la vente et vault cedit fief par an  xxxiij livres 
par. – tauxe xix livres v s. par.  
 
[ ledit Jehan ou nom de ladicte demoiselle ] Demoiselle Elisabeth Alfhuus  tient ung aultre 
fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de tenremonde contenant sept bonniers de 
terre et deux bonniers de preitz duquel fief ma demoiselle Mechtelt van Assche tient en rente 
cincq denniers et environ xiij journelz de preitz qui vault en tout xx livres viij s. par. et le 
sourplus est extime a vij livres iiij s. par. et doit ledict fief le service de deux chevaulx en 
temps de guerre valent  xxvij livres xij s. – Colinet Danckins a receu le service des chevaulx 
comme il appert par sa cedule  
 
lespital de Sainte Catherine oudit Merchtene tient ung fief de mondit seigneur de sadicte 
maison et court de tenremonde contenant en grandeur vj journelz et vault par an  vj livres 
par.  
 
les enffans de Messire  Daniel van Bouchoute tiennent ung fief de mondit seigneur a 
Londerzele et est une v° guarbe quilz ont en commun ensamble  Gilles van Obberghe  lequel 
vault par an sept sacqs de soille extimez deduit xxx s. par. de rente que ledict fief doit 
annuellement  xv livres vj s. par. – Orphenins et povres gentilz enffans quilz n’ont  aultre 
chose  de vivre et sont vj ou sept et pour ce partie pour Dieu  
 
Henry van Hoorenbeke tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde et est une seignourie soy extendant en la paroiche de Steenhuffele sur dix 
bonniers et deux journelz de terre oultresfois donne a rente pour la moictie des fruits dont il 
prent a la vente le x° denier duquel fief le valeur nest point venu ou registre – il est mis en la 
main de monseigneur 
 
Arnoul  van den Broucke [ Adriaen] tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et 
court de tenremonde assavoir le tierchs et les deux aultres parts du duc de Brabant contenant 
en grandeur xiiij bonniers et demy journel qui vault par an a ferme cent deux mesures de 
soille dit viertelen viij mesures de formen et une mesme de soille dit viertelen extime en valeur 
pour le tierchs  xxix [ livres ] viij s. par. – orphenin tauxe pour moictie du tierchs vj livres xvj 
s. par.  
 
Guillaume  van Ranst [ Oste ] tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant quatre bonniers gissant es tiers de la cense et court de Molwijc et vault 
par an  vij livres iiij s. par. – tauxe  iiij livres vj s. par.  
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Henry van Hoorenbeke tient ung fief de ma demoiselle  Jehenne van den Bigaerde oudit 
Merchtene contenant ung bonnier et trois journelz dont le valeur nest point venu ou registre  - 
il est mis en la main de monseigneur    
 
Jehan Bruchman secretaire de mondit seigneur ou conseil de Brabant tient dicellui seigneur 
ung fief de sadicte maison et court de Tenremonde et est une seignourie de plusieurs 
hommaiges qui enoultre les fiefz de luy tiennent en la maniere cy apres declares auquel fief 
appertient ung mayeur lequel ensamble sesdicts hommes peut expedier et faire explooix 
present quand besoing est si avant quil touche lesdicts fiefz – il est mis en la main de 
monseigneur  
 
Premiers ma demoiselle Jehenne van den Bigaerde tient ung fief dudict Jehan appelle en la 
disme de MOLEWIJC  et en la disme VAN DEN HOUTE item a en rente heritable sur 
certaines terres dont je commects tenans heritiers et le souverain seigneur ung mayeur et 
vault cedit fief par an  xxxij livres par. – tauxe xix livres iiij s. par. cler fait servir  
 
Guillaume le Rademaker  en tient ung fief contenant xvj journelz gisant en Londersele et 
vault par an deduit la vivote de la mere dudit Guillaume qui est fort povre et n’a aultre chose 
de vivre  ix livres vj s. par.  tauxe pour la porcion dudict Guillaume  iiij livres xiiij s. par.   
 
Ander handschrift : [ ledit Guillaume ou nom de sa femme ung fief contenant xj journelz vault  
iiij livres xvj s. – et  on..  le rapport de la vefe de sa povrete quicte sol Dieu ] 
 
Damoiselle  Katherine de Woelmont en tient ung fief et est une seignourie en la paroiche de 
londersele qui vault iiij livres xviij s. ij deniers par. item en rente en deniers xxvj s. par. trois 
chappons trois gelines en pain et en aveine que nous tenons luy annuellement et vault cedit 
fief par an  vj livres iiij s. ij deniers par. – nihil  
 
Ladicte demoiselle tient en ledit paroiche une guarbe qui vault par an  deux sacqs de soille  
iiij lires xvj s. par. – nihil  
 
Gilles van Molle en tient ung fief   contenant ung bonnier gisant a Londersele et vault par an 
[ quatre mesures appelle viertelen mesure de Malines ]  iij livres par. – nihil  
 
Gaultier Brugman en tient ung fief   contenant tois bonniers ung journel et demy et vault par 
[sept sacqs muys et ung sacq de soille extimee ] xxij livres xviij s. par. – tauxe  xij livres xix s. 
par. 
 
Jehan de Bonte en tient ung fief contenant trois bonniers deux journelz et xvj verges et vault 
par an  xix livres iiij s. par. – tauxe xj livres xj s. par. 
 
Adam van der Sleehaghen en tient ung fief contenant cincq journelz et vault par an [deux 
muys et demy de soille extimee]  vj livres par. – nihil  
 
Jehan van den Weichscheeden en tient ung fief contenant cincq journelz et vault par an 
deduict v s. par. de rente que leglise de Londersele y prent dessus  ix livres vij s. par. – tauxe  
v livres xix s. par.  
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Ander handschrift :  
[ Heyndric de Vetter  tient ung fief contenant xj journelz gisant empres la maison de Jehan 
van Weechscheede  et vault par an  iiij livres x s. par. 
lospital de Merchtene tient ung fief de monseigneur de Tenremonde gisant sur le COUTER 
DE PEYSEGHEM  contenant vj journelz et en est mortel  Guerart van der Meere vault  vj 
livres ] 
 

4103 Pieter Pypenpoy doet verhef van zijn leen van zes bunder in zeven percelen 
gelegen in Brabant in Merchtem  TE PEYSEGHEM. Nog een duzel van zeven 
dagwand groot DEYKEN DUSEL gelegen  aan de NEDERSTE PEYSEGEMMER 
COUTER naast het goed van juffrouw Buys. Nog drie en half dagwand ook op de 
NEDERSTE PEYSEGEMMER COUTER naast het land van Jan Froyen. Nog drie 
dagwand land op de  MYDDELSTE PEYSEGEMMER COUTER tussen het goed 
van Willem van der Eede fs Floreys. Nog drie en half dagwand land ook TE 
PEYSEGHEM op de couter aan het JANS HOF VAN SENTE GOIRIX gelegen. 
Nog een half bunder op de PEYSEGHEMMER COUTER naast de BOESMERE 
COUTER en Jans van Sente Goirix. Nog twee dagwand  en drie dagwand op het 
zelve veld aan  DEN GROENEN WECH  en aan Zegers van Molders. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 30 juni 1430.  

4104 Jan de Hertoghe zoon van Gillis doet verhef van zijn leen van een bunder gelegen 
in Brabant op de OVERSTE PEYSEGHEM COUTER palende aan het goed van 
het Gasthuis van Sinte Kateline van Merchtem aan Jan Froyers goed. Juffrouw 
Storms houdt haar tochte. Het rapport werd gezegeld door Jan den Coman fs 
Gillis van Opwijk op verzoek van de leenhouder op 2 juli 1430. 

4105 Joos de Keyser doet verhef van zijn leen van zes dagwand op de 
PEYSEGHEMMER COUTER.  Welke zes dagwand toebehoren aan het Gasthuis 
van Sinte Katheline van Merchtem waarvan de Keyzere de dingelijke- en de 
sterfman is. Het rapport werd door hem gezegeld op de naasten juli 1430.  

4106 Gillis de Hertoghe doet verhef van zijn leen van een bunder gelegen te  
PEISSEGHEM op de MEER COUTER. Het leen paalt aan het land van Sint 
Katarina Gasthuis en aan Willem Heikin. Het rapport werd gezegeld door Willem 
Tacoene op 15 juli 1440.  

4107 Het gasthuis van Sinte Kateline in Merchtem houdt en doet verhef van een leen 
van een half bunder gelegen  TE PEYSEGEM op de  MEER COUTER. Het leen is 
gelegen tussen het goed van Gielyne de Hertoge, de beek en Rubbrecht de Wulve. 
Nog doet het gasthuis verhef van een bunder op de MYDDELSTE 
PEYSEGEMMER COUTER nu DE MOLENCOUTER genoemd en ligt tussen het 
goed van Claessens van Grymbergen en het goed van juffr Kateline sRoyers en 
Philips Veleins haar meester en wettelijk momboor. Van deze twee lenen is Joes 
de Keyser sterfman. Het rapport werd gezegeld met de zegel van het gasthuis op 
20 juli 1440.  

4108 Heinric Cruuplandt man en kerkelijk voogd over Lysbette van den Brouke zijn 
vrouw doet verhef van een leen van zes bunders groot, waaronder in euselen en 
winnende land in diverse percelen. Namelijk zeven dagwand in een stuk DEIKIN 
EUSELLE genoemd gelegen aan de NEDERSTE PEISSEGHEM COUTER. Drie 
dagwand en half ook op dezelfde  NEDERSTE PEISSEGHEM COUTER gelegen 
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naast het goed van Jan Froicies. Nog drie dagwand op  DE MIDDELSTE 
PEISSEGHEM COUTER palende aan Willem van den Eede. Nog drie dagwand 
en half op  DE PEISSEGHEM COUTERE gelegen voor het hof van Janne van 
Sente Ghoricx. Nog op dezelfde kouter een half bunder palende aan  DE 
BOESMEERE COUTER en aan het land van Janne van Sente Ghoricx dat vroeger 
bezit was van Jan Froicies. Twee dagwand achter de meergezegde Jan van Sente 
Ghoricx hofstede en drie dagwand achter zijn veld gelegen palende aan de  
GROENEN WECH lopende naar Melden. Het rapport werd werd gezegeld door 
Pieter van den Briele de oude op verzoek van de leenhouder op 26 juli 1440.  

4109 Joos de Kaye zoon van Heindricx  doet verhef van zijn leen zes bunders groot 
gelegen op de MUELWIJCK. Het leen paalt aan het goed van Heyndrick van 
Langvelde en aan het goed van de armen van Merchtem en aan zijn leen gehouden 
van de hertog van Brabant. De jaarlijkse waarde van het leen wordt op drie pond 
geschat.  Het rapport werd gezegeld door Jan de Keyser op 12 februari 1514 n.s.  

4110 Jan van der Meere doet verhef van zijn leen wezende een vijfschoof met de 
laatschaepe daartoe behorende waarvan de geschatte waarde ongeveer drie pond 
vier schellingen Brabants bedraagt. Het leen is gelegen in Merchtem TEN HOUTE 
en wordt DEN BOONHOF genoemd met een oppervlakte van twaalf dagwand 
meers en paalt oost aan het bos van Jan van Watermale, west tegen aan  DEN 
BOONEN MERSCH. Nog een vijfschoof geheven op zestien dagwand gelegen op 
de  HEYSVELDERE en in heerlijke rente in Leuvense en andere penningen 
ongeveer achtentwintig schellingen denier par. in speciën, zes hennen een kapoen 
veertien viertelen evene een gans, een half viertel rogge, dertig eieren. Deze rente 
wordt op erfgronden met een totale oppervlakte van zesentwintig bunders groot 
geheven met de vijfde schoof en vier hofsteden alles onder MERCHTEM TEN 
HOUTE gelegen. Diverse laten bezitten deze percelen. Tot het hoofdleen behoort 
nog een erfcijns van dertien deniers par. geheven op dertien dagwand erfland die 
in het bezit zijn van diverse personen in Opwijk in de wijk  TEN BROECKE. Uit 
hoofde van zijn vrouw bezit de leenhouder nog achtennegentig roeden lands in 
Opwijk aan de watermolen gelegen palende aan het hof van Jan van der Meeren.  
Jan van der Meere houdt nog een leen in Lebbeke op de  MOLEN COUTER, een 
bunder groot. De jaarlijks geschatte waarde bedraagt zeven schellingen groot. Dit 
leen paalt aan het hof van Andries van Rossem en west aan  DEN 
ADDELGRACHT. De leenhouder houdt nog een bunder leen in Lebbeke DEN 
BERVICT genoemd. De geschatte waarde wordt op ook op zeven schellingen 
groot geraamd en paalt aan het goed van de begijnen van Dendermonde. Nog 
houdt Jan een leen gelegen in Belle op de MEYSBEKE wezende een werre. Het 
rapport werd gezegeld op 15 februari 1514 n.s.  

4111 Philippote van Watermale, dochter van Jan, doet verhef van haar leen en 
manschip het HOF TEN ZUTE genoemd met de beemden, meersen, wateren, 
winnende land groot alles samen zeven bunders gelegen in verscheidene stukken. 
Eerst het hof met de vijver en walgrachten en de beemd DEN BOON HOF 
MEERSCH genoemd dat drie bunders groot is en geldt jaarlijks zesentwintig 
schellingen acht deniers groot. Nog twee stukken samen veertien dagwand 
waaronder beemd waarvan het ene  DEN CAREEL MERSCH en de andere  DEN 
MOLEN DIJCK genoemd worden geldende jaarlijks twintig schell groot. Nog vijf 
bunders winnende land het  SPECH VELT genoemd en ligt aan de  SPECH BEEK 
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en geldt jaarlijks zeven zakken rogge Merchtemse maat. Het leenhoudster moet 
met een man te paard haar leenheer bijstaan. Dingelijk man is Jan de Scildere. Het 
rapport werd gezegeld door Jan van Anderen Hove op verzoek van de 
leenhoudster op 2 april 1513. – Een tweede leenverhef van Philipote van 
Watermale dochter van Jan : zij houdt een leen van het hof van Dendermonde 
gelegen in Merchtem waaraan zij een meier en acht leenmannen mag aanstellen. 
Verdere beschrijving van de functie en de rechten van de meier ook op de 
achterlenen. Nog volgt een opsomming van de achterlenen die men houdt van 
Philippote van Watermale dochter van Jan.  Eerst Adriaen Brugman houdt drie 
dagwand leen op KOKELBERCH COUTERE  palende aan Marc Wten Hove, nog 
drie dagwand op  DE BOSCH MEERE palende aan Karel Pinnoc, nog vijf 
dagwand in twee percelen het ene DEN HOGHEN HOF genoemd met een 
vijverken en het andere twee dagwand op  TVELDEKEN voor het hof. Elizabeth 
Braems, dochter van Jan, houdt drie dagwand in twee percelen en ene anderhalf 
dagwand gelegen  OP ESPE COUTERE en het andere ook anderhalf dagwand 
ook op de  ESPCOUTERE  gelegen. Heynderijc Moernay houdt drie dagwand  
TEN HOUTE. Jan Lemmens houdt drie dagwand TEN HOUTE in DE PROVEN. 
Het Gasthuis van Sinte Katelinen van Merchtem bezit twee dagwand op  
PEYSEGHEM COUTERE.  Heynderyc de Cupere bezit een half dagwand gelegen 
tussen de goederen van Margareta van Assche en de goederen van Matthys van 
Bygaerden. Het rapport werd gezegeld door de leenhoudster op 2 april 1513.  

4112 Arent van der Meere doet verhef van zijn leen van zeven bunder groot gelegen in 
Brabant in Merchtem TEN HOUTE. Het leen paalt aan  DIE HUUVELSTRAET en 
aan het goed van de erfgenamen van Geert van den Eede. Het leen is jaarlijks 
negentien Rinsgulden heffende. Negen gulden heffen de erfgenamen van der 
Weenen van Jan [..] en zes gulden worden geheven door Daneel die Muntre 
kruidenier in Antwerpen en de vier gulden heft de fermerije van het begijnhof in 
Brussel. Het rapport werd gezegeld door Jan van der Meere vader van de 
leenhouder omdat deze laatste geen zegel bezit op 28 februari 1514 n.s.  

4113 Joes de Keysere zoon van Henricx doet verhef van zijn leen van vier bunders 
gelegen in TE MOOLWIJCK  palende aan Henricx van Langevelde en aan 
dezelfde Joes zijn leen gehouden van de hertog van Brabant. Het rapport werd 
gezegeld door Jan de Keijser zoon van Jan omdat de leenhouder geen zegel bezit 
op 9 mei 1513.  

4114 Ayele tSweerts en de cenobieten en de juffrouw van Sinte Katelinen Gasthuis van 
Merchtem doen verhef van een leen op de WINTMOLEN COUTERE van zes 
dagwand groot. Een bunder ligt op dezelfde kouter en paalt aan de goederen van 
Grembergen. De andere twee dagwanden liggen  op de  MEER COUTERE en 
palen aan de WINTMOLEN COUTERE en aan de goederen van de erfgenamen 
Lanchens de Lens. De jaarlijkse pacht van het leen wordt op veertien schellingen 
groot geraamd. Jan van Anderen Hove is aangesteld als dingelijk  man. Het 
rapport werd gezegeld door Ayele Sweerts op 18 september 1514. 

4115 Pieter van der Doort  als man van Barbara van der Breen, dochter van Daneel, 
doet verhef van een leen van een dagwand gelegen in twee percelen samen 
gelegen in de PERREN MERCHS en sommige op  DEN BAERDEGHEM 
COUTER  palende aan Hendricx van Langhenhove. De jaarlijkse opbrengst wordt 
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op vier schellingen groot geschat. Het rapport werd gezegeld door Mertin 
Hendricx omdat de leenhouder geen zegel bezit op 18 december 1514.  

4116 Juffrouw Marie van Assche dochter van meester Robbrecht doet verhef van haar 
twee lenen gelegen te Merchtem. Het eerste leen wordt THOF TEN HOUTE 
genoemd en het ander in Opwijk is een penning rente. Het rapport werd gezegeld 
door Willem van Nedervelde omdat de leenhoudster geen zegel bezit op 24 
augustus 1540.  

4117 Margareta Vaenkens moeder van het gasthuis van Sinte Katelijnen van Merchtem 
en haar medezusters doen verhef van hun leen van een bunder land gelegen op het 
veld DIE WINTMOLEN COUTER genoemd, palende aan het veld  DIE 
MEERCOUTER  en aan het goed van het klooster van Grimbergen.  Verder nog 
twee dagwand op de  MEERCOUTER gelegen palende aan de  WINTMOLEN 
COUTER en aan de goederen van de erfgenamen van Lensen Eelens. Het rapport 
werd gezegeld met het zegel van het gasthuis op 1 oktober 1540. 

4118 Lancelot Eelens houdt een leen van een bunder gelegen op  DE MEERCOUTRE  
bij mer Phelips Vileins en het gasthuis van Merchtem goed – tenetur Joos van der 
Eyen fs Joos, tenetur Joos van der Heyen fs Symoens.-  Andries van der Heyen 
doet verhef van zijn leen van een bunder gelegen op  DE MEERCOUTERE nabij 
het goed van Mher Phelips Vileyns en van het gasthuis van Merchtem. Het 
rapport werd door de leenhouder gezegeld op 16 december 1541.   

4119 Gillis Heyvaert zoon van Jan doet verhef van zijn leen van zeven bunder inclusief 
de vijver. Het leen paalt aan het bos van Pypenpoy en aan het hof van Mattheeus 
Anestreys. Het leen wordt  TGOET TEN HOUTE  genoemd. Het rapport werd 
door de leenhouder gezegeld op 15 februari 1553.    

4120 Marie de Keyser oudste dochter van Joos, geassisteerd met heer en meester Jacob 
van der Meere deken en pastoor in Dendermonde, doet verhef van het leen van 
vier bunders gelegen in  DE MOLENWIJCK. Het leen paalt aan het goed van de 
H. Geest van Merchtem, en aan het leen door de leenhoudster gehouden van de 
hertog van Brabant. Het rapport werd gezegeld door heer en meester Jacob van 
der Meere op verzoek van de leenhoudster op 22 december 1600.  

4121 Jonkheer Nicolaes van der Heyden zoon van heer Jacob in zijn naam en in de 
naam van zijn broers en zusters doet verhef van leen van vijf bunder DE SPECT 
genoemd.  Het leen paalt aan het goed van het Gasthuis van Merchtem, aan de 
SPECTBEKE, en aan  HET MOORTGAT. Verder doet hij nog verhef van dertien 
dagwand meers  DIE SPECTBEKE genoemd en paalt aan een bosje DIE DOOT 
CAMPAMGNE genoemd. Het rapport werd ondertekend door de leenhouder 
omdat hij geen zegel bezit op 14 april 1608.    

4122 Jan van Robbrouck als bedienelijk man over Andries van Brouckem causa uxoris 
en door erfenis van Herman van Berrenbrouc doet verhef van een leen gelegen op  
DEN MEERCOUTER. Het leen paalt aan de hoeven van de  QUAYEMUNTE en 
aan de goederen van Sint Katelinen Gasthuis en aan de  MEULENCAUTER en 
aan het ACKEN EUSSEL. Het rapport werd ondertekend door de leenhouder  Jan 
van Robbroeck op 30 januari 1612.   

4123 Pieter van Hertbossche  procureur in de Raad van Brabant  als man van 
jonkvrouw Augustina Maria  Gheijs, omdat haar vader sieur Virgilius Gheys 
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overleden is, herault, en moeder juffrouwe Christina Brant, doet verhef van een 
vol leen. Het leen omvat een tiende gelegen binnen Merchtem en daartoe behoort 
een heerlijkheid en manschap hebbende stadhouder en mannen die kennis hebben 
van de achterlenen van hetzelfde hof in leen gehouden.  Het recht van de tiende 
was verduisterd zodat de leenhouder niet weet op welke percelen land het recht 
slaat. De achterlenen namelijk : eerst juffrouw Jacquemijne van der Noot houdt 
een tiende helftwinninge met heerlijke cijns en een meier en laten. Hiervan volgt 
verder de opsomming van de rechten. Graaf Willem van Nassouwen, prins van 
Orangne houdt een heerlijke cijns sprekende op verscheidene percelen onder 
Londerzele gelegen eertijden toebehoord hebbende aan Janne van Voerspoele en 
is jaarlijks negen schellingen zes penningen groot Brabants waard en vijf mijten in 
speciën en negen viertelen evene, drie kappoenen, een brood Leuvens, anderhalf 
cuer en nog een schoof van twee zakken rogge in natura. Hans van Borrem houdt 
vier bunders bos en land DEN BEUCKELE genoemd in Londerzele gelegen. De 
erfgenamen van Jan Breems houden de helft van vijf dagwand in Merchtem op de  
NEERPEYSSEGHEM COUTER aan het goed van wijlen Christoffel Pinnock. 
Pieter van den Bemde zoon van Simoen houdt de andere helft van de vijf 
dagwanden. Aernout en juffrouw  Anna de Vaddere houden vier bunders bos in 
Londerzeel TGOET TEN BUECKELE genoemd of  GROOTEN BUECKELE 
gelegen tussen de goederen van de erfgenamen van Jan van Wreeacker nu Gillis 
van Bossche aan de ene zijde, en de goederen van Mercx Cabeliaus aan de andere. 
Jan de Bleser meier en Nicolaes de Buyser door koop houden een bunder van de 
zelfde Bossche maken samen met de vorige vier bunders begrepen vijf bunders 
bos. De kinderen van wijlen Jan Brems houden de helft van vijf dagwand in 
Merchtem palende aan de erfgenamen van Pinnocx. De leenhouder houdt een 
achterleen in twee percelen, het ene stuk op de YSENBAERT gelegen en is 
onderhalf dagwand en vijfentwintig roeden groot palende aan jonker Franssen 
Pypenpoys en aan het goed van de erfgenamen van Gillis van Praet aan de andere 
zijde. Het tweede perceel lgt  OP DEN HERT naast het goed van Joos Wouters. 
Johanna Diegens, omdat haar moeder overleden was Cathelyne van Buyten, in 
huwelijk Lauwereys Timmerman, houdt de helft van tien dagwand en 
tweeenzeventig roeden gelegen in Merchtem  IN RIELANDT tussen de goederen 
van de erfgenamen van heer Charles Machault. De helft van zes dagwand op het 
veld genoemd  DE TIEN DAGWANDEN palende aan het vorig leen en de helft 
van een dagwand  OP DEN HERT komende aan  DE WIJMEERSSCH. Anna van 
Nueffele gehuwd met Henderick Verspecht houdt de vorige vier en een half 
dagwand opt RIELANDT en de helft van vijf dagwanden gelegen op  DE HOVE. 
Aernout en juffrouw Anna Vadders houden in achterleen een bunder bos   in twee 
percelen in Londerzele DEN CLEYNEN BEUCKELE genoemd liggende 
tegenover DEN GROOTEN BEUCKELE en palende aan  THAEGVELT. Het ander 
perceel ligt ernaast aan de ene zijde paalt het aan  DEN GROOTEN BEUCKELE. 
Franchois Goessens zoon van wijlen Segers Goessens als man en momboor van 
Martijne van den Bossche houdt acht dagwand zijnde de helft van de zestien 
dagwanden waarvan Guillam de Vadder de andere helft houdt. Het goed ligt in 
twee percelen op  DE BEUCKELE en paalt  aan het goed van Joos Snellinck. De 
leenhouder Hertbos houdt nog een dagwand en achttien roeden nabij Anna Brants 
gelegen en verkegen van Jaspar Buysseret ook op het veld  DE TIEN 
DAGWANDEN en nog anderhalf dagwand daar naast gelegen eertijds in het bezit 
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van Anna Brants. Het rapport werd oorspronkelijk door de leenhouder 
Hertbossche in de Franse taal geschreven en hij zegelde en ondertekende het 
origineel rapport op 14 maart 1614.      

4124 Charles Brooman zoon van Ludovicus griffer van de schatbewaarder van Brussel 
doet verhef van een leen over en in de naam van juffrouw Gheertruyt sKeysers 
weduwe van wijlen Loys Brooman. Het leen is gelegen in Merchtem in de wijk 
van de MOLEWIJCK en paalt aan de goederen van de H Geest van Merchtem en 
aan de goederen van zijn zuster ook een leen gehouden van de hertog van 
Brabant. Sterfman van het leen is heer en meester Loys Brooman zoon van 
meester Charles die het rapport heeft ondertekend op 25 mei 1617.  

4125 Joes van der Heyden doet verhef van zijn leen van een bunder gelegen bij de 
windmolen op de  MOER COUTERE. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder doch niet gedateerd.  

 
Volgens register van de Rekenkamer anno 1475 nr 24653 volgende melding :  
 
De  Jehan Andries ou nom de damoiselle Mechtelt van Assche a cause dun fief tenu de 
ladicte court valissant par an  xxxiij livres par. icy pour le droit du vj° denier dudict fief  v 
livres x s. 
 
De damoiselle  Katheline van Assche a cause dun fief tenu de ladicte court et vault par an 
xxviij livres par. [ et est chargie de xviij livres par par an ] ou environ icy pour le vj° denier  
iiij livres xiij s. iiij deniers  
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XXXIII. OSSEL 
 

4361 Heins Vrancx als dingelijk man van jonkvrouw Cateline van der Loogen dochter 
van Jan doet verhef van haar leen van vier bunders in een perceel gelegen in Ossel 
in Brabant op het veld genoemd DE WERFT. Het leen paalt aan Willem van der 
Weede en aan het goed van het Godshuis van Sinte Clare in Brussel. Van het leen 
worden zes manschepen gehouden te weten : Eerst Wouter van den Kerchove 
houdt een half dagwand en acht roeden, Daem van Ossele houdt twee dagwand, 
Jan van den Kerchove bezit een dagwand 25 roeden, Wouter van Ghindertale 
houdt een dagwand, Gillis van de Ossele houdt een dagwand 17 roeden, Jan van 
den Kerchoven, zoon van Pieter, bezit anderhalf dagwand. De leenhouder zegelde 
het rapport op 3 juli 1430.  

4362 Kateline van der Logien, vrouw van Pieter van Kerckhove, doet verhef van haar 
leen van vier bunders gelegen in Ossel, land van Grimbergen in de bank van 
Brussegem. Aan het leen zijn zes laten verbonden met acht dagwand en vijf 
roeden land. Het rapport werd gezegeld door Herman van Kerchove op verzoek 
van Kateline op 30 juli 1440.    
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XXXIV. STEENHUFFEL 
 

4439 Jan Coureel zoon van Jan doet verhef van een leen gelegen in Steenhuffel in 
Brabant zijnde een helftwinning en heerlijkheid op tien bunder en een half 
dagwand. Van de helftwinning wordt de helft in leen gehouden door Henricx van 
Hoenbeke volgende laten houden van de heerlijkheid volgende erfgronden : Gillis 
van den Sleehaghe een bunder gelegen op  DE PERRECOUTER, Willem van de 
Sleehaghe op de zelve couter vijf dagwand en twee dagwand. Henricx van 
Hoenbeke  een bunder, Jan de Lathouwer een half bunder, Willem van den 
Sleehaghe op TSMESCOUTRE  een half bunder Claus Ysembart op het zelfde 
veld houdt een half bunder. Jan Lemmens op THUDEVELT houdt een half 
bunder. Het gasthuis van Merchtem houdt een half bunder. Gillis de Bonte houdt 
vijf en half dagwand, Jan Lemmens houdt een dagwand, Hendricx van Hoenbeke 
houdt een dagwand, Willem Leunnens op TBLOC aan DEN DOREN houdt 
anderhalf dagwand, Willem Declerc en Gillis de Bonte houden zeven dagwand 
gelegen op THEYKEVELT. Het rapport werd gezegeld door Simoen van der Elst 
neef van de leenhouder op 3 juli 1430. 

4440 Heer Jan de Hertoghe doet verhef van zijn leen zijnde jaarlijkse erfelijke renten in 
vijf schoven,in tienden, in cijnzen, in geld, in hoenderen, de vijfde schoof  op 
veertien blaeucroenen  en op kleine percelen gelegen in Beygem geldende 
jaarlijks elf Mechtelge hertelen rogge. Het rapport werd gezegeld door Janne van 
der Eyken gebuur van de leenhouder op 1 augustus 1440.  
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XXXV. SERENS PONT A TRESSIN 
 
Geschrapte tekst :  
[Jehan Sire de Werchin  seneschal de Haynault etca tient ung fief de mondit seigneur de 
sadicte maison et court de tenremonde nomme LE FIEF EMPIRE et seignourie DE 
MONSTRUEL scituee empres le pont atreffe en ladicte paroiche a toute haulte justice 
moyenne et basse au relief de x livres par. et contient ledict fief et seignourie en une chense et 
maison gardins prez et terres a hanables xviij bonniers ou environ item appartenant audit fief 
quatre ou cincq hommaiges qui donnent relief a la mort et x° denier a la vente et aussi y a 
plussieurs rentes qui luy donnent rente annuellement avec x° denier a la vente de lezdictes 
heritages item a audict fief bailli et aultres officiers pour le gouvernement de la justice et 
vault cedit fief par an  vijxx livres par. – il est roye par ce quil est mis de..vitre tout au long 
qu’il appartient  tauxe iiijxx iiij livres par. il sert  
Premiers Arnoul Dannain  tient ung fief dudict seigneur de Werchin contenant deux bonniers 
ou environ dheritaige dont le valeur nest point venu ou registre – nihil  
Alart le Fevre en tient ung fief contenant en une placette ou il y a ung peu de hales – nihil  
Pierart Moilighenne  en tient ung bien peu deritage qui ne vault peu ou neant  
Martin Carette en tient ung fief et est une plache enmasonnee sur la rivier de Marque dont le 
valeur nest pojnt venu ou registre – nihil] 
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XXXVI.  LEBBEKE 
 
 
 
 
Philippe seigneur de Montenaken tient de mondit seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde trois fiefz dont luy est la mayeurie de Lebbeke ensamble les appertenances a 
cause duquel fief il est deu le service dun cheval en temps de guerre [ laultre fief est rente 
appelle CHEYS de iij livres par. et le tierchs est une disme qui vault xxiiij livres par. duquel 
fief sont tenus les arrieres fiefz cy apres declares et valent lesdicts trois fiefz par an ] – il sert 
et pour ce point tauxe 
Ander handschrift :  
[ item ledict Messire Philippe ung fief de mondit seigneur dont il nen prent quelque prouffit et 
est une rente appelle CHEYS  de iij livres par. par an  ledit Philppe encore ung fief et est une 
dysme ]  
 
premiers  Jaques Louf tient ung fief dudict Philippe contenant en deux pieches demy bonnier 
et Lvj verges et vault par an  iij livres xij s. par. – nihil  
 
Grietkin Scoormans en tient ung fief contenant ix journelz et vault par an  viij livres viij s. 
par. – orphenin tauxe ij livres x s. par.  
 
Henry Claux  en tient ung fief contenant vj journelz et vault par an  iiij livres x s. par. – nihil  
 
Bertel van Nieuwenhove en tient ung fief contenant cincq journelz et vault par an  iiij livres 
xvj s. par. – nihil  
 
Pierre le Keiser  tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant deux journelz et demy qui vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Lauret Scooremans fa Michiels tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court 
de Tenremonde contenant xiiij journelz et vault par an  xiiij livres vj s. par. – vefve tauxe pour 
moictie iiij livres xv s. v deniers par.  
 
Barbele van Nieuwenhove tient ung fief de mondict seigneur contenant ix journelz et vault 
par an xiij livres iiij s. par. – tauxe vij livres xv s. par.  
 
Gilles Philippes  tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant six journelz dont ledict Gilles nen a que le tierchs  Ghert de Keisere et  Philippe 
Pieters  aussi chascun ung tierchs et vault par an  vij livres iiij s. par. – il appertient a trois 
gens et pour ce point tauxe  
 
Josse van der Elst tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant xxvj verges et vault par an  xv s. par. – nihil  
 
Ander handschrift  eerste paragraaf geschrapt :  
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[ memoire que le fief de Jehan van den Cruye nest point venu ou registre mais les arrieres 
fiefz sensuivent icy apres ] 
 
[ Jehan van den Crude tient en fief de mondit seigneur le Duc a cause de sa court et maison 
de Tenremonde ung rolle et seignourie gissant en ladicte paroiche dont len tient plussieurs 
arrieres fiefz et a cause dudict fief il lieve annuellement sur plussieurs des  ix deniers obool 
par. 
 
                                   LES ARRIERES FIEFZ  
Daneel Colier comme homme mortel des beghines de Tenremonde tient ung fief contenant x 
½ bonniers appelle TEN HOVE vault par dessus la charge du service divin  xxix livres par. 
 
Symoen de le Vondele j journel et demy vault  xxx s. par. 
 
Jan van der Meere fs Jans iij journelz vault iij livres par. 
 
Jan Pieters j journel de bois vault  xiiij s. par. 
 
Jehan de le Beque iij journelz  xLviij s. par. 
 
Martine van den Crude  demy bonnier  xxiiij s. par. 
 
Pieter van Truebem comme mortel de ceulx du cloistre de Saincte Birgitte ung fief assigne 
sur ledit fief de Martine de  xLviij s. par. par an  
 
Gilles le Slegher  ung fief ass…. ( geschrapte tekst). 
 
Adriaen Spanoghe vij journelz appelle SNECKERS MEERE vault  viij livres par. ] 
 
Geschrapte tekst :  
[ Premiers  Guillaume le Keiser  tient ung fief dudict Jehan contenant demy bonnier et vault 
par an  iiij livres iiij s. par. – nihil ] 
 
Ander handschrift : 
[ Hannin le Keiser en tient ung fief contrenant vj journelz et vault par an  vij livres iiij s. – 
orphenin  tauxe pour moitie iij livres iiij s. v den par.  
Gilles de Slagher  tient sur ledit fief de Hannekin de Keyser en fief par an – x livres xvj s. par.  
nu  iij livres xij s. par. ] 
 
Elyzabeth  sKeisers [ Beatrice ] vefve en tient ung fief contenant cincq journelz et vault par 
an  vj livres xij s. par. – nihil  
 
Geschrapte tekst :  
[ Jehan van der Vonderen  en tient deux fiefz contenant trois journelz qui valent par an  iij 
livres vj s. par.  
Guillaume van den Wingarde  en tient ung fief qui vault par an  iiij livres xvj s. par. ] 
 
Ander handschrift :  
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[ Ma demoiselle  Elisabet sBruleers en tient ung fief   contenant  ung bonnier  et vault par an 
( xxxvj s. par. ) – v livres par. ] 
 
Geschrapte tekst : 
[ Danel Heyman alias van Rossels  en tient ung fief contenant trois journelz et vault par an  
iij livres ix s. par. ] 
 
Margriete Paridans en tient ung fief contenant ung journel et vault par an  xxxvj s. par. – 
nihil  
 
Elizabeth Paridans en tient ung fief contenant ung journel et vault par an  xL s. par. – nihil  
 
Adrien Spanoghe en tient ung fief contenant sept / huit journelz appelle SNECKERS MEERE  
et vault par an  viij livres viij s. par. – Orphenin tauxe pour moictie ij livres x s. par.  
 
Gilles van Belle fs Andrieu en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xL s. 
par. – nihil  
 
Olivier van der Helst en tient ung fief contenant demy bonnier empres LA WACKEER et vault 
par an ( xL s. par. ) = xxxvj s. par. – nihil [ LE WALACKER !! ] 
 
Damoiselle  Elizabeth van der Scelden  en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par 
an xLij s. par.  
 
Jehan Pieters [ van der Beken – geschrapt ] en tient ung fief contenant trois journelz et vault 
par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Ywein van Risele tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de Tenremonde 
et est une seignourie par laquelle il recoit vij deniers par. par an sur certains terres et le x° 
deniers a la vente diceulx ouquel fust appertient vj journelz et demy de fief que en oultre que 
len tient de luy en hommaige lesquelz ne sont point venu ou registre  icy apres sensuict    vj 
livres – nihil : 
La maison appelle TE BLOMME  contenant deux journelz  
Devant ladicte maison encore ung journel vault 
Empres le Zijpstrate ung fief de j journel vault 
La maison ou  Gilles Blomme ( souloit ) demeurer ung fief contenant  demy journel 
Entre les deux  meres ung fief de j journel et demy 
Devant le court DEN GHALANT ung fief contenant ung journel vault  
Sur le GRANT MEYSVELT  demy journel 
 
Jehan le Parmentier fs Gilles pour la vefve de  Jehan le Wulf tient ung fief de mondit 
seigneur de sadicte maison et vourt de Tenremonde contenant vj journelz et vault par an  vj 
livres par.  - nihil  
 
Henry  van den Bossche [ Joos ] tient ung fief de mondit seigneur contenant xj verges et vault 
par an  xviij s. par. – nihil  
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Josse van Nieuwenhove tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
Tenremonde et est une disme qui vault par an  vj livres par. – nihil  
 
Jehan van den Anderenhove  tient ung fief dudict Josse contenant demy bonnier et vault par 
an  xLviij s. par. – nihil  
 
Ander handschrift :  
[ Gheert van Damme ung fief de mondict seigneur contenant iiij ½ journelz vault  iij livres 
par. ] 
 
Louys van den Broucke tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de 
Tenremonde contenant dix bonniers et vault par an deduit xviij livres par. rente heritable que 
la femme maistre  Jorge le Bul y prent dessus  xxx livres par. – tauxe  xviij livres par. 
 
Ander handschrift :  
Demoiselle Katherine Sersanders  tient ung fief de mondict seigneur de Tenremonde et est 
une rente heritable sur le fief dudict Louis et vault par an  xviij s. par. ] 
 
Louys  van den Damme [ Catheline ] tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et 
court de Tenremonde contenant journel et demy et vault par an  xxviij s. par. – nihil  
 
Margriete van der Biest femme de  Josse van den Bossche tient ung fief de mondict seigneur 
contenant demy bonnier et vault par an  xxxviij s. par. – nihil 
 
Jehan van Cousbrouc  tient ung fief de mondict seigneur contenant ung vies bonnier et vault 
par an  iij livres xij s. par. 
 
Jehan  van den Merssche [ Sire Clays ] avec ses freres tient ung fief de mondict seigneur de 
sadicte maison et court de tenremonde contenant cincq bonniers dont ledict Jehan nen a que 
la main que xvij journelz et les autres neuf ne sont mesures Louys van den Eckene lequel est 
deu en temps de guerre le service dun cheval et valent les xvij journelz dudict Jehan par 
dessus toutes charges  xij livres par. – Colinet Danekins a receu le service du cheval comme il 
appert par sa cedule 
 
Ledict  Louys van den Heckene tient  dudict fief ix journelz de terre en deux parties qui vault 
par an  ix livres par. – il est comprins oudict service de cheval 
 
Gilles van den Damme tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant vj journelz et vault par an  vj livres par.  
 
Ghiselbrecht van der Hofstat  tient ung fief de mondict seigneur et est une rente seignourable 
qui prent annuellement sur xvj bonniers deritaige que lon tient de luy dont il prent le x° 
denier a la vente et vault ladicte rente par an  v s. vj deniers par. – nihil 
 
 
Michiel Zeghers tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant sept journelz et vault par an  viij livres par. – tauxe iiij livres xvj s. par.  
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Sire Jaques van Bueghem pbre tient ung fief de mondict seigneur contenant ung bonnier qui 
vault par an  vj livres par.  
 
Jehan van Maesselaer  tient ung fief de mondit seigneur contenant six journelz duquel fief 
sont tenu ix journelz deritaige dont il prent le x° denier a la vente et chascun journel une 
demy geline par an et vault ledict fief par an  xxiiij livres par. – tauxe  xiiij livres viij s. par. il 
fait sca.. 
 
Adam van Ghinderboven tient ung fief de mondict seigneur contenant cincq journelz et vault 
par an  v livres viij s. par. – nihil 
 
Jehan Bijl  tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant six journelz dont Ghiselbrecht son frere tient la moictie et vault cedit fief par an  
vij livres iiij s. par. – ceste deux quens et pour point tauxe 
 
Gilles van den Wijngaerde tient ung fief de mondict de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant journel et demy et trente verges et vault par an xxvij s. par. – nihil 
 
Loy Nachtegale tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant ung vies bonnier dont il a les trois parts et Ghertruut sKeisers fa Pieters le quart et 
vault cedit fief par an  iij livres xij s. par. – nihil 
 
Johannes Boele avec ses freres tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court 
de tenremonde et est une seignourie de six hommaiges dont il na riens de sence et dont len 
tient en la maniere que sensuit  
 
Jehan van den Anderenhove tient ung fief dudict  Johannes  et est une seignourie dune v° 
guarbe rente en deniers chappons et gelines valissant par an  xxx livres par. – tauxe xviij 
livres par. 
 
Guillaume van der Straten en tient ung fief contenant vj journelz dont len en oultre de luy 
tient en hommaige et vault par an  iij livres xij s. par. – nihil  
 
Pierre Esscheric en tient ung fief contenant six journelz en Saint Gille et vault par an  vij 
livres iiij s. par. – tauxe iiij livres vj s. par. 
 
Damoiselle Elysabeth Sneckers en tient ung fief contenant en preitz deux journelz et vault par 
an iiij livres xvj s. par. – nihil 
 
Ladicte demoiselle en tient ung aultre fief contenant en valeur par an  xLij s. par. – nihil 
 
Jehan Beechman  en tient ung fief contenant ung journel en Belle et vault par an xLviij s. 
par. – nihil  
 
Le beghinnaige de tenremonde tiennent ung fief de mondict seigneur contenant ung vief 
bonnier et en est homme mortel  Michiel Scoorman ne valeur nest point venu ou registre  iiij 
livres par. 
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Ledict en tiennent ung aultre fief de mondict seigneur contenant en grandeur ung bonnier et 
xix verges et en est homme mortel ledict Michiel le valeur nest point venu comme dessus  iiij 
livres par.  
Ledict en tiennent ung aultre fief de mondict seigneur contenant demy bonnier et Lij verges 
duquel est homme mortel  Pierre Arents fs Pierres le valeur nest point venu comme dessus  ij 
livres par. 
Ledict tiennent ung aultre fief de mondit seigneur et est une rente seignourable qui monte par 
an xiiij vielz bonniers et iiij gelines vj deniers par. sur deus heritaiges et prendent sur iceulx 
le x° denier a la vente duquel fief sont tenus xv hommaiges cy derrieres declarez et en est 
homme mortel ledict Pierre Arents  
Ledict tiennent ung aultre fief de mondict seigneur contenant demy bonnier et deux verges 
vault  ij livres par. auquel fief appertiennent deux hommaiges cy apres mencionnez et en est 
homme mortel  Henry Huughe  - nihil 
 
Ledict tiennent ung fief de mondict seigneur contenant sept journelz et vault chascun bonnier 
par an iij livres xij s. par. et en est homme mortel  Lippin Philippe fs Jehan vij livres par. – 
nihil 
 
Ledit tiennent ung aultre fief de mondict seigneur contenant six journelz qui vault au prys 
dessusdicts  v livres par. – nihil 
 
Ledit tiennent ung aultre fief de  Jehan le Keiser contenant ix journelz iiijxx j verges dont le 
bonnier vault par an iij livres xiiij s. par. et est ledict fief chergie de xxvij s. vj deniers par. 
par an de messes et obsequenes – nihil 
 

3895 Joos de Parmentier man van Lysbetten Penneman,  dochter van Daneel, doet 
verhef van haar leen van twee bunders waarvan zeven dagwand in Lebbeke en een 
half bunder in Opwijk gelegen zijn. Tot het leen behoort een manschap van een 
half bunder leen. Het leen is nog verdeeld onder vijf broers volgens de gebruiken 
van Dendermonde die de hogervermelde Lysbetten ten gevolge staan. Tot het 
hoofdleen behoort nog een jaarlijkse heerlijke rente van een hoen en drie deniers 
par. geldende een half bunder erfgrond. Het rapport werd gezegeld door Joos de 
Parmentier op 28 juni 1430.  

3896 Gillis de Keyser zoon van Jan doet verhef van zijn leen van 25 roeden palende aan  
THOGHE VELT. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 26 juni 1430.  

3897 Cateline Comans, weduwe van Clais Blomme, doet verhef van haar leen van drie 
dagwand en half palende aan Jan Boden  en aan het goed van jonker Willem van 
Montenaken. Het rapport werd gezegeld door Gillis van den Damme op verzoek 
van de leenhoudster omdat zij geen zegel bezit, op 22 juni 1430.  

 

3898 Jan Bijl doet verhef van zijn leen van zes dagwand palende aan het erf van Jan de 
Sticker genoemd  DEN MOLENCOUTER en aan Margriete van den Wende. De 
helft van het hoofdleen houdt Ghisel broer van Jan Bijl. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 23 juni 1430.  

3899 Gillis de Keysere zoon van Henricx doet verhef van zijn leen van negen dagwand 
gelegen  TEN DIJCKE naast Gillis van den Damme. Pieter de Keyser broer van 
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de leenhouder houdt de helft van het hoofdleen van Gillis. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 24 juni 1430.  

3900 Jan de Baertmakere doet verhef van zijn leen van zes dagwand waarvan een 
bunder ligt op HET HULSTVELT en paalt aan Jan Marscalc met het  BEECVELT 
en aan Cornelis Robaerde. Een dagwand van het leen ligt op het zelve 
HULSTVELT en paalt aan het bosje van Willem Philips. Nog een ander dagwand 
is de hofstede en ligt nabij het Hulststraatje. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 24 juni 1430. 

3901 Joos van den Bossche doet verhef van zijn leen van elf roeden gelegen tussen het  
BEECVELT en  SCELPS VELT en paalt aan  DEN POREEL  en aan het  
HULSTVELT. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 26 juni 1430.  

3902 Jan Arends doet verhef van zijn leen gelegen op het  HULSTVELT palende aan  
DULSTSTRAETKIN en aan de  ELVER MEERE tussen het leen van Jan van den 
Bossche en Cornelis Robaerts. Van het hoofdleen wordt een half bunder en 
zestien roeden leen gehouden. De helft hiervan behoort aan Jan van den Bossche. 
De leenhouder zegelde het rapport op 27 juni 1430.  

3903 Jan van den Bossche doet verhef van zijn leen gelegen op het  HULSTVELT 
palende aan het  DULSTRSTRAETKIN en aan de  ELVER MEERE tussen het leen 
van Jan Arends en het goed van de begijnen van Dendermonde. Van dit hoofdleen 
wordt een half bunder en zestien roeden leen gehouden waarvan de helft aan Jan 
Arends toebehoort. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 27 juni 
1430.  

3904 Daneel van Ryssele doet verhef van zijn leen van zeven dagwand onder in het  
HOF TE BLOMME gelegen in diverse percelen. Alysse Blomme houdt het geheel 
leen in leen en manschip van Daneel van Ryssele. Het rapport werd gezegeld door 
de leenhouder op 27 juni 1430. 

3905 Willem Phelips doet verhef van drie lenen. Het eerste leen is dertien en half  
dagwand bos, TOUDE LEEN genoemd en ligt tussen DER MERTSCHE HEIDE 
en het land van de kinderen van Praet. Van dit leen heeft de leenhouder anderhalf 
dagwand in de hand. Van het resterende deel houdt Heindric van den Bossche 
twee dagwand, Gillis van den Bossche vier dagwand. Lysbette de dochter van Jan 
Neckers vier dagwand en dezelfde nog eens twee dagwand die in vroeger tijden 
aan Jan zoon van Phelips van den Bossche toebehoorde. De andere twee lenen 
worden de  VOMARIEN BOSCH genoemd elk ongeveer vijf dagwand groot 
gelegen aan de MERTSHEIDE palende aan Jan van der Elst bos genoemd  DE 
HULSE en aan het erf van Bate Onghenaed. Een van deze twee lenen was eertijds 
in het bezit van Ghisel Phelips. Verder houdt Ector Vuten Zwane een dagwand 
leen gelegen op het MARS VELT. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder 
op 28 juni 1430.    

3906 Gillis Crabbe doet verhef van zijn leen van twee schoven van de tiende geheven 
op twaalf bunder land aan de  WIESERBEKE in de buurt van de  COLIME 
STEDE. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 28 juni 1430. 

3907 Daneel van den Crude doet verhef van zijn leen van een dagwand wezende een 
hofstede waarop de leenhouder woont. Dit leen ligt nabij  DER VONDEREN.  Tot 
het hoofdleen behoort nog een half dagwand leen zijnde de hofstede waar Gillis 
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van der Vonderen woont. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 28 
juni 1430.  

3908 Jan Philips wonende  IN DE MEERE doet verhef van zijn leen gelegen in  
VERNAVEN MEERSCH tussen het goed van Willem Philips en het goed van 
Joosken van der Elst. Het leen heeft een oppervlakte van zestien roeden. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 28 juni 1430.  

3909 Gillis van Cousbrouc doet verhef van twee lenen gelegen op het  MARSVELT. Het 
éne leen is een bunder groot palende aan het goed van Hector Vten Zwane en het 
andere is anderhalf dagwand groot palende aan het goed van Griele van 
Overmeere. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 29 juni 1430.  

3910 Galand van der Meere doet verhef van zijn leen van een oud bunder liggende 
tussen het goed van jonker Willem van Montenaken en het goed van Jan Stickers. 
Het rapport werd gezegeld door Gillis van Cousbroec op verzoek van de 
leenhouder omdat die geen zegel bezit. Het rapport is gedateerd op 29 juni 1430.  

3911 Rubben van den Vonderen wettelijk bezet man over Beatrisse Pieters zijn moeder 
doet verhef van haar leen van een bunder groot gelegen achter het hof van Daneel 
van Rossem en naast het goed van Jan van Hofstae. Verder doet dezelfde 
leenhouder verhef van een ander leen van drie dagwand min zes roeden  gelegen 
achter het goed genoemd TOVERNESTE. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 30 juni 1430.  

3912 Pieter de Keyser doet verhef van zijn leen van vijftien bunders gelegen in 
verscheidene percelen. Sommige van deze percelen liggen in Belle, en in 
Zwijveke. Op tien bunders heft de leenhouder het vierde vat in de schuur als het 
gedorsen is. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op de laatste dag van 
[..]  in 1430. 

3913 Jan de Marscalc als voogd en dingelijk man van jonkvrouw Kathelinen vuten 
Zwane, dochter van mer. Jan doet verhef van haar leen. Het leen is zes bunders 
groot en ligt in twee percelen te weten vier bunders en een dagwand op het  
BEECVELT Langs de hoofdweg en twee bunders in de BOCHELT aan de 
Heirstraat. De leenhouder zegelde het rapport in juni 1430.  

3914 Jan van Rossem doet verhef van twee lenen gelegen in Lebbeke en in Belle. Het 
eerste leen is zeven bunder groot geheten DEN HOVE VAN ROSSEM. Hiervan 
houdt Jan [..] bunders en drie dagwand en de resterende landen houdt  Joes van 
den Hecke te leen van de leenhouder te weten negen dagwand. Het tweede leen is 
een manschip wezende 48 bunder lands met een tiende en een vierde schoof 
gelegen in Lebbeke en in Denderbelle en in Opwijk waarvan de leenhouder niet 
houdt in de hand. Tot de tweeëndertig  bunders leen behoren vierenveertig 
mannen die staan te wandelkoop en te sterfkoop. Zestien  bunders gelden jaarlijks 
een penningrente van zestien schellingen elf deniers par. Het derdedeel van de 
manschepen behoren toe aan Pieter van Calkene en Gillis Vranck op zekere 
gronden die hij van de leenhouder in leen houdt gekocht van  Mattheeus van 
Rossem broer van de leenhouder.  Het rapport werd gezegeld door de leenhouder 
op 1 juli 1430.  
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3915 Jan de Keyser doet verhef van zijn leen van een half bunder en zeventig roeden 
genoemd  DEN RAECHTEN.  Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 
de eerste juli 1430.  

3916 Willem Vrancx doet verhef van zijn leen van een bunder palende aan het goed van 
Ector vuten Zwane en aan Gillis van Cousbrouc. Het rapport werd gezegeld door 
Jan Sconevelde  op 3 juli 1430.  

3917 Symoen Eechout doet verhef van zijn leen van een heerlijke rente van een zak 
rogge Dendermondse maat die hij jaarlijks en erfelijk heft op een bunder land 
gelegen op DEN MOLEN COUTER. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 3 juli 1430.  

3918 Tram van den Berghe doet verhef van zijn leen van acht dagwand  palende aan 
Joos Blaeuwer en aan Neels van der Biest. Het leen van twee en half dagwand ligt 
in Opwijk palende aan Jan Heillen. Tot dit leen behoort een manschap van een 
half bunder leen het welk Jan van den Anderenhove is houdende. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op de derde juli 1430.    

3919 Cateline van Maerselaer doet verhef van haar leen genoemd  TGOEDT TEN 
BOGAERDE zes bunders groot. Het leen paalt aan  TGOEDT TEN DIJCKE en 
aan TGOEDT TER HULST en paalt nog aan de meers van Gillis Keiser. Van dit 
hoofdleen houden diverse personen negen dagwand erfland waarop de 
leenhoudster jaarlijks een half hoen erfelijke rente heft. De leenhoudster verezocht 
Giselbrecht de Lu haar neef het rapport te zegelen op 8 juli 1430. 

3920 Jan van den Bossche zoon van Jan doet verhef van zijn leen van elf roeden dat 
vroeger een dreef was palende aan het BERCVELT en aan SCELPERS VELDT en 
paalt verder nog aan PODEREEL  en aan het HULST VELT. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 22 juli 1440.  

3921 Pieter van der Ghuse doet verhef van zijn leen wezende een heerlijkheid waartoe 
een aantal laten behoren te weten 18 laten die tien bunders erfland zijn houdende. 
Hierop heeft de leenhouder een jaarlijkse erfelijke rente van veertig penningen 
par. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 25 juni 1430.  

3922 Gheeraert van den Cruce doet verhef van zijn leen van drie dagwand palende aan 
meester Zeghers Bruneels. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 26 
juni 1430.  

3923 Pieter de Keysere zoon van Henric als voogd over Heine Buse zoon van Jan doet 
verhef van een leen van een bunder winnende land gelegen in  THULST VELT 
naast de voetweg naar Merchtem. Van dit hoofdleen houden zijn drie broers een 
derdedeel dat hem ten gevolge staat. Het rapport werd gezegeld door Pieter de 
Keysere op 26 juni 1430.  

3924 Margriete van den Weerde vrouw van Michiels Bruymen doet verhef van haar 
leen van vier bunders groot genoemd  TSONSBOSCH palende aan een ander bos 
genoemd  DEN BIEST.  Verder doet de leenhoudster verhef van een ander leen 
genoemd  DEN HAMPOEL palende aan het goed van zijn moeder. Het rapport 
werd gezegeld door Machiel de Bruyme op 27 juni 1430.  

3925 Jan van Singhem leenman doet verhef van een leen en verscheidene manschepen 
gelegen in verscheidene locaties als volgt:  



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 369

Eerst in Lebbeke : Heinric van der Hofstadt, nu Ghiselbrecht van der Hofstadt 
houdt een erfcijns in Lebbeke en Opwijk.  
Jonker Willem van Montenaken houdt tien dagwand aan de  HEERBRUGGHE  
aan het veld dat ligt TER VARENT. 
Jan Vuter Houvigghen houdt een bunder gelegen naast het  VELT TER VARENT 
voor het hof langs de kant  TER HEERBRUGGHEN. 
Goessen Roegiers houdt twee lenen te volle koop en een leen geldende een paar 
handschoenen. 
In Opwijk : Willem Philips houdt een bunder palende aan Moens van Haverbeke. 
De zoon van Willem van der Hofstad houdt een dagwand en achtentwintig roeden 
gelegen op het  REYNIERS VELT en houdt nu Adam de Keyser. 
Hierna zijn de laten die erfgronden houden en eerst in Opwijk:  
Ghiselbrecht van den Nieuwenhove houdt een half bunder erfland gelegen op 
DLANGGHVELT,  Jan van den Assche houdt tweeënveertig roeden ook op het 
zelfde veld. Willem Wennins houdt achtentwintig roeden op het zelfde veld. 
Arend Reyniers houdt een dagwand gelegen op de JANS BOSCH. Willem van der 
Eerdbrugghen houdt een half bunder ook op de JANS BOSCH.  Dezelfde houdt 
nog een half dagwand op het veld achter Moyen Daems. Nog achttien roeden 
gelegen aan  DLANGGHEVELT. Nog een dagwand meers en achtentwintig 
roeden gelegen aan het velt achter Moyen Daems. Vrancke van der Specht houdt 
zesenveertig roeden . Margriete van der Specht houdt achtendertig roeden. 
Margriete  Staesins houdt negenendertig  roeden gelegen op  TLANGGHE VELT. 
De laten in Grembergen: Willem de Coninck houdt twee en half deniers op twee 
en half vaatzaad gelegen op  TSCOUBROEC.  Symoen van der Meere  twee en 
half deniers  op twee en half vaatzaad. Amelberghe Says vijf obool op vijf  
vaatzaad gelegen op  TSCOUBROEC. 
De laten in Belle : Eerst Jan Coene zes deniers op zes dagwand op  DALKIERS 
VELT. Gheeraerdt Coens  vier deniers op een bunder weide gelegen in de  
HASSELE  naast  DALKIERS VELT. Daneel van Ghinderover drie obool op drie 
dagwand weide gelegen in  KAFFARTS VELT geldt nu Pieter van Ginderover. 
Robbrecht van Ghinderover  vier obool op vier dagwand weide en houdt nu 
Daneel van Mekeghem en Jan van den Houke. Ghisel de Cautre een hallinc op 
een half dagwand houdt nu Janne den Brandt en Gillis van den Bruele. Gillis 
Adeler een obool op een half dagwand land op  DALKIERS VELT en houdt nu Jan 
de Brandt. Olivier Onolfs een denier obool op een dagwand houdt nu Gillis van 
den Bruele. Goessen Onolf obool op zestig roeden houdt nu de H. Geest. Daneel 
Onolf een denier op een dagwand  en houd nu de H Geest. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 27 juni 1430.  

3926 Pieter van der Elst zoon van Jan doet verhef van zijn leen van negen dagwand bos 
gelegen achter  CAILLEBEERTS. De leenhouder zegelde het rapport op 28 juni 
1430.  

3927 Joes Heymans zoon van Claus doet verhef van zijn leen genoemd  TGOED TER 
MEERE waarvan twee bunders en half aan de heer van Dendermonde een 
jaarlijkse erfelijke rente van vijf schellingen groot schuldig zijn. Het leen is elf 
bunder groot en paalt aan de  Heirstraat.  Het rapport is gezegeld door Symoen 
van der Elst, neef van de leenhouder op 29 juni 1430.  
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3928 Gillis van den Breeden doet verhef van een leen van Lysbette van den Damme 
zijn vrouw zijnde een penningrente van zes schellingen par. in een vierde schoof 
van het graan gewassen op anderhalf dagwand in het vat. Tevens nog het graan 
van anderhalf dagwand helftwinning ook in het vat. Deze rente wordt geheven op 
erfgronden in diverse percelen gelegen in Lebbeke. Te weten : de penningrente 
wordt geheven op zes dagwand erfgrond waarvan Oede Blomms twee dagwand 
houdt. Robin de Brant houdt twee dagwand, Willem Blomme een half dagwand, 
Daneel de Vlamync een half dagwand, de erfgenaam van Janne van der Lueghene 
een dagwand. De grond van de vierde schoof : hiervan houdt Jan Zoetman de 
driedeel , het tweede deel houdt de erfgenaam van Claus Blommen. De grond van 
de helftwinninge houdt Jan Heellen geheel. 
Lysbette van den Damme heeft over al de percelen land de tiende penning. Het 
rapport werd gezegeld door Gillis van den Breeden op 30 juni 1430.  

3929 Ghisel van der Hofstad doet verhef van zijn leen zijnde een jaarlijkse heerlijke 
rente van vijf schellingen vier deniers par. geheven op zestien bunder erfgrond in 
diverse percelen. Die gronden liggen nabij het goed van jonker Willem van 
Montenaken langs TE BREECMANS waart. Het rapport werd gezegeld door Jan 
den Bloc op verzoek van de leenhouder omdat die geen zegel bezit, op 2 juli 
1430.  

3930 Daneel van den Crude doet verhef van zijn leen zijnde een heerlijkheid van 
mannen die de leenhouder heeft van diverse percelen erfgronden die men van hem 
houdt dit alles gelegen in Lebbeke. Die gronden zijn gelegen in het veld genoemd: 
[..]   namelijk : de begijnen van Dendermonde hun hof genoemd TEN HECKENE 
tien bunders groot waarvan Jan van der Elst als sterfelijk man is aangesteld. 
Margriete van Rossem houdt een half bunder. Gillis van der Vondelen houdt drie 
dagwand. Beele Rams, vrouw van Heinricx van der Elst houdt een half bunder en 
Ghiselbrecht van der Scelde een half bunder. Jan Paridaen houdt vijf dagwand en 
nog eens drie dagwand daarnaast gelegen. Gillis van der Vondele houdt nog eens 
drie dagwand bos en Jan van Rossem drie dagwand weide. De vrouw van Jan van 
der Elst houdt een bunder weide en de weduwe van Andries Neckere een bunder 
weide. Jan de Meyer houdt een dagwand land gelegen aan zijn hofstede en 
Cateline van Rossem houdt veertien dagwand lands haar hofstede inbegrepen. 
Verder heeft de leenhouder vanwege zijn hoofdleen twee deniers par. en een oude 
mijt erfelijke rente op drie dagwand land. Men moet weten dat Janne Paridaen, 
Catelijne van Rossem en Catelinen van der Muelen het gehele derde onder hun 
drie hebben het welke de leenhouder staat ten gevolge. Dit wil zeggen dat zij het 
gehele derde deel van alle kosten en lasten die de leenhouder of zijn erfgenamen 
kunnen of mogen pretenderen moeten betalen. Maer even verre dat nu eeneghe 
bate of proffite toecommende ende verstorven van mijnen voorseyden leene, danof 
zo behoort toe Janne Paridaen, Catelijne van Rossem en Catelinen van der 
Muelen trechte derde onder hem drien twelke zij voort van mij houden ten 
ghevolghe. Dats te wetene dat se betalen moeten trechte derde van allen costen en 
lasten die nu of mijnen hoirie commen mochte van desen voorseyden leene, beede 
van relieve ende anderssins. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op de 
2 juli 1430.  
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3931 Joos van der Haghe alias Rubbins doet verhef van zijn leen van een dagwand  
palende aan de meers van Jan Ruus. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 2 juli 1430.  

3932 Jan Rams doet verhef van zijn leen van tien dagwand genoemd  TMULSVELT 
gelegen aan  TSTREKE VELT en palende aan het bos van Jan van Rossem. Het 
rapport werd gezegeld door Gheerde van der Hert op 2 juli 1430. 

3933 Daneel van Meekeghem als voogd en dingelijk man van Margriete van der 
Ondermeere zijn vrouw doet verhef van een leen van vijf bunders en een half 
dagwand en vijf roeden. Het leen ligt in diverse percelen in de buurt van van  
THOF TER ONDERMEERE. Tot het leen behoren tien laten die het volgende 
houden : de vierde schoof van vijf dagwand land en de twee schoven van de 
tiende het welk de moeder van Claeus Verlysbetten hield.  De vierde schoof van 
een oud half bunder en de twee schoven van de tiende.  De vierde schoof van een 
oud bunder en de twee schoven van de tiende. De helft behoort toe aan de 
kinderen van der Ondermeere en de andere helft aan Gillis van der Vondelen.  
Nog de vierde schoof van een half dagwand en de twee schoven van de tiende, dit 
houden de kinderen van der Ondermeere. Nog de vierde schoof van een half 
dagwand en de twee schoven van de tiende dat Jan Philips, zoon van Gillis houdt. 
Een dagwand en half helftwinninge en daarvan de derde schoof van de tiende dat 
Gillis Ory, zoon van Jan, houdt. Nog vijfentwintig roeden helftwinning en 
daarvan de derde schoof van de tiende dat Jan Rubbens houdt. Op drie dagwand 
land de twee schoven van de tiende en twee hoenen en vier deniers par. Op een 
bunder land twee hoenderen en een denier par. Nog vier deniers obool par. en de 
twee schoven van de tiende op een half dagwand. De hogervermelde laten staan te 
wandelkoop. Het rapport werd door de voogd gezegeld op 1 augustus 1430.  

3934 Gillis van den Bossche zoon van Rogiers doet verhef van zijn leen van twaalf 
bunders met huizen, schuren en stallen genoemd TEN BOSSCHE.  Tot dit leen 
behoort een achterleen van acht bunders groot waartoe vijf mannen behoren met 
hun leenverplichtingen. Nog behoort tot het leen vijf bunders erfgrond geldende 
een jaarlijkse heerlijke rente van vijf schellingen en drie penningen par. De 
leenhouder doet nog een tweede verhef van een leen van vijf dagwand gelegen op 
DE COUTER VAN LEBBEKE. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 
31 augustus 1430.  

3935 Willem van Montenaken heer van Grasen en van Wilderne doet verhef van vijf 
lenen namelijk : Eerst de meierie van Lebbeke waaraan zes mannen behoren die 
een leen houden van zes bunders en half en zestien roeden in diverse percelen 
gelegen. Van dit leen worden acht bunders erfgrond gehouden gelegen in Opwijk  
en zeven dagwand en een half gelegen in Lebbeke. Het ander leen wordt het  
GOED TEN CONKELE genoemd met een tiende genoemd  DE CONKELTIENDE 
en andere goederen. Het derde leen is een cijns genoemd  CHEINS VAN 
EREMBODEGHEM geldende jaarlijks [ vijf  of zes ] pond par. Tot dit cijnsleen 
behoren twee mannen die elk een leen houden van beide tien dagwand.  Het 
vierde leen wordt  PLUMS MERSCH genoemd en is drie dagwand groot. Deze 
vier opgesomde lenen liggen in Lebbeke en het vijfde leen ligt in Sint-Gillis. Dit 
vijfde leen is een rente van vier zakken rogge Dendermondese maat, die de 
leenhouder heft op drie bunders leen toebehorende Janne den Knijf. Het leen 
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betreffende de meierei van Lebbeke geldt een paardendienst door de leenhouder 
te volbrengen. Het rapport is door Joos van den Bossche, dienaar van de 
leenhouder, gezegeld omdat de leenhouder geen zegel bezit. Gedaan op 31 
augustus 1430. 

3936 Denombrement ontbreekt. 

3937 Gillis van den Damme doet verhef van twee lenen waarvan het ene vijf dagwand 
groot is waarvan  dagwand paalt aan het goed van Gillis van Marcelaer aan de 
hoofdweg en een half  bunder in het  BEECVELT naas Jan Marscalx goed 
genoemd TER BEKE. Het ander leen is een dagwand groot en ligt ook in  T 
BEECVELT naast het half bunder. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld 
op 24 juni 1430.  

3938 Jan Vranx doet verhef van zijn leen genoemd  TSHONSBOSCH drie bunders 
groot.  De leenhouder bezit de ene helft en de andere  houdt de zoon van N. van 
Ghiseghem. Het rapport werd gezegeld door Willem van der Beke omdat de 
leenhouder geen zegel bezit op 3 juli 1430. 

3939 Jan Mijs doet verhef van zijn twee lenen, het ene negen bunders en half genoemd  
TGOET TE HOVERNESTE met de hofstede en hof  THOVENESTE. Het ander 
leen is drie dagwand groot gelegen tussen het goed  TE HOEVERNESTE en het 
goed genoemd  TE COUTEELS. Het rapport is gezegeld door de leenhouder op 3 
juli 1430.  

3940 Gillis van den Damme doet verhef van twee lenen waarvan het éne vijf dagwand 
groot is  waarvan drie dagwand liggen op  DEN HOOGHEWECH naast Gillis van 
Marzelaer en een half bunder ligt in  HET BEECVELT naast Jan Maerscalx goed  
TER BEKE. Het tweede leen is anderhalf dagwand groot en ligt ook in het 
BEECVELT naast het half bunder. Het rapport is gezegeld door de leenhouder op 
10 juli 1440. 

3941 Jan Bijl zoon van Jan doet verhef van zijn leen van zes dagwand groot. Het 
rapport werd door de leenhouder ondertekend op 14 juli 1440.  

3942 Yde Heymans doet verhef van een leen van negen bunders en zesendertig roeden 
palende aan Jan Mys en Joos Heymans. Het rapport werd door Cornelis Storman 
gezegeld op 20 juli 1440.  

3943 Joos van Belle zoon van Jan doet verhef van zijn leen van vijf en twintig roeden. 
Het rapport werd gezegeld door Heynric de Keyzer zoon van Gillis neef van de 
leenhouder omdat deze laatste geen zegel bezit op 20 juli 1440.   

3944 Willem Phelips doet verhef van drie lenen. Het eerste is anderhalf dagwand groot 
zijnde een bos genoemd  DE DICT. Tot dit leen behoren vier manschepen  
namelijk : Heinric van den Bossche houdt twee dagwand. Dezelfde houdt vier 
dagwanden hem gesuccedeerd van zijn broer Gillis. Lijsbette Bruleirs Jans 
Neckers dochter houdt vier dagwanden  en dezelfde Lysbette houdt nog twee 
dagwand die vroeger toekwamen aan wijlen Jan Phelips Ghoossinszone.  Het 
tweede leen is vijf dagwand  genoemd  VERMARIEN BOSCH palende aan de 
meers van TEN SNECKERE en aan  DEN HULSEBOSCH die toebehoorde aan 
Jan van der Elst en aan Baten Onghenaeds land. Het derde leen is vijf dagwand 
groot zijnde bos genoemd  VERMARIEN BOSCH en behoorde toe aan Ghisel 
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Phelips palende aan Jan van der Elst bos en aan Baten Onghenaeds land. De twee 
laatste lenen zijn belast met vrije doorweg. Van het laatste leen houdt Ector Vuten 
Zwane de oude een dagwand leen gelegen op het  TMEIR VELT . Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 21 juli 1440.  

3945 Joos van der Haghe doet verhef van zijn leen van een dagwand  meers palende 
aan de meers van Hector Vten Zwane, en aan het goed van de dochter van Jan 
Rijms, en aan Arents straatje van den Dijke. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 22 juli 1440. 

3946 Gillis Phelips zoon van Gillis doet verhef van zijn leen zijnde het derde van zes en 
half dagwand land. Het leen behoorde eertijds toe aan Pieter Roelands gelegen in 
Lebbeke UP THULST VELT. De twee derde delen  worden bezeten door 
Pieterkijne den Keyser Pieterszone en Ghoossin Pieterssone. Pieterkijne en 
Ghoossin staan de leenhouder voor hun deel ten gevolge. Het rapport werd 
gezegeld door Willem Tacoen omdat de leenhouder geen zegel bezit op 25 juli 
1440.  

3947 Juffr Lysbette, weduwe van Janne Muijse doet verhef van een leen dat zij houdt 
van negen en half bunders gelegen naast het GOET TE COUTEELS en aan  DE 
MUELECOUTERE. Het rapport werd gezegeld door de leenhoudster op 28 juli 
1440.  

3948 Jan tsLagher doet verhef van zijn leen van anderhalf dagwand gelegen op  DEN 
MOLENCOUTER. Het leen paalt met een zijde aan het land van Dries van Belle 
en naast het goed van Jan van den Ghuchte. Het rapport werd gezegeld door Jan 
van den Anderenhove omdat de leenhouder geen zegel bezit op 28 juli 1440. 

3949 Gillijs van Cousbrouc doet verhef van zijn leen van vijf dagwand gelegen op  T 
MEYS VELT, naast Actor vten Zwane. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 30 juli 1440.  

3950 Lysbette van den Niewenhove Gillijs Crabs dochter doet verhef van haar leen 
zijnde een tiende geheven op twaalf bunder land gelegen UP DEN 
HOUTENZIJDE genoemd  TGOET TE COELYNS. Het rapport werd gezegeld 
door Jan van den Niewenhove omdat de leenhoudster geen zegel bezit op 30 juli 
1440.  

3951 Gillijs van den Breeden doet verhef van zijn leen van vier dagwand helftwinninge 
gelegen UP TMEYS VELT en nog op een half dagwand zijnde de vierde schoof. 
Van het hoofdleen wordt nog twee bunders erfland gehouden geldende zes deniers 
groot ervelijke heerlijke penningrente. Het rapport werd gezegeld door Jan van 
den Breede broer van de leenhouder omdat deze laatste  geen zegel bezit op 30 
juli 1440.  

3952 Jan van den Crude zoon van Daneel doet verhef van zijn leen genoemd  THOF TE 
CRUDE  een dagwand groot gelegen nabij  DER VONDREN in Lebbeke. Aan het 
leen zijn dertien achterlenen verbonden toebehorende dertien mannen. Namelijk 
eerst een leen TEN HECKENE genoemd tien bunder groot toebehorende de 
begijnen van Dendermonde waarvan sterfman Joos [..] is. Griele vrouw van 
Andries van Belle houdt een leen van een half bunder op  MEEREVELT. , Gillis 
van den Vondren houdt op  NIEUWELANT drie dagwand gelegen langs of naast  
DE NECKERS MEERE. Beele  Henricx vrouw van der Elst houdt een leen van 
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een half bunder gelegen  OP NIEUWELANT met een einde aan  NECKERS 
MEERE. Ghiselbrechts dochter van der Schelt, de vrouw van Jan van Kets houdt 
een leen van een half bunder op  NIEUWELANT  gelegen. Jan Paridaen zoon van 
Gillis houdt een leen van vijf dagwand groot. Jan [..] houdt nog een leen van drie 
dagwand naast de vorige vijf dagwand. Gillis van der Vondere houdt een leen van 
drie dagwand gelegen op het einde van de  NIEUWLANDE. Jan van Rossem in de  
RAUWELSCIP houdt een leen van  drie en half dagwand. Margriete sNeckers 
houdt een leen van een half bunder in  DE CRUWEEDE gelegen. Margriete 
sKeysers houdt een leen van een bunder naast de  CRUWEEDE. Jan de Meyer 
houdt zijn hofstede  TE CRUDE  een dagwand groot. Kateline van Rossem fa 
Daneels houdt haar hofstede met een weide samen veertien dagwand groot. Jan 
Paridaen, Kateline van Rossem en Kateline van der Molen nu de Heilige Geest 
van Dendermonde houden hun drie het derdedeel en Jan van der Crude houdt de 
twee delen in het leen. Het hoofdleen heft nog twee penningen en een oude mijt in 
jaarlijkse penningrente.  Jan Boene voogd van de leenhouder heeft het rapport 
gezegeld op 31 juli 1440.  

3953 Joos Heyneman doet verhef van zijn leen van elf bunders en een dagwand en 
vijfenzeventig roeden  palende aan Jan Mijs goed. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 31 juli 1440.  

3954 Ghisele van der Hofstat doet verhef van zijn leen zijnde een erfelijke rente van 
vijf deniers groot en twee sterlings geheven op zestien bunder erfgrond. Dit land 
paalt aan  THOF TER VARENT. Het rapport werd door Heinderijc van der 
Hoeven  gezegeld omdat de leenhouder geen zegel bezit op 1 augustus 1440.  

3955 Robrecht van Ghinderovere doet verhef van zijn leen van drie dagwand gelegen 
achter  TGOET TOVERNESTE en naast de kinderen Paridaens. Dezelfde doet 
verhef van een tweede leen van een oud bunder  waarvan het kind van zijn broer 
een helft houdt palende aan het goed van Jan van der Hofstede op de beek. Het 
rapport werd gezegeld door Jan van Rossem omdat de leenhouder geen zegel bezit 
op 1 augustus 1440.  

3956 Gillis de Permentier doet verhef van een leen van een derde van een dagwand 
gelegen  IN BERNAVEN MERSCH naast Willem Philips. Het rapport werd door 
de leenhouder gezegeld op 1 augustus 1440.  

3957 Willem Bloeme doet verhef van zijn leen van een bunder gelegen UPT GROOTE 
TMEYS VELT naast Actors vten Zwane, en Gillis van Cousbrouc. Het rapport 
werd gezegeld door Jan van Rossem omdat de leenhouder geen zegel bezit op 1 
augustus 1440.  

3958 Heinderic Buuse doet verhef van zijn leen van een bunder land. Van het hoofdleen 
houden de kinderen van Pieter sKeysers een dagwand in achterleen. Het rapport 
werd door de leenhouder gezegeld op 2 augustus 1440.   

3959 Gorijs van den Bossche, meier van Sint-Gillis, doet verhef van zijn leen van 
twintig roeden gelegen naast het goed van de kerk, en wordt DEN HANE 
genoemd. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 3 augustus 1440.  

3960 Pieter van der Elst, zoon van Jan, doet verhef van twee lenen hem gesuccedeerd 
door het overlijden van Margriete sNeckers zijn moeder. Namelijk een bos van 
twee dagwand groot in een perceel gelegen achter de CAELGEBIERTS. Het 
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tweede leen is vijf dagwand groot en ligt  naast het  HOF TEN HARDDWINCLE 
in Sint-Gillis. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 15 augustus 1440. 

3961 Jan Rams doet verhef van zijn leen van elf dagwand groot DEN MULS MERSCHS 
genoemd paalt aan  DELSKIN. Het rapport werd gezegeld door Jan van der 
Hofstede omdat de leenhouder geen zegel bezit op 23 augustus 1440.  

3962 Henric van den Bossche doet verhef van drie lenen alle gelegen te Lebbeke. Het 
éne leen wordt  TGOEDT TEN BOSSCHE genoemd en is twaalf bunder groot. Tot 
dit leen behoren vijf mannen die acht bunders bezitten. Namelijk Gheert van der 
Hert en Soy van de Poele houden beiden twee lenen. Het vijfde leen houdt 
Cateline van Meekeghem, dochter van Daneel. Ook behoort tot dit leen een 
jaarlijkse penningrente van vijf schellingen par. die de leenhouder heft op vijf 
bunders erfland. Die vijf bunders zijn nog  belast met jaarlijks vier zakken rogge 
erfelijke rente, rente die Olivier van Buedeghem in leen houdt.  Het tweede leen is 
vijf dagwand groot gelegen op DE COUTER van Lebbeke. Het derde leen is een 
dagwand groot gelegen in een perceel en wordt DACHTERSTE BUENDER 
genoemd palende  achter  DOUDE HAGHE. Het rapport werd door de leenhouder 
gezegeld op 2 augustus 1440.  

3963 Jan de Stickere doet verhef van zijn leen dat hij kocht van Jan de Hoghe Jans 
zoon. Eerst vijf dagwand groot waaraf Gillys de Keyser zoon van Heynricx  twee 
en half dagwand bezit. Nog vier en half dagwand gelegen op TVELT TEN BELDE 
waarvan [..]  dagwand houdt en Gillys de Keyser Heynricx zoon houdt een 
dagwand en half. Nog bezit Gillis de Keyser Heynricx zoon van Jan de Stickere  
een dagwand in leen. Tot het hoofdleen behoort nog een bunder in  THOGHE 
VELT het welk Jan de Stickere zelf houdt. Hier volgen de manschepen en laten 
toebehorende Jan de Sticker in Lebbeke en in Opwijk gekocht van Heynricke de 
Roode en eertijds toegekomen aan heer Huyghe [..] wijlen zijn broer en waren 
gekocht van Gillisse van der Beeken.  Gillis van den Bossche houdt drie bunders 
achter de kerk van Lebbeke DUVERSENVELT genoemd.  Juffr. Katelinen [..] 
vrouw van [..] houdt vier bunders voor het  HOOF TER BEECKE gelegen. Jan 
van Rossem zoon van Gillis bezit veertien dagwand DE PEYSEVELDE genoemd. 
Juffr Minne sBackers Goedevaerts vrouw van der Hoeven bezit [……] gelegen  
bij DER HUULST.  Katheline Verlysbetten vrouw van Jan de Meere  houdt zes 
dagwand DE STEEN BIDEN CONKELE genoemd.  Lysbette der Weeduwen Raes 
Smeets vrouw houdt tien dagwand waar Daneel van Needervelde op woonde in 
Opwijk.  Juffr Minie sBackers Goedevaerts vrouw van der Hoeyen houdt vijf 
dagwand zijnde  THOOF TER HUULST. Jan van der Eelst als bedienelijk man 
van het begijnhof van Dendermonde houdt vier dagwand en half gelegen nabij het 
HOF VAN DER HUULST.  Andries Martins dochter vrouw van Bertel Liefkints 
VUTER MAECHELSCHE POORTE houdt [..] THELSTKIN genoemd.  Nog 
Margriete Martins vrouw van Claeus Coene houdt drie dagwand op het zelve veld 
gelegen.  Hierna volgen nog laten in Lebbeke en in Opwijk : eerst Willem de Vos 
houdt drie bunders DEN ZIJP genoemd. In Lebbeke liggen veertien oude lenen 
die  jaarlijks penningrenten gelden. De kinderen van Heynrich Verspapen in 
Opwijk, bij de kerk, gelden jaarlijks twee deniers par. penningrente. Jan van 
Rossem zoon van Gillis houdt een bunder weide. Jan van den Ackere geldt op zijn 
hofstede in Lebbeke naast de kerk twee deniers par. Het rapport werd gezegeld 
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door Jan vten Hofve als hoogbaljuw van het land van Dendermonde op 26 ---   
1430.    

3964 Goessins Pieters doet verhef van zijn leen van een half  bunder  palende aan het 
goed van de erfgenamen van Pieter sKeysers. Het rapport werd noch gezegeld, 
noch ondertekend,  noch gedateerd.   

3965 Jan van Anderenhove meier van Lebbeke doet verhef van zijn leen van 
vijfentwintig roeden naast het leen van Heindericx van der Hoeven gelegen en 
paalt aan het goed van  Pieter Vincx. Het rapport werd noch gezegeld, noch 
ondertekend, noch gedateerd.  

3966 Lysbette Permentiers dochter van Daniel doet verhef van haar leen van twee 
bunders palende aan Pieter van den Broucke en aan het goed van de weduwe van 
N van Nieuwenhove. Gheert van der Cruce houdt een achterleen van een half 
bunder gelegen naast het vorige leen. Het rapport werd noch ondertekend, noch 
gezegeld noch gedateerd.  

3967 Lyse Vrancx doet verhef van haar leen van drie dagwand gelegen naast het goed 
van jonker van Montenake en naast Jan de Bode. Jan van Belle zoon van Andries 
is dingelijk man. Het rapport werd gezegeld door Andries van Belle omdat de 
leenhoudster geen zegel bezit, doch niet gedateerd.  

3968 Live van Meekeghem dochter van Daneel doet verhef van haar leen van negentien 
dagwand en half. Het rapport werd noch ondertekend, noch gezegeld, noch 
gedateerd.  

3969 Olivier van Bueghem doet verhef van zijn leen van vier zakken rogge bezet op  
TGOET TEN BOSSCHE. Nog houdt hij een meers van een bunder in leen DEN 
DOORENT genoemd.  Het rapport werd gezegeld door de leenhouder en niet 
gedateerd.  

3970 Margriete van der Weerde, vrouw van Machiel Brunen doet verhef van haar twee 
lenen. Het éne is vijf bunders en een half groot TSHONS BOSCH genoemd 
gelegen naast het goed van de dochter van Jan Rijms GOET TEN DIJKE 
genoemd. Het tweede leen is zeven dagwand groot en wordt DEN HAVEPOEL 
genoemd. Het rapport werd gezegeld door Jan Boele omdat de leenhouder geen 
zegel bezit  in 1440.  

3971 Gillijs de Keysere doet verhef van zijn leen van negen dagwand  zijnde meers en 
winnende land in Lebbeke TEN DIJKE gelegen. Het leen paalt aan Gillis van den 
Damme. Van dit leen houdt Pieter Keysers zoon van Pieter de vier en half 
dagwand in twee lenen.  Nog doet Gillis de Keyser verhef van een ander leen van 
zes dagwand gelegen in Denderbelle  TE VOERDE palende aan Heindric de 
Keysere. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder maar niet gedateerd.  

3972 Gillis Pieters zoon van Symoen doet verhef van zijn leen van drie maal 
vijfentwintig roeden palende aan de CRUYSTRATE  en aan Gillis Pieters bosch en 
aan de hofstede van Gillis Pieters zoon van Henricx die ook drie maal 
vijfentwintig roeden houdt en is ook leen. Het hoofdleen wordt geschat op een 
jaarlijkse waarde van zes schellingen groot en werd aangekocht van Gillis 
Cruijman. Het rapport werd noch gezegeld, noch ondertekend, noch gedateerd.   
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3973 Gheert Cruce doet verhef van zijn leen van drie dagwand palende aan Jan de 
Keysere van Berchem aan de ene zijde. Het rapport werd gezegeld zonder 
datering.  

3974 Pauwels van Assche gehuwd met Clara van den Damme dochter van Gheerts doet 
verhef van een leen van drie dagwand gelegen aan  DEN HOOGHEN WECH en 
aan het goed van Gillis de Marscalc. Van dit leen houden Beatrijse en Johanna 
van den Damme zusters van Clara elk een dagwand die de leenhouder staan te 
gevolge. Het rapport werd gezegeld door Antoon van Hoorenbeke omdat de 
leenhouder geen zegel bezit op 10 januari 1513 n.s. 

3975 Marten van Cousbrouck priester doet verhef van zijn leen van een besloten veld 
DEN OUWEN AMPOEL genoemd en paalt aan  DEN OUWEN AMPOEL PUTTE. 
Het leen is zes dagwand groot en geldt jaarlijks negentien schellingen zes deniers 
par. in penningrente. Joos van Cousbrouck broer van de leenhouder heeft het 
rapport gezegeld omdat Martin geen zegel bezit op 12 februari 1514 n.s. 

3976 Clara van den Damme dochter van Gheerts doet verhef van haar leen palende aan 
den Hooghen Wech en aan Gillis Maerschalcx, aan Jacop Philips. De jaarlijkse 
waarde van het leen wordt op twaalf schellingen groot geschat. Van dit leen 
houden Beatrijse en Jhanne van den Damme haar zusters elk een dagwand die de 
leenhoudster staan te gevolge. Het rapport werd gezegeld door Antheunis van 
Hoorenbeke op 23 februari 1514 n.s.  

3977 Joos Heyndricx zoon van Heynricx doet verhef van zijn leen van tien dagwand 
waarvan de leenhouder de zes dagwand en half toebehoort. Dit bestaat uit de  
STEDE TE PERREBROUC met beide veldjes vijf dagwand en nog een half 
dagwand gelegen voor het hof en een dagwand aan de  CRUYSTRATE en paalt 
aan het land van Daneel Heyndricx. De andere drie dagwand staan de leenhouder 
te gevolge namelijk Jan de Permentier fs Henricx met een dagwand gelegen in de 
zelfde stede en Jan Philips fs Hendricx met een half dagwand ook aan de gemelde 
stede. De  jaarlijkse waarde van het leen wordt op twintig schellingen groot 
geschat. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 23 februari 1514 n.s.  

3978 Jan Heinricx doet verhef van zijn leen van zeven dagwand groot gelegen in drie 
percelen, waarvan de twee dagwand en half liggen  INT GOET TER BRIELE op  
DEN VORSTEN DIJC langs de weg naar Merchtem. De andere twee dagwand en 
half liggen in de  DYC HUUSE. Nog een ander perceel gelegen aan het 
WIJNGAERDE VELT  en nog een half bunder  op de VORSTEN DIJC en paalt 
aan  DE BAGHINEN BOSCH. Het rapport werd door de leenhoude gezegeld door 
[..] op verzoek van de leenhouder op 23 februari 1514 n.s.   

3979 Jan van den Hofste zoon van Jan doet verhef van zijn leen in Lebbeke gelegen in 
drie percelen   THOF TE BUEGHEM genoemd omvattende land, meers, en is 
negen bunders groot. De jaarlijkse geschatte waarde bedraagt vierentwintig pond 
par. van dit leen worden negen dagwand land gehouden die twee deniers par. in 
penningerenten gelden in speciën en de vijftiende schoof in natura. Heer Jan van 
der Hofste houdt nog een leen [..] genoemd liggende in diverse percelen en op 
diverse plaatsen ook bestaande uit lan en meers. Die jaarlijkse waarde wordt op 
zevenentwintig pond par. geschat. Nog houdt heer Jan drie bunders land,  DE 
EYGHELANT genoemd,  met een jaarlijkse geschatte waarde van negen pond par. 
De leenhouder zegelde het rapport op 24 februari 1514 n.s.  
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3980 Joos Zoeteman zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een dagwand zijnde 
een oude hofstede. Het leen paalt aan het land van Daneel Heindricx  en ligt nabij  
DEN STEENEN CRUSE VELT. Het leen wordt jaarlijks op twee schellingen zes 
deniers geschat. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 18 februari 
1514 n.s.  

3981 Jan Zoetman zoon van Jan doet verhef van een leen van een dagwand. 
Denombrement ontbreekt.  

3982 Machiel Scoorman zoon van Jan doet verhef van zijn leen van zeven bunders en 
drie dagwand met het hof en wal TGOET TE KETHELE  genoemd en geldt 
jaarlijks in penningrente zesendertig pond par. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 20 februari 1514 n.s.  

3983 Anthonis de Kersmaker zoon van Gheraers als kerklijk voogd over Christine 
Scoormans dochter van Jan zijn vrouw doet verhef van een leen dat zij houdt van 
het hof van Dendermonde van  zes dagwand groot. Het leen is gelegen op de  
MUELEN COUTERE en paalt aan Gorijs van den Guchte en aan de 
COUTERMAERT. Het leen geldt jaarlijks twee zakken rogge. De helft van leen 
behoort toe aan de leenheffer en de andere helft aan Lysbette Bijls dochter van 
Ghijselbrecht die de leenhouder staat te gevolge. Het rapport werd gezegeld door 
de leenhouder op 26 februari 1514 n.s.   

3984 Jacob Phelips doet verhef van zijn leen VROUMARIEN BOSCH genoemd en is 
vijf dagwand groot. Het leen paalt aan DE HULSCO, aan de PENNEMANS 
BOSCHE. De jaarlijkse pachtprijs wordt op drie schellingen groot geschat. De 
leenhouder zegelde het rapport op 27 februari 1514 n.s. 

3985 Laureys van der Mersche doet verhef van zijn leen deels in Lebbeke en deels in 
Denderbelle gelegen. De totale oppervlakte van het leen bedraagt zes bunders en 
half. Hiervan bezit Laureys zeventien dagwand en de andere negen dagwand 
bezitten  Willem van Rossem en Joos van Rossem gebroeders kinderen van 
Andries. De negen dagwand staan de leenhouder te gevolge. De leenhouder moet 
zijn leenheer bijstaan met paardendienst met een haeltre. Het leen wordt  THOF 
TE ROSSOM genoemd. Het rapport werd ondertekend door Romeyn Spanoven 
zwager van de leenhouder omdat deze laatste geen zegel bezit op 27 febr.1514 n.s. 

3986 Pieter van der Meere zoon van Joos doet verhef van zijn leen gelegen  IN DEN 
CLEENEN DIJCK MERSCH en is één dagwand groot. Het leen paalt aan 
Heynderijcx van den Wyngaerde, en aan Joos van Ghistele. De jaarlijkse 
pachtprijs wordt op vijf schellingen groot geschat. Het rapport werd gezegeld door 
Jan van Anderenhove omdat de leenhouder geen zegel bezit op 3 maart 1514 n.s.  

3987 Jan Areys doet verhef van zijn leen TPEYSEVELT genoemd en is negen dagwand 
groot. Het leen paalt aan Luycx van den Velde, aan Laureys van den Merssche. 
De jaarlijkse pachtprijs wordt op dertig schellingen groot geschat. Het rapport 
werd gezegeld door Jan van Anderenhove omdat de leenhouder geen zegel bezit 
op 3 maart 1514 n.s.  

3988 Gillis de Marscalc zoon van Jan doet verhef van zijn leen van zeven dagwand 
groot gelegen in twee percelen. Twee dagwand hiervan wordt  DEN LEPUS HOF 
genoemd en paalt aan de dreef van  DEN HULSTVELDE en aan het goed van 
meester Joos Nieulant. De andere vijf dagwand is gelegen op  THULST VELT en 
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paalt aan de dreef van den Hulstvelde en aan het goed van de erfgenamen van 
meester Joos Nieulant. De jaarlijkse pachtprijs wordt op veertig schellingen groot 
geschat. Het rapport werd gezegeld door Jan van den Anderenhove omdat de 
leenhouder geen zegel bezit op 3 maart 1514 n.s.  

3989 Olivier Nieulant zoon van meester Joos doet verhef van zijn leen van zes dagwand 
groot wezende bos gelegen aan  DE MERSCH HEYDE naast het bos van Jan van 
Royen  DE ETTINGHE genoemd. De jaarlijkse geschatte pachtprijs bedraagt drie 
pond zestien schellingen par. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 3 
maart 1514 n.s.  

3990 Jacob van Gremberghen zoon van Diericx doet verhef van zijn leen van elf roeden 
gelegen aan de  DE GROOTE PLETSE en paalt aan het goed van de priesterage 
van Lebbeke. De geschatte pachtprijs bedraagt jaarlijks tien schellingen groot.  
Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 3 maart 1514 n.s.  

3991 Jan van Ghinderboven zoon van Adam doet verhef van zijn leen van vijf dagwand 
groot DLUYLS VELT genoemd en paalt aan Arents van der Hert. De jaarlijkse 
geschatte pachtprijs bedraagt tien schellingen groot. Het rapport werd gezegeld 
door Luenis van der Hert op verzoek van de leenhouder omdat hij geen zegel bezit 
op 4 maart 1514 n.s.  

3992 Olivier Nieulant zoon van meester Joes doet verhef van zijn leen van negen 
dagwand genoemd  JANS VAN [..]. De geschatte jaarlijkse pacht bedraagt drie 
pond vijf schellingen par. Het leen paalt aan DE MERSCH HEYDE en aan het bos 
van Daneel Pennemans. Het rapport werd gezegeld door Steven van Eggermond 
omdat de leenhouder geen zegel bezit op 3 maart 1514 n.s.  

3993 Hendric van Steelvlyet doet verhef van zijn leen van vierentwintig roeden groot 
gelegen op HET BEECVELT. De geschatte jaarlijkse waarde bedraagt  vier 
schellingen par. Het leen behoorde eertijds toe aan Ghorens van den Bossche. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 4 maart 1514 n.s.  

3994 Joos Marsscalc doet verhef van zijn leen van twee dagwand en een half gelegen 
op  BEECVELT palende aan Philips Marsscalc en aan het goed van Anthonis 
sWays. De jaarlijkse opbrengst wordt tussen de zes en de zeven schellingen groot 
geschat. Het rapport werd gezegeld door Pieter van Rossem omdat de leenhouder 
geen zegel bezit op 5 maart 1514 n.s.  

3995 Pieter van Niewenhove zoon van Gillis doet verhef van zijn leen en manschip 
zijnde een tiendeken in Lebbeke gelegen  TER PLAESSEN genoemd  TEN BLYEN  
en op het goed VAN LIERE ENDE DE SLAECTEN en omgeving. Welke tiende de 
leenhouder houdt voor de twee schoven van de tienden. Jaarlijks wordt het leen op 
tien schell groot als pachtprijs geschat. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder op 5 maart 1514 n.s.  

3996 Arent t’Kint doet verhef van zijn leen van twee dagwand palende heer Mertens  
van Cousbroec en aan Louijs van der Hert en aan Joos van Belle. De jaarlijks 
geschatte waarde bedraagt vijf schellingen groot. De leenhouder zegelde het 
rapport op 7 maart 1514 n.s.  

3997 Gillis van den Wingaerde doet verhef van zijn leen van anderhalf dagwand 
gelegen op de  MUELENCOUTER palende aan Pieter Hendricx en aan Gillis van 
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den Guchte. De jaarlijks geschatte opbrengst bedraagt drie of vier schellingen 
groot. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 8 maart 1514 n.s.   

3998 Gillis van den Wingaerde doet verhef van zijn leen een dagwand groot gelegen op 
de  MUELENCOUTER palende aan het goed van Merten van Belle en aan het 
goed van Lauwerys tSmet. De geschatte jaarlijkse opbrengst bedraagt twee 
schellingen groot. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 8 maart 1514 
n.s.  

3999 Heer Philips Coucke priester en kanunnik van Sint Goorickx kerk in Kamerijk 
doet verhef van zijn leen zijnde een heerlijke rol van de welke diverse personen 
diverse landen houden gelegen in Lebbeke, Denderbelle, Opwijk namelijk : het 
manschap in heel de parochie van Lebbeke.  Eerst Gheert van der Hert leenman 
houdt een leen gelegen in drie stukken samen zestien dagwand groot. Het ene stuk 
is [..]  groot en het ander stuk zijnde weide wordt TEN ZEVEN HEECKEN 
genoemd. Het derde stuk is tien dagwand winnende land. De drie stukken liggen 
d’een naast het andere. Tenetur N van der Hert zijn dochter. Dezelfde Gheert is 
leenman van een leen van ongeveer [..] waar de schutterij van Lebbeke in ligt en 
ligt in een perceel naast het vorige waarva, Jan van Boven het derde houdt. Tot 
het hoofdleen behoren acht achterlenen of manschepen. Margriete Heijndriecx 
dochter, Pieter Pot zoon van Willem, eertijds meester Adaems Macharys priester, 
bezit de hofstede TE WINCLE die men TEN GH.. heet met de weide bij de stede. 
De zelve houdt nog een leen van een bunder dat winnende land is gelegen langs 
de noordzijde aan de  DRIJFSTRAETE van de gezegde Macharis dat men 
DBROUCK VELT noemt palende Ter Heirstraat. Heynken van de Vondere zoon 
van Pieter houdt een leen van vijf dagwand winnende land ook in HET 
BROUCKVELT gelegen palende aan het leen van Pieter Pot. Pieter Pot houdt een 
half bunder in het BROUCKVELT  palende aan Heyneken van de Vondere en met 
een zijde aan  TEN FRONEVELDE. De naarvolgende zijn de leenmannen die 
lenen houden binnen Opwijk : Eerst Heyndrick van der Cammen houdt een 
dagwand in HET BROUCKVELT komende TEN DRIESSCHE aan het goed van 
de erfgenamen van Heyndrick Bogaerde en voor de hofstede aan het land van 
Gheerde van der Meire, alias van der Specht, houdt nu Margriete van der 
Cammen zijn dochter. Philips van Nieuwenhove houdt een leen van vijf schell 
groot erfelijke rente die wijlen Gheert van den Hulse had geheven op de hofstede 
van Ghyselbrecht van den Nieuwenhove. Dezelfde Philips houdt nog een bunder 
gelegen TEN BROUCKE op de HUEVINGHE COUETER. Houdt nu Jan de 
Keysere zoon van Joos. Item Zoete van Nieuwenhove vrouw van Joos sKeysers 
houdt een half bunder liggende op  DOPWYCK COUTER op de  HOOGHT 
palende aan Jan Keyser, en aan Adam sKeysers. Al deze personen houden hun 
land van heer Philips Coucke. Nog behoort aan het hoofdleen en heerlijkheid een 
heerlijke cijns de welke jaarlijks geheven wordt op zekere erfgronden : Eerst in 
Opwijk : Margriete van den Nieuwenhove die vrouw van Adam de Keyser was. 
Margriete sKeysers houdt  vijf dagwand erve liggende aan de  BOLLARDYNE 
nabij het hof van Meeus Cruys tenetur bij koop van Daneel Verkeersmaker tenetur 
nu de weduwe sKeersmakers met consoorten en geldt tien deniers par. Jan van der 
Meere en de kinderen van Jan Luypaerts houden drie en half dagwand erve op het  
VREECKER VELT aan  DOPWYC COUTER  naar Merchtem houden nu de 
erfgenamen van Joos de Bloc en gelden vier deniers par. Adam de Keyser houdt 
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een stuk meers aan  DEN BRUYNE BOEMGAARD. Men houdt een stukje meers  
van een dagwand vijfentwintig roeden gelegen aan het goed van het klooster van 
Zwijveke, houdt nu Daneel de Keyser zoon van Adam die in Zwijveke woont.  
Gheert van der Eertbrugghe houdt anderhalf dagwand erve  
gelegen op  DOPWYC COUTRE houdt nu Gheert van der Meere  alias Gheert 
Verspecht  in den  BELLE.  Marie sBrants dochter  Jan  haar hofstede in 
Denderbelle dat eertijds aan mher Philips van Massemen toebehoorde 
vijfentwintig roeden groot gelegen nabij het kerkhof van Belle  geldende een dag 
te werken en twintig deniers par., houdt nu Joos van Langhenhove zoon van 
Willem.  Jan de Brant houdt zijn hof gelegen nabij het kerkhof een derde van een 
dagwand groot zijnde erfland waarvan vier roeden gehouden worden van Jan van 
den Damme en houdt nu Barbara sVoghelaere en geldt zestien deniers par. 
Jonkvrouw Lysbette sBruyleers houdt een dagwand erfland eertijds in het bezit 
van Wouter Nodts gelegen op de oostzijde van de straat TE VOORDE, dat zij van 
Arnout van Bueghem kocht en geldt twee pond par. Jan Phelips alias de Wale 
houdt anderhalf dagwand liggende in T BOUWENS VELT met twee percelen aan 
de straat naar TE VOORDE en aan jonkvrouw Margriete sBruyleers bos en tussen 
deze twee percelen ligt een dagwand gehouden van Katelyne Heeckhouts dochter 
van Pieter en vrouw van Jan van der Spect in Opwijk, houdt nu Lauwereys Pot, 
houdt nu Hendrik de Hooghe en geldt twee deniers par. Jan Goyvaerts, heer van 
Ghyzeghem, houdt zijn hofstede eertijd in het bezit  van Hendrick sBruyleers 
palende met beide zijden aan de weide van Heyndrick Jan Tillys en met een zijde 
aan de beek en aan  TILLYS VELT. Dit zijn twee veldjes eertijds een hofstede en 
houdt nu Rubbrecht zijn zoon. Jan de Bruyne houdt een stuk meers gelegen aan de 
beek anderhalf dagwand en negenentwintig roeden groot en geldt een denier par. 
in het HOYBROUCK gelegen.  Jan van de Moortele alias Mette Ghelde houdt een 
half dagwand meers palende aan de beek die loopt tussen  DE BONDYNSSCHERS 
BRUG  en het goed  TER PEERBROUCK en aan het goed van het klooster van 
Zwijveke, geldt een Leuvense penning waard vier deniers obool par. houdt nu de 
weduwe van Jan Kicken te Sint-Gillis. Goeswijn Oonolf houdt een perceel 
gelegen op  TEN WAELPUTTE eertijds in het bezit van meester Jan van der Beke 
en is een half bunder groot, houdt nu Claus van Rossem. Het derde deel gekocht 
van de zelfde Claus en de andere twee delen gelden twee deniers par.  De weduwe 
sBruyleers houdt een dagwand erve eertijds in het bezit geweest van N 
sKoutterstene houdt nu Aernout van Bueghem en geldt een denier par. Ghysel de 
Cantere bezit een dagwand erfland nu zijn lochting houdt nu jonkvrouw N 
sBruyleer en geldt een denier par. Item Aernout van Bueghem houdt  op TEN 
WOELPUTTE  [..]  houdt nu door koop Arent van Causbrouck  en geldt twee 
deniers par. Nolf van de Poele bezit een meers aan de beek een dagwand groot 
houdt nu Aernout van Beughem en geldt drie obool par.  Wouter de Not houdt een 
bos dat nu etting is gelegen in  WOUTERS BROUCK twee dagwand groot en 
houdt nu Heyndric de Hughe.  Henderick de Mol houdt zijn hofstede in Sint-Gillis 
en geldt zestien deniers. Jan Danins in  HET WOUTERS BROUCK  bezit drie 
dagwand erfland en houdt nu [ Godelieve ] s’Bruyleers en geldt twee deniers par. 
Jonkvrouw Willemyne sBackers, vrouw van Godevaerts van den Hoyen, houdt 
een bunder waarvan het vierde deel Daneel van Ghyseghem zoon van Pieter 
toebehoort gelegen in een stuk aan  DLANGHE VELT in  SKEYSERS BOGAERT 
eertijden Gillis sKnijfs en geldt twee deniers par. Gheert de Keere bezit twee 
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dagwand in het  LANGHE VELT gekocht van Lysbette Squareels weduwe van 
Pieter de Clerc en houdt nu Jan sClercx en geldt een denier par. De kinderen van 
Pieter sClercx houden een half dagwand erfgrond in het zelve veld en houdt nu 
Jan sClercx en geldt een denier obool par. Katelijne van de Poele vrouw van 
Christiaen van den Briele houdt drie dagwand erfgrond in het zelfde veld gekocht 
van Andries Steerinck en geldt een obool par. Dezelfde Katelyne houdt drie 
dagwand in een perceel gelegen in een ander veld naast  DEN LANGHEN VELDE 
en houdt nu Jan Philips alias Pierbrouck die het gekocht had, houdt nu Andries 
Steerinck en geldt een denier obool par. Gheert de Beere houdt twee dagwand in 
het zelve veld gelegen houdt nu Lysbette Squareels, houdt nu Jan sClercq en geldt 
elf deniers par. De kinderen van Pieter de Clerck houden een dagwand erfgrond in 
het zelve veld houdt nu Jan de Clercx en geldt een obool par. Hendrick Noodhout 
houdt  een bunder erfland genoemd  SMOETSVELT  of  SMEETSVELT palende 
aan Willemyne sBackers, houdt nu Reynier Noodout tenetur Lancen van Heede en 
geldt vier deniers par. Item de zelfde Henricx houdt een stuk land CAPPELAENS 
VELT genoemd en is vijf dagwand groot palende aan Gillis sBackers en aan het 
goed  TE BUYS houdt nu Reynier Noodout, houdt nu Lansen van Heede en geldt 
een denier obool par. Het hoofdleen komt de leenhouder toe door erfenis van 
Katelyne Taccoen zijn tante. Het rapport werd gezegeld door Willem de Bundele 
op 10 maart 1514 n.s. .  

4000 Jan van den Damme fs Galants doet verhef van zijn leen gelegen in Lebbeke. Het 
leen is tussen de elf en de twaalf bunders groot en ligt in het  GOET TEN 
BOSSCHE. Buiten het gewoonlijk relief van tiende penning en kamerling geld 
moet de leenhouder zijn leenman bijstaan met een paardendienst. Het leen is 
jaarlijks belast met twee pond groot Vlaams. Tot het leen behoort een heerlijkheid 
van mannen  waarop de leenhouder de wandel- en de sterfkoop heeft namelijk : 
Gillis van de Poele houdt vijftien dagwand waaronder bos en weide. De geschatte 
jaarlijkse waarde bedraagt vier schellingen groot. Jan Heyvaert, alias Neve, houdt 
een half dagwand waar zijn schuur op staat. Dit perceel heeft een jaarlijkse 
geschatte waarde van twaalf groot. Jonkvrouw Katelijne Loufs, weduwe van 
meester Niclais Boele, houdt een bunder in  TGOET TEN ONDERMEERE 
gelegen. De jaarlijkse geschatte opbrengst bedraagt tien schellingen groot. De 
erfgenamen van Janne van den Ackere in Gent houden vijf dagwand bos KNIJFS 
BOSCHS genoemd. De jaarlijks geschatte waarde hiervan bedraagt acht 
schellingen groot. Jan van den [..] zoon van Arend houdt tien dagwand bos ook  
KNIJFBOOSCHS  genoemd met een geschatte jaarlijkse waarde van zestien 
schellingen acht groot. Item Hanne, hierboven genoemd, heeft een erfelijke 
penningrente in speciën en in natura geheven op erfgronden die drie bunders en 
half groot zijn. Nog houdt de leenhouder een leen in  TGOET TEN BOSSHE van 
een dagwand groot in  T ACHTERSTE BUNDER gelegen. Nog bezit de 
leenhouder een leen in Sint-Gillis van anderhalf bunder groot zijnde bos  DEN 
TORRE BOSCHS genoemd en paalt aan het  GHOET TER HEYDEN en west aan 
het  T GOET TE VERREBROUCK. De geschatte jaarlijkse waarde van dit perceel 
bedraagt zesentwintig schellingen groot en is onderhevig aan de kosten van een 
vol relief. De leenhouder bezit nog een ander leen in Denderbelle van vier bunders 
en half groot  DEN BREEDEN MEERSCHS genoemd en paalt oost aan  DE 
BOENHOF west aan de Dender en zuid aan  DEN KERSTEN BERCH. Dit perceel 
wordt jaarlijks op zes pond groot getauxeerd. Nog heeft de leenhouder een bunder 
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in Sint-Gillis  DE DAEMES HAGHEVELT genoemd dat weide is en wordt 
jaarlijks getaxeerd op zesentwintig schellingen groot. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 20 maart 1514 n.s.  

4001 Marie Philips doet verhef van haar leen van zes dagwand groot waarvan Marie 
een dagwand toebehoort gelegen  IN TVOORSTE HULST VELT en palende aan  
DE STEEN MEERE PUTTE en aan  DACHTERSTE HULST VELT. Beatrice 
Phelips dochter van Gillis staat de leenhoudster te gevolge met een bunder 
gelegen in twee stukken waarvan een stuk paalt aan  DACHTERSTE HULST 
VELT en aan Jan Pieters. De andere drie dagwanden  palen aan het Hulststraatje 
en aan het goed van de begijnen. Jan Pieters staat ook de leenhoudster te gevolge 
met een dagwand ook gelegen op  THULST VELT palende met beide zijden aan 
Beatrice Philips. De jaarlijkse geschatte pacht bedraagt twintig schellingen groot. 
Het rapport werd gezegeld door Jan van Anderenhove. Als dingelijk man werd 
Andries de Block aangesteld die het rapport op 10 maart 1514 n.s. overgaf.  

4002 Jan Heindricx doet verhef van zijn leen wezende een straatje genoemd  
DAMPOEL STRAETKEN palende aan het goed van de erfgenamen van Jan 
Meirsman. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 7 maart 1514 n.s. .  

4003 Willem van der Biest doet verhef van zijn leen van een half bunder  palende aan ’s 
heren straat, en oost aan  T SEGHERGOET en aan het goed van Gillis Moens. De 
jaarlijkse geschatte pacht bedraagt zeven schellingen groot. Het rapport werd 
gezegeld door Joos Soetmans op verzoek van de leenhouder omdat die geen zegel 
bezit op 12 maart 1514 n.s.  

4004 Olivier Nieulant zoon van meester Joos doet verhef van zijn leen  gelegen in twee 
percelen  UP THOOGHE ROT en up  NEDERE ROT  een bunder groot. de 
geschatte jaarlijkse opbrengst bedraagt tien schellingen groot. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 3 .. 1513.  

4005 Lysbette vuyten Eechoute weduwe van wijlen Jan Scoorman doet verhef van haar 
leen van dertien dagwand. De geschatte jaarlijkse waarde bedraagt  twaalf 
schellingen groot. Het rapport werd gezegeld door Machiel Scoorman op 15 … 
1513.  

4006 Gillis van Cousbrouck doet verhef van zijn leen waarvan de helft Arent van 
Cousbrouck toebehoort die de leenhouder te gevolge staat. Het leen is een bunder 
groot en geldt jaarlijks tien schellingen groot zuiver palende aan het goed van 
Gheert Moons en aan de sloot. Joos van Cousbrouck zoon van Jan staat de 
leenhouder met een vierde deel te gevolge. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder in 1513.  

4007 Jan van den Damme fs Gillis doet verhef van zijn leen van zeven dagwand. De 
geschatte jaarlijkse opbrengst bedraagt twaalf schellingen groot. Het leen is 
gelegen op ACKERS MERRE. De leenhouder bekwam het leen door het overlijden 
van zijn broer Pieter van Damme. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder 
in februari 1514 n.s.  

4008 Johannes de Maerschalc fs Jans doet verhef van zijn leen van zes bunders groot.  
Hiervan liggen vijf bunders op  DBOCHTVELT aan Joos van der Moten aan  
NEDER WEEDE tegen  THOF TER BEKE. Het zesde bunder ligt op  
BECHVELDEKE  palende aan het goed van  Icteem [ Hector ] vutten Swaene  en 
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aan Willem Maerschalck. Vijf bunders staan de leenhouder te vervolge namelijk 
Phelips Maerscalc met twee bunders en Gillis Maerschalc met de tweeste en 
Willem Maerschalc met twee bunders en Jan Marschalc zoon van Jan met de 
vijfde bunder. Elk bunder wordt op een jaarlijkse waarde van tien schellingen 
groot geschat. De leenhouder zegelde het rapport op 5 maart 1514 n.s.  

4009 Jan van den Broucke zoon van Gillis doet verhef van leen van negen bunders  in  
TGOET TOVERNESTE gelegen nabij DER MUELEN. Het leen is gelegen in 
verscheidene percelen waarvan drie bunders palen aan Jan van den Broucke als 
sterfman aan Robbrecht van den Broucke  en Merten van den Broucke die de 
leenhouder staan  te gevolge met drie bunders en de kinderen van Jacob van den 
Broucke staan ook Jan te gevolge met drie dagwand. De jaarlijkse waarde van het 
hoofdleen wordt op vier pond groot geschat. Het rapport werd gezegeld door Jan 
van Anderenhove omdat de leenhouder geen zegel bezit op 2 maart 1514 n.s.  

4010 Gillis de Maerscalc zoon van Gillis doet verhef van zijn leen van zeven dagwand 
groot, waarvan een bunder op DEN HOOGHEN WECH  op het  HULSTVELT 
ligt, en de andere drie dagwand is een hofstede DE LEPUS HOF genoemd en 
paalt aan het goed van Joos Nieulants TER HULST genoemd. De jaarlijkse 
geschatte waarde van het leen bedraagt zeventien schellingen groot. Het rapport 
werd gezegeld door Anthonis van Hoorenbeke op 16 maart 1515 n.s. 

4011 Gillis de Maerscalc als vader en voogd over Maria de Maerscalc doet verhef van 
een leen van negen dagwand groot. Het leen paalt aan de beek, aan  
THOOGHEVELT en aan de  DYCBOSSCHEN. De jaarlijkse waarde van het leen 
wordt op twintig schellingen groot geschat. Het rapport werd gezegeld door 
Anthonis van Hoorenbeke op 3 november 1514.   

4012 Lauwereys van den Meerssche doet verhef van zijn leen gelegen deels in Lebbeke 
en deels in Dendebelle, zes bunders en half groot. De zesentwintig dagwand 
worden op een jaarlijkse opbrengst van zesentwintig pond tien schelllingen 
geschat. Tot het leen behoort aan de leenhouder zeventien dagwand en de andere 
negen dagwand zijn in het bezit van Willem van Rossem en Joos van Rossem 
gebroers zonen van Andries. Die negen dagwand staan de leenhouder te gevolge. 
Uit hoofde van het hoofdleen moet de leenhouder de leenheer een paardendienst  
met haelster bijstaan. Het hoofdleen wordt  THOF TE ROSSEM  genoemd. Het 
rapport werd gezegeld door Romein Spanooghe zwager van de leenhouder, omdat 
deze laatste geen eigen zegel bezit op 1 augustus 1515.  

4013 Gillis van Maerselare als vader en voogd over Tanneken van Maerselaere zijn 
doechter, doet verhef van haar leen van vierentwintig dagwand waaronder land en 
bos en is een motte met een wal waarop een huis gebouwd is. Dit goed wordt 
TGOET TEN BOOGAERDE genoemd en paalt aan  DEN HOOGHEN WECH 
naar Brussel, aan het goed van Gheenin Bourlants. De jaarlijks geschatte huur 
bedraagt zesendertig pond par. Van het hoofdleen worden twaalf dagwand 
erfgrond gehouden gelegen in Lebbeke op  TGROOTE VELT aan de Rosseneels 
straat die aan verscheidene personen toebehoren. Op deze twaalf dagwand heeft 
de Tanneken een heerlijke rente van twaalf hoenderen en de twee schoven van de 
tiende. Het rapport werd gezegeld door Antoon van Hoorenbeke omdat de 
leenhouder geen zegel bezit op 24 september 1515.  
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4014 Joos de Neve zoon van Joos doet verhef van zijn leen van een oud bunder. Het 
leen werd aangekocht van Karel van der Merre en Pauwels van de Merre 
erfgenamen van wijlen Jan van de Meerre. Het rapport werd gezegeld door Jan 
van Rossem als leenman van het huis van Dendermonde op 23 januari 1539 n.s.  

4015 Jacob de Hertoghe als dingelijk voogd over Thuenken Scoormans zoon van Jan 
doet verhef van een leen van zeven bunders en drie dagwand met het hof en de 
wallen in Lebbeke TGOET TE COUTEELS genoemd. Van dit leen staan 
Thuenken te gevolge : Antheunis en Cornelis Scoorman zonen van Michiel elk 
met een derde deel. Het rapport werd door Jacob de Hertoghe gezegeld op 8 
januari 1543 n.s. 

4016 Gillis Moens zoon van Arent doet verhef van zijn leen van een bunder  palende 
aan  HET GROOT MEYS VELT en aan de Sypstraat. Van het leen heeft Gillis 
Moens het zesde deel als eigenaar en staan hem Joos Moens en Adriaen Moens 
elk met een zesde deel te gevolge en Jan Smet over de andere helft. Het rapport 
werd gezegeld door Jan Heyvaert op 22 februari 1541 n.s. 

4017 Gillis Pieters zoon van Simoen doet verhef van zijn leen van zeven dagwand 
palende aan de Kruisstraat en aan het goed van Gillis van der Crude. Laureys van 
der Stede, Jan van der Crude en Gillis Pieters zoon van Hendrick staan Gillis 
Pieters te gevolge elk met vierentwintig roeden. Het rapport werd gezegeld door 
Gillis Mortgat op 7 januari 1542 n.s.  

4018 Cornelis Scoorman zoon van Michiel doet verhef van zijn leen van veertien 
dagwand liggende in  TGOET TE COUTEELS. Antoon Scoorman broer van de 
leenhouder en Thuenken Scoormans zoon van Jan staan de leenhouder elk met 
een derde te gevolge. Het rapport werd gezegeld door Jacop de Hertoghe op 8 
januari 1543 n.s. 

4019 Ydrop van Waerhem raadsheer en procureur generaal in de Raad van Vlaanderen 
doet verhef van zijn leen en manschip van negen bunders een dagwand groot. 
Door het leen loopt een beek. Het leen wordt van ouds  TCONCKELGOET 
genoemd palende met een dreef naast  DEN WRYNCSTEERT aan het  MUERSEM 
VELT komende aan drie bosjes naast het goed van Hendric van Aeltert, verder 
nog een achterdreef en twee pleintjes komende aan de Conckelstraat palende het 
pleintje aan het goed van Heinderic de Wulf. Een tweede pleintje paalt aan  DEN 
STEEN aan het land van Ydrop dat naast het goed van de erfgenamen van Gillis 
de Decker ligt, het  LYSSEMANS VELDEKEN genoemd. En aan een bosje het 
begijnhof van Dendermonde toebehorende. Verder paalt het nog aan het  LIEVE 
VROUWE VELDEKEN van Lebbeke en aan een weide toebehorende Rogier van 
der Elst van Merchtem. Het leen werd gekocht van Robrecht van Yeghem. Het 
rapport werd getekend en gezegeld door de leenhouder op 1 november 1544.  

4020 Jan van den Damme zoon van Joos doet verhef van zijn leen van zeven dagwand 
gelegen op  TKERBROECKX VELT vijf dagwand groot, palende aan Jan 
Hendrycx, aan het goed van de erfgenamen van Joes Hendrycx. Twee dagwand 
worden   TFISVELDEKEN genoemd en palen aan het goed van Andries den 
Permentier, aan de  BAGHINEN DIJCK. Van deze zeven dagwanden behoren Jan 
en Joos van den Damme zonen van Jacob de drie toe en staan Jan te gevolge. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 20 juni 1567. 
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4021 Jan Gheylinc voogd en dingelijk man van Hanneken de Hooghe filia Jans ex juffr 
Anna Fransmans doet verhef van het leen van negen bunders met de wallen 
grachten, huizen en schuren in Lebbeke gelegen. Het leen is gekomen van Jan de 
Hooghe. Het rapport werd door de leenhouder met zijn zegel gezegeld op 1 
augustus 1548.  

4022 Daniel van den Damme zoon van Jan doet verhef van zijn leen van twee dagwand 
en half groot liggende op HET ROEYE VELT palende aan het goed van de 
weduwe van den Broucke, het goed van wijlen Hendric van Ouwenhove. Het leen 
is gekomen van Jan zijn vader. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 
7 januari 1550 n.s.  

4023 Pauwels Heyvaerts doet verhef van zijn leen van drie dagwand gelegen bij DER 
VONDELEN. Het hoofdleen van een dagwand verkegen van Gillis van der 
Cruyde. Het ander half bunder staat Daneel van Ghinderove de leenhouder te 
gevolge. Deze drie dagwanden palen aan Pauwels Heyvaers, oost  
DIJNTERSCHE STEDE west op de Vonderbeke. De jaarlijkse opbrengst van het 
leen wordt op een pond groot geraamd. Het rapport werd door de leenhouder 
gezegeld op 8 januari 1550 n.s.  

4024 Gillis van Zwaervelt als sterfman van O L V van Lebbeke doet verhef van een 
leenrol slaande op diverse erfgronden in Belle en in Lebbeke gelegen. De 
penningrente bedraagt ongeveer drie schellingen zes penningen groot en tien 
penningen obool par. Het rapport werd ondertekend met handteken, huismerk en 
gezegeld door de sterfman op 8 januari 1550 n.s.   

4025 Margriete van den Damme dochter van Jan, vrouw van Willem Beeckman doet 
verhef van haar leen van tien dagwanden groot. De opbrengst van het leen wordt 
jaarlijks op twee ponden groot geschat. Het leen paalt aan het goed van de 
Fermerie van Dendermonde, het goed van Willem Diericx en het goed van Gillis 
Heyvaert  T HOF TE ROSSEM genoemd. Het rapport werd gezegeld door de 
kerkelijk voogd Willem Beeckman op 8 januari 1550 n.s.  

4026 Jan van der Elst zoon van Jan doet verhef van zijn leen van onderhalf dagwand 
groot gelegen in  TGOET TE GATE genoemd DEXKERSMEERE  bij het 
BREENBROECK. De waarde van het leen wordt jaarlijks op vijf schellingen groot 
geschat. Het leen komt hem toe van zijn vader die het kocht van Jan Ghyselinch 
van welk leen diverse achterlenen worden gehouden namelijk : eerst Lysbet van 
den Guchte vrouw van Jan van den Damme fs Joos houdt een leen gelegen op  
BREENBROECK een half bunder groot palende OP DEN BREENBROECK 
PUTTE en aan het GOET TE BUEGHEM. Jan Cammerman houdt een leen van 
een oud half bunder  palende aan het GOET TE BUEGHEM. De leenhouder houdt 
zelf bezit een achterleen van deze leenrol van een oud bunder gelegen op 
BREENBROECK palende aan het GOET TE GATE, aan het GOET TE 
BUEGHEM. Jozijne tsNaeyers weduwe Joos Henrick Kerrebrouck houdt een leen 
van een dagwand ook gelegen op het BREENBROECK palende aan Jan van der 
Elst en aan  DEXKERSMEERS.  Jan Camerman fs Daneels houdt twee dagwand 
en half op het BREENBROECK palende aan Josijne tsNaeijers goed , west langs  
DEXKERSMEERE. Jan Moens houdt een half dagwand op het BREENBROECK 
tussen het goed van Jan van den Damme en de gracht. Jan van Damme fs Joos 
houdt een half dagwand op het BREENBROECK  palende aan Jan Moens en Jan 
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van der Elst. Dezelfde Jan van den Damme fs Joos houdt nog een dagwand op het 
BREENBROECK palende aan Lauwereijs van den Hulst en aan het GOET TE 
BUEGHEM. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 8 jan. 1550 n.s. 

4027 Gillis Moens fs Arents doet verhef van zijn leen van een bunder groot palende aan  
HET GROOT MEIJSVELT, Jan de Neve. De jaarlijkse geschatte waarde bedraagt 
vier schellinghen groot. Jan de Smet fs Jans staat met een helft de leenhouder te 
gevolge. Het rapport werd gezegeld door Pauwels Heyvaert op 9 januari 1550 n.s.  

4028 Jan van den Damme zoon van Joos doet verhef van zijn leen van zeven dagwand 
groot gelegen op  KERREBROEX VELT waarvan vijf dagwanden palen aan Jan 
Hendrycx, aan het goed van de erfgenamen van Joes Hendrycx. De andere twee 
dagwanden TFIESVELDEKEN genoemd palen aan het goed van Andries de 
Permentier, aan de BAGINEN DYCK. De jaarlijks geschatte pacht bedraagt 
twintig schellingen groot. Drie dagwand van dit leen behoren Jan en Joos van den 
Damme fily Jacobs toe die de leenhouder staan te gevolge. Het rapport werd door 
de leenhouder gezegeld op 13 januari 1550 n.s. 

4029 Jan Henricx zoon van Daneel doet verhef van zijn leen van zeven dagwand 
gelegen in Lebbeke waarvan de twee en half liggen aan HET HOFF TEN DIJCKE 
en aan het  COEFLANT. Nog twee en half dagwand liggen op de dijk palende aan 
de achterste dijk. Het ander half bunder ligt op de achterste dijk tegen het  
BEGHIJNE BOSCH, palende Joos Henrich fs Jans goed. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 13 januari 1550 n.s.  

4030 Jacop van Grimberghen zoon van Diericx doet verhef van zijn leen van elf roeden 
zijnde zijn hofstede genoemd DEN HANE. Het leen paalt aan het goed van de 
priesterage van Lebbeke, tegen  DE GROOTTRE PLETSSE. De waarde van het 
leen wordt jaarlijks een pond groot geschat. Het leen is de leenhouder 
gesuccedeert door het overlijden van zijn vader. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 13 januari 1550 n.s.  

4031 Jan Henrich zoon van Daneels doet verhef van zijn leen van een half bunder groot 
palende de erfgenamen van Joos Henrich.  Het leen werd gekocht van Joos 
Henrich fs Daneels en de waarde van een dagwand wordt op drie schellingen vier 
penningen groot geschat. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 13 
januari 1550 n.s.  

4032 Jan Henrich zoon van Daneel doet verhef van zijn leen komende van heer Gillis 
Henrich zijn broer. Het leen is ongeveer zeven dagwand groot liggende in drie 
percelen. Het ene perceel van drie dagwand wordt  HET LANCK BOSSCHELKEN  
genoemd en paalt aan Joos van Nuwenhove en aan Jan Camerman. Een dagwand 
daar aan gelegen op de achterste dijk paalt aan Jan de Smet fs Mertens. Nog drie 
dagwand ligt op het CRUIJSVELT palende aan de Cruijsstraat. De jaarlijkse 
waarde van het leen wordt op drie schellingen vier penningen groot geschat. Het 
rapport werd door de leenhouder gezegeld op 15 januari 1550 n.s.  

4033 Jan Maerscalck zoon van Willem voogd over de wezen van Joos de Maerschalck 
nl  Jenneken Maerschalck doet verhef van een leen van een oud bunder groot. Het 
leen paalt aan het  GOET TER MEERE, aan de hofstede van Adriaen Meijsmans. 
Het leen komt de wees toe uit hoofde van haar vader Joos zoon van Willem de 
Maerschalck. De jaarlijkse waarde van het leen wordt op zestien schellingen groot 
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geschat. Het rapport werd gezegeld door Pauwels Heyvaert op 15 januari 1550 
n.s.  

4034 Pauwels van Warbeke zoon van Pauwels doet verhef van zijn leen van een bunder 
groot gelegen op het  GROOT MEIJS VELT. Het leen paalt aan Jan Smets goed en 
aan het goed van Joos van Damme en aan  DEN GROENEN WEGH en aan het 
goed van de kinderen van Gheert van Hoorenbeke. Het leen komt van Aert van 
Audenhove vader van Margriete van Audenhove vrouw van Paul van Warbeke. 
De wederhelft behoort aan de kinderen van Joos den Neeve toe. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 16 januari 1550 n.s.  

4035 Jan Blomme voogd over de wezen van wijlen Pieter Laureys doet verhef van een 
leen van drie bunders groot palende aan T CASTEEL VELT en aan  
TGHEESTVELT. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 16 januari 
1550 n.s.  

4036 Andries van Cousbrouc doet verhef van het leen van zeven dagwand groot 
gelegen aan de ANEPOEL PUT  palende aan de  MUELENCOUTER. Het rapport 
werd gezegeld door Pieter de Bolle op 22 januari 1550 n.s.  

4037 Jan van der Hert voogd over Gilleken van der Hert zoon van Loodewijck doet 
verhef van een leen van vijf dagwanden TSMULS VELT genoemd en paalt aan  
DEN EEPPELTEERRE  en oost aan  TSEGHEN STREEKE verder nog aan het   
TSMUULS BOSCH  en Simoen van der Elst. De helft van dit leen houdt de 
weduwe van wijlen Loodewijck van der Hert fs Arens in bijleving en de weduwe 
van Gillis van der Hert fs Arents de ene helft van de andere helft in bijleving. 
Gilleken bezit slechts het vierde van het leen. Het rapport werd gezegeld door Jan 
van der Hert fs Arens op 17 januari 1550 n.s. 

4038 Gillis van Neffele fs Gillis doet verhef van een leen van een dagwand liggende op  
DEN COUTER palende aan Katelijnen van Neffele fa Gillis. Het leen komt van 
Berbelen van Neffele zijn zuster. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder 
op 19 januari 1550 n.s.  

4039 Jan van Cossem fs Pieters over Katelijn van Neffele dochter van Gillis zijn vrouw 
doet verhef van het leen van een dagwand groot liggende op DE COUTER.  Het 
leen paalt aan Cornelis Pieters, aan Gillis van Neffele.  Het leen is haar 
gesuccedeerd door het overlijden van Pauwelijn van den Wijgaerde. Het rapport 
werd gezegeld door Pauwels Heyvaerts op 19 januari 1550 n.s.  

4040 Jan van der Biest alias Strael, zoon van Willem doet verhef van zijn leen van een 
oud half bunder. De leenhouder bezit de twee derde delen en Gillis en Jan van der 
Biest het ander derde deel die de leenhouder staan te gevolge. Het leen paalt aan 
Jan van Langhenhove, aan Andries de Block, aan het goed van de wezen van 
Adriaen Moens. In penningrente geldt het leen zes schellingen acht penningen 
groot. De leenhouder zegelde het rapport op 15 januari 1550 n.s.  

4041 Jacop metten Penningen voogd over Hannekin Scale zoon van Michiel doet 
verhef van een leen van drie dagwand groot. Het leen paalt aan Lauwereys 
Herman, Jacop de Parmentier. Twee dagwand behoren toe aan Pieter Dhoye de 
oude. Het rapport werd gezegeld door Christoffel Martens op 5 februari 1550 n.s.  
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4041BIS Jan Blomme als voogd over de wezen van wijlen Pieter Laureys doet verhef van 
een leen van drie bunders in de buurt van THOF TE BUEGHEM. Het rapport 
werd gezegeld door de voogd Jan Blomme op 14 februari 1554 n.s. 

4042 Gillis Heyvaert zoon van Jan doet verhef van zijn leen gelegen BIJ DE 
VONDERE drie dagwand groot. Het leen paalt west aan de VONDELBEKE en aan 
het hof van Jan Meysman. De leenhouder zegelde het leen met zijn zegel op 15 
februari 1554 n.s. 

4043 Jan Kethele, zoon van Arents, gehuwd met Lysbette sHertoghen, dochter van Jan, 
doet verhef van een leen HET GOET TE ROSSEM genoemd. Dit goed ligt deels 
op Lebbeke en deels op Denderbelle en is zes bunders zes roeden en zeven voeten 
groot. De leenhoudster samen met haar zuster Katharina sHertoghen bezitten vijf 
bunders, de erfgenamen van Gillis van Damme drie dagwand en zevenentachtig 
roeden en de erfgenamen van Steirincx op  ROSSEM VELT een dagwand, die 
allen de leenhoudster staan te gevolge. Het leen paalt aan de HONSPANNE, aan 
het  LUYS VELT, en aan het goed van Jan van Rossem en Jan van Langhenhove. 
De leenhoudster moet de leenheer een paardendienst leveren. Tot het leen TE 
ROSSEM staan nog negen dagwanden te gevolge liggende op  DEN EXELTEIRE 
binnen Lebbeke waarvan vier dagwand en half liggen naast HET ROSSEM VELT 
noord  DE MEERWEEDE te Lebbeke. Het bunder land behoort de erfgenamen 
van Gillis en Jan Moorgat fily Jans toe. Nog een achterleen van vier dagwand en 
half waarvan de erfgenamen van Mathijs van Rossem fs Jans de twee dagwand en 
half toebehoren gelegen aan BOCHOUT en het ander half bunder bezit Jan 
Camerman zoon van Daneel liggende tussen de erfgenamen van Mathijs van 
Rossem en de erfgenamen van het goed van de Moortgats. Het rapport werd door 
de leenhouder gezegeld op 20 januari 1585.  

4044 Pieter Huylenbrouck zoon van Jan doet verhef van zijn leen zijnde een 
heerlijkheid liggende in Lebbeke. Hiervan worden zeven achterlenen gehouden. 
Bovendien nog een partij erfgronden geldende zeven penninghen par. in 
penningrenten. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 12 november 
1588.  

4045 Jan van Calendries zoon van Jan doet verhef van zijn leen van vijf dagwand groot, 
palende aan het goed van het begijnhof van Dendermonde en ligt op de  
MEULENCOUTER. Het leen is op de leenhouder gesuccedeerd door het 
overlijden van Agneese sKeersmaeckers zijn schoonmoeder. Het rapport werd 
ondertekend en gemerkt en gezegeld door de leenhouder op 1 april 1592.  

4046 Pauwels de Parmentier zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een half bunder 
te Lebbeke IN DE DIJCT. Het leen paalt aan Gillis Aelbrecht. Van het leen 
worden verscheidene achterlenen gehouden. De leenrol behoort aan de 
erfgenamen van Lieven de Keersmaecker fs Antoon toe. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 6 november 1600.  

4047 Joos Lijssens zoon van Joos doet verhef van zijn leen van vijfentwintig roeden 
gelegen in  VERNAMENMEIRSCH nu genoemd DEN RANENMEIRSCH palende 
aan de beek, aan Dinghen Meysmans, west aan TRUBROUCKVELT, en Jacques 
Pieters. Het rapport werd gezegeld door Erasmus van Horenbeke op 28 december 
1604.  
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4048 Gillis van der Varent zoon van Guillam causa uxoris Joosijne mette Penninghen 
dochter van Frans doet verhef van een leen  van tien dagwand groot. Het leen 
paalt aan het goed van Philips van Nyvele en aan Michiel de Clercq, aan de 
Weverstraat, west aan TCASTEELVELT en noord aan HET GOET TER VARENT  
Het rapport werd ondertekend door de leenhouder omdat hij geen eigen zegel 
bezit op 5 januari 1605.  

4049 Hendric van Damme zoon van Daneel doet verhef van zijn leen van een half 
bunder genoemd DE DIJCKBRUGGE palende aan het goed van jonker Antheunis 
Nieulant, de voetweg naar Brussel. Van dit leen worden vier achterlenen 
gehouden die zoek zijn. Het rapport werd ondertekend door de leenhouder omdat 
hij geen eigen zegel bezit op 21 februari 1605.  

4050 Inghel de Rauwe zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een dagwand groot 
palende aan het goed van Hendrick Putteman  en aan het goed van Merten 
Hendricx. Het rapport werd door de leenhouder ondertekend omdat hij geen eigen 
zegel bezit op 19 maart 1605.  

4051 Joos Moens zoon van Willem doet verhef van zijn leen van zesendertig roeden 
groot, palende aan DE WAL VAN THOOF TZEEBROECK oost  DEN 
MEULENMERSCH west  DE CALURWEEDE [CALVERWEEDE]. Het rapport 
werd ondertekend met het merk van de leenhouder op 14 maart 1605.  

4052 Jan Diericx zoon van Jan doet verhef van zijn leen van een dagwand groot. Het 
leen paalt aan de erfgenamen van Hendric Hendricx, aan Hendrik Puttemans en 
aan het goed van Joos Moens. Het rapport werd ondertekend met een merk van de 
leenhouder op 10 april 1606.  

4053 Andries Bijl doet verhef van een leen van vijf dagwand groot. Andries Bijl is 
gemachtigd over Josijnen Heyvaert dochter van Joos.  Janneken en Mayken 
Heyvaerts hebben elk een derde deel in het leen en staan de leenhoudster te 
gevolge. Het leen is gelegen IN DE STREKE palende aan SMULS MEERSCH, aan  
DEN EPPELLEERE, zuid  HERMAN DAENS VELT. Het leen is haar verstorven 
van wegen haar vader Joos Heyvaerts. Het rapport werd gezegeld door Jan de 
Haestighe op 12 januari 1607. 

4054 Ghyselbrecht van Hoorenbeke zoon van Antoon doet verhef van een hoofdleen 
van vier bunders en een half dagwand gelegen in het  GOET TE COTTEELS in 
een perceel DE VIER BUNDERS genoemd. De leenhouder samen met Joos de 
Bolle bezitten vier dagwand en een half die palen aan het goed van de weduwe 
van Pieter Lupaerts leen met dertien dagwand, oost het goed van meester 
Anthuenis Schoorman. In de vier bunders hebben de weduwe van Pieter Lupaert 
een half bunder leen gelegen op HET SIECKHUYS VELT palende  DEN WAL, 
west de dertien dagwand, en Ghyselbrecht van Hoorenbeke en Joos de Bolle, 
noord het goed van meester Antheunis Schoorman. De zelve weduwe heeft nog 
een bunder gelegen op het zelve veld palende Ghyselbrecht van Hoorenbeke en 
Joos de Bolle, en aan ANDRIES BIJLS VELDEKEN en nog aan het leen van 
Andries Bijl. Jacobus van der Hulst heeft in het zelve stuk een half bunder leen 
palende aan Andries Bijl, het veld DEN ASCHWECH genoemd en noord aan HET 
BAGYNEN BUNDER, en west aan het leen van Willem Moens. Deze laatste 
gebruikt een perceel in het  GOEDT TE COTTEELE  op het stuk DE VIER 
BUNDERS genoemd en is een bunder groot palende aan het veld  DEN 
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ASCHVACH genoemd. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld en 
ondertekend op 16 december 1607.  

4055 Pieter van Andernove zoon van Jan doet verhef van zijn leen van twee dagwand 
groot  SCHEEPERS STEDE genoemd. Het leen paalt aan de Heirbaan naar Aalst 
en aan de  ALFSBERGHEN.  Het rapport werd ondertekend met een merk van de 
leenhouder op 18 april 1608.  

4056 Jan Diericx zoon van Jan doet verhef van een leen gekocht van Joos van Neffele 
van anderhalf dagwand en drie roeden gelegen op  DEN MEULENCOUTER 
noord DOVERNEST STRAETKEN en aan  Pieter van Rossem en Melchior Smet. 
Het rapport werd ondertekend met een merk van de leenhouder op 28 juli 1608.  

4057 Heer Baltazar de Keersmaker zoon van Ghyselbrecht priester en pastoor in 
Lebbeke doet verhef van een leen van anderhalf dagwand en drie roeden groot 
gelegen OP DEN MEULENCOUTER. Het leen paalt noord doverneststraetken 
oost aan Pieter van Rossem en west het goed van de erfgenamen van Melchior 
Smets. Het rapport werd door de leenhouder ondertekend omdat hij geen zegel 
bezit op 7 oktober 1608.   

4058 Heer en meester Baltasar de Keersmaker doet verhef van een leen van een 
dagwand gelegen op  MUELENCOUTERE palende aan het goed van Gillis 
Wauters, aan jonker Antheunis Nieulant. Het rapport werd door de leenhouder 
ondertekend op 16 april 1609.  

4059 Jonker Antheunis Nieulant zoon van meester Olivier doet verhef van zijn leen van 
zeven dagwand gelegen aan  HET GOET TEN BROECKEN. Het leen stond op Jan 
Hendricx zoon van Daneel waarin deze leenhouder van Joos van den Keere twee 
en half dagwand heeft gekocht. Dit perceel paalt aan  DEN ACHTERSTEN DYC  
en aan de PANNEEL PUTTEN. Verder nog twee dagwand gekocht van Geert 
Hendricx liggende op  DE HEURST en paalt aan het goed van de erfgenamen van 
Margriete Smits vrouw van Peeter van Heysterghem  en wordt TRYESLANT 
genoemd, paalt west aan DE DYC STEDE en noord aan het goed van de 
erfgenamen van meester Ancelmus Nieulant. Hendrick Putteman, wegens zijn 
vrouw Betten Heynricx, bezit twee dagwand leen gelegen op  DEN 
DACHTERSTEN DYC palende aan Pieter Meersman, aan het bos van het klooster 
van Sinte Bregitten.  Joos van de Keere heeft een half dagwand op TCRUYSVELT 
palende aan DE PANNEEL PUTTEN. Het rapport werd gezegeld door jonker 
Antheunis Nieulant en zijn zoon Anthone is sterfman op 29 december 1609.  

4060 Jan Pieters, wegens erfenis van zijn vader Jan, doet verhef van zijn leen van tien 
bunders, waarin de leenhouder met zijn broers en zusters vijf dagwand toebehoren 
gelegen in vijf percelen. Eerst vijf dagwand palende aan 
TOVERNESTSTRAETKEN en aan het goed  TE COTEELS zuid  TMEULEN 
VELDEKEN. Een onbehuisde hofstede van onderhalf dagwand groot paalt aan  T 
VELT TOVERNESTE.  Verder  TLANCVELDEKEN ongeveer twee dagwand groot  
en nog een weide van twee dagwand en half groot palende aan jonker Loys 
Tierins en aan Paesschier Moens. Nog een veld van een dagwand groot  palende 
aan  TGOET TE COUTEELS, DE DERTHIEN DAGWAND genoemd. De 
volgende personen staan het leen nog te gevolge : Eerst jonker Loys Thierins met 
dertien dagwand in vijf percelen eerst  TCROMVELT drie dagwand en half groot 
palende noord west  TNIEULANT. Nog twee veldjes aan elkaar gelegen groot 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 392

samen drie dagwand palende aan TCROMVELT, aan  DE CAMPSTAT, aan het 
goed van Gillis Verelst. Nog een bos van twee dagwand en half  palende aan het 
goed van Jan Heyndricx. Nog op  TOVERNESTVELT vier dagwand in twee 
percelen. Nog een weide van zes dagwand  waarin Jan van Belle twee dagwand 
toebehoort, Paesschier Moens twee dagwand en Jan Kethel ook twee dagwand 
paalt west aan de CLUNXSTAT. Jan Hendricx houdt twee dagwand op het veld  
TOVERNESTE, palende aan Jan van Belle. Jan Puylaert houdt ook een dagwand 
op het zelve veld. De kinderen van Andries Bijl houden een dagwand op het zelve 
veld. Jan Hendricx causa uxoris houdt een dagwand palende aan het goed van de 
erfgenamen van jonker Joos de Neve. Jonker Joos de Neve houdt een dagwand op 
het zelve veld en Petronella Moens houdt ook een dagwand op dit veld. Het 
rapport werd door de leenhouder gezegeld op 10 november 1610.  

4061 Jaques van der Lysbetten zoon van Pieter doet verhef van zijn leen zijnde een 
behuisde hofstede DEN HANE genoemd en paalt aan het goed van de kerk  van 
Lebbeke, aan het goed van de weduwe Gillis Kint. Het rapport werd gezegeld 
door Jan de Haestige op 9 november 1610.  

4062 Pieter van der Lysbetten zoon van Pieter doet verhef van zijn leen van twee 
dagwand en half groot palende aan het goed van de erfgenamen van Joos Moens, 
aan Gillis Wouters. Het rapport werd door Jan de Haestighe gezegeld op 9 
november 1610.  

4063 Joos de Coninck zoon van Pieter doet verhef van zeker hoofdleen van vier 
bunders en een half dagwand groot gelegen in HET GOET TE CAUTEELS in een 
perceel DE VIER BUNDERS genoemd waarin de leenhouder vier dagwand en half 
in eigendom bezit en de resterende staan de leenhouder te gevolge. Het leen paalt 
aan het goed van de weduwe van Pieter Luypaert en aan het goed van jonker 
Schoorman. In het leen bezit de weduwe Pieter Luypaert een half bunder palende 
aan  DE WAL. Dezelfde jonker heeft ook een bunder palende aan het leen van 
Willem Moens. Jacus van der Hulst zoon van Jacus, griffier van Lebbeke bezit 
een half bunder palende aan  TBAGHIJNEN BUNDER en het veld DEN 
ESCHWECH genoemd. Verder bezit Willem Moens een bunder palende ook aan 
het veld DEN ASCHWECH. Het rapport werd door de leenhouder ondertekend op 
14 januari 1614.  

4064 Pieter Perchijn doet verhef van een leen van negen dagwand groot die hij kocht 
van jonker Antheunis Nieulant de oude. Het leen is gelegen in de wijk van DE 
HERTSYDE palende aan het goed van de erfgenaam van Pieter Kint. Het rapport 
werd door de leenhouder Pieter Persien ondertekend op 24 februari 1617.  

4065 Gillis van Rossem zoon van Gillis doet verhef van zijn leen van een dagwand 
groot gelegen op  DE MUELECAUTER palende aan DE CAUTERE. Het leen is in 
het geheel vier dagwand groot waarin Jan Kethele fs Arents een zesde deel bezit 
die de leenhouder staat te gevolge. Het rapport werd ondertekend door de 
leenhouder met een merk op 24 april 1617.  

4066 Jan Diericx zoon van Jan kocht van Joos Moens zoon van Willem een leen 
waarvan Diericx het verhef doet. Het leen is een vijfde deel van acht in drie 
dagwand en half groot palende aan de plaats van Lebbeke, het goed van Jan 
Moortgat. Bovendien is het leen onverdeeld met de erfgenamen van Geeraert van 
Damme. Verder het vijfde deel van acht in een half dagwand land genoemd  HET 
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VITSVELDEKEN in een groter perceel van zeven dagwand onverdeeld met de 
voornoemde erfgenamen. Het rapport werd ondertekend door de leenhouder met 
een merk op 10 januari 1622.  

 
Volgens register van de Rekenkamer anno 1473 afgesloten 1480 nr 24644 volgende melding :  
 
De  Lievin Borluut a cause dun fief tenu de mondit seigneur contenant xix journelz vault 
xxiiij livres par. par an pour ce xiiij livres viij s. par. 
 
De Henry de Hert a cause de son fief tenu de  Margriete tSaveloosen contenant xv journelz 
vault chascun an xiiij livres viij s. par. receu  viij livres xij s. par.  
 
Volgens register van de Rekenkamer anno 1475 nr 24653 volgende melding :  
 
De  Heinderic van den Damme pour le vj° denier dun fief quil tient de  Josse van den 
Damme son frere gissant en la paroiche de Lebbeke resortissans a ladicte maison de 
Tenremonde et vault par an  xxvij livres par. icy pour ledict droit  iiij livres x s. 
 
De  Gelloid Nieuland pour le vj° denier dun fief quil tient dudict  Josse van den Damme 
gissant en ladicte paroiche de Lebbeke resortissant a ladicte maison de Tenremonde valissant 
par an  xxxiiij livres iiij s. par. icy pour ledict droit  v livres xiiij s. 
 
De  Eloy van den Broucke a cause dun fief tenu de ladicte court et vault par an xLviij livres 
par. et est chargie de xviij livres par. par an que  Katheline Serssanders tient en fief dudict 
Eloy resortissant a ladicte court icy pour le droit du vj° denier desdicts deux fiefz  viij livres 
 
De Jehan van handeren Hove a cause dun fief quil tient de la court et maison de tenremonde 
valissant par an xxx livres par. icy pour le droit du vj° denier dudict fief  v livres 
 
De  Jehan van den Damme a cause dun fief quil tient de ladicte court et maison de 
tenremonde valissant par an  xLiij livres iiij s. par. icy pour le droit du vj° denier  vij livres 
iiij s.  
 
De Michiel Schoerman ou nom de  Jehan  son filz a cause dun fief [ quil tient de 
monseigneur de Maldeghem valissant par an xxviij livres xvij s. par. ] que ledict Jehan tient 
de ladicte court valissant par an  xxxj livres par. icy pour le droit du vj° denier  v livres iij s. 
iiij deniers  
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XXXVII. BEGIJNHOF DENDERMONDE 
 
Arrieres fiefs :  
Premiers Margriete van den Bossche tient ung fief dudict beghinaige contenant journel et 
demy et vault par an Liiij s. par. – nihil 
 
Elizabeth sKeisers en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  iij livres par. – 
nihil  
 
Gherart le Keiser fs Pieters en tient ung fief contenant bonnier et demy qui vault par an  iij 
livres vj s. par. – nihil 
 
Jehan van Belle en tient ung fief contenant en preiz trois journelz et vault par an  iij livres xij 
s. par. – nihil 
 
Damoiselle  Guillemine van den Driessche en tient ung fief contenant demy bonnier et vault 
par an deduit la rente iij livres par. – nihil  
 
Les hoirs de Galant van den Damme tiennent ung fief dudict beghinaige contenant trois 
bonniers et vault par an  viij livres v s. par. – orphenins  tauxe pour moictie ij livres xj s. par. 
 
Les hoirs de Jehan le Marscalc en tiennent ung fief contenant deux bonniers et vault par an  
vij livres iiij s. par. – Orphenins tauxe pour moictie ij livres ij s. par.  
 
Jehan le Marscalc en tient ung fief contenant deux bonniers qui vault par an  vij livres iiij s. 
par. – orphenins tauxe pour moictie ij livres ij s. par. 
 
Danel van Rossem en tient ung fief contenant ix journelz et vault par an  ix livres par. – 
quicte pour Dieu obstant sa povrete  
 
Damoiselle  Guillemine van den Driessche en tient ung fief contenant deux bonniers et vault 
par an deduit la rente  xLiiij s. par. – nihil 
 
Guerard van Cousbrouc en tient ung fief contenant six journelz et vault par an  v livres viij s. 
par. – nihil  
 
Damoiselle  Margriete Coens en tient ung fief contenant ung demy vies bonnier et vault par 
an iij pond par.  
 
Pierre van den Moortgate  en tient ung fief contenant trois journelz et vault par an  iij livres 
par. – nihil 
 
Damoiselle Barbre de Nieuwenhove en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  
xLviij s. par. – nihil  
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Danel de Neirvelde en tient ung fief contenant demy bonnier et est une plache enmasoinnee 
en Oppyc duquel fief sont tenus quatre hommaiges qui valent par an y comprins cedit fief  xij 
livres par. – tauxe vij livres iiij s. par. 
 
Lievin Borluut tient ung fief de mondit seigneur de sadcite maison et court de tenremonde 
contenant xix journelz et vault par an  xxiiij livres par. – tauxe xiiij livres viij s. par.  
 
Henricus van den Damme fs Galouts tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et 
court de tenremonde contenant ix journelz et vault par an x livres xvj s. par. – orphenin – 
tauxe pour moictie iij livres x s. par. 
 
Ledict  Henricus  orphenin tient ung fief de mondit seigneur contenant cincq journelz et vault 
par an  vj livres par. – nihil  
 
Ledict tient ung aultre fief de Catherine van Acker contenant cincq journelz et vault par an  
iiij livres par. – nihil 
 
Johannes van den Damme orphenin tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et 
court de Tenremonde contenant xiiij bonniers et doit ledict fief en temps de guerre le service 
dun cheval duquel fief sont tenus les hommaiges cy apres declarez et vault par an  xL livres 
par. – Colinet Danekin a receu le service du cheval comme il appert par sa cedulle  
 
Gilles van den Poele tient ung fief dudict  Johannes contenant vij journelz et ung aultre 
contenant huit et demy qui valent par an x livres iiij s. par. – il est povre et pour ce quicte 
pour Dieu ep.. sa main les prouffis 
 
Catherine Parmentiers  en tient ung fief contenant ung journel et vault par an xLviij s. par.  - 
nihil 
 
Catherine  femme de  Gilles van den Acker en tient ung fief contenant xv journelz dont elle en 
a a la main que cincq journelz et le sourplus est tenu delle en sievant et vault  iiij livres xv s. 
par.  
Et est sen tenant Joosse van den Damme de v journelz  iiij livres x s.  
Heynry van Damme tient delle v journelz valent  iiij livres x s.  
 
Guillaume van der Beke comme homme mortel de nostre Dame a Lebbeke tient ung fief de 
mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde et est une seignourie de x 
bonniers deritaige dont ladict eglise prent le x° denier a la vente et a la mort selon le 
coustume du pais de tenremonde et vault ledict fief en rente heritable par an  xLiij s. par. – 
nihil  
 
Jehan le Baertmaker  tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant six journelz en trois parties et vault par an  vij livres iiij s. par. – tauxe 
iiij livres vj s. par. 
 
Jehan Marselare tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant six bonniers appelle TGOET TER BEKE  et vault par an  xxj livres xij s. par. – 
tauxe xij livres xix s. par. il fait service 
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Pierre  van der Mere [ Heynric ] tient ung fief de mondict seigneur contenant ung journel et 
vault par an  xxx s. par. – nihil 
 
Gillis van Kerrebrouc [ Heymy Heyndricx ] tient ung fief de mondict seigneur contenant xv 
journelz dont il en a en la main les quatre et le [ surplus tiennent les personnes cy apres 
nommez a suevante iceulx ] valent v livres par. iceulx sont chargiez de ij sacqs de soille rente 
viagiere valent iiij livres xvj s. reste  iiij s. par.  et le surplus de la terre moinx xiij journelz 
tiennent les personnes sievant de lui – nihil  
 
Premiers Henry de Parmentier  de ij journelz et demy valent  xLviij s. par. - nihil 
 
Jehan le Parmentier  demy journel valent  xxiiij s. par. – nihil  
 
Jehan le Parmentier fs Josse  dun demy journel valent  xij s. par. – nihil 
 
Gillis de Parmentier fs Josse dung journel valent  xviij s. par. – nihil 
 
Guillaume van den Bossche dung demy journel valent  xij s. par. – nihil 
 
Simon Drolin dung journel valent  xxviij s. par. – nihil 
 
Ledit  Simon ung demy vies bonnier valent  xxxij s. par. – nihil  
 
Pierre van Nieuwenhove  dung journel valent xxiiij s. par. – nihil 
 
Elizabeth van Kutsero  de journel et demy valent xxxvj s. par. – nihil 
 
Michiel  Scoorman [ Jehan ]  tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant sept bonniers et trois journelz appelle  TGOET TE CONTELES  et 
vault par an  xxxj livres iiij s. par. – taxe  xviij livres xiiij s. par. [COUTELES]  
Ander handschrift :  
 
Arend van der Meere tient ung fief de mondict seigneur contenant ung vielz bonnier appelle 
LE VENNET vault  iij livres xij s. par.  
 
Jehan Anneman fs Jehan tient ung fief de mondict seigneur contenant sept journelz et vault 
par an  xviij s. par. – nihil  
 
Damoiselle  Margriete vuter Zwane  tient ung fief de mondict seigneur contenant sept 
journelz et vault par an  vj livres vj s.  ( geschrapt : xviij s. par. ) 
 
Lodewijc van der Elst tient ung fief de mondit seigneur contenant ix journelz et est bruyre 
vault  iij livres xij s.  
 
Guillaume le Keiser fs Pieters tient ung fief de mondict contenant en rente seignourable sur 
ix bonniers de terre xxxvj deniers item quant lesdicts ix bonniers muent par vente prent le x° 
denier -  nihil 
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Guerard le Keisere tient ung fief de mondict seigneur de sa maison et court de tenremonde et 
est une iiij° guarbe en les paroiches de Lebbeke et Denderbelle auquel fief appartient xx 
journelz deritaige dont il prent en rente vj deniers par. cincq ou six gelines et le x° denier a la 
vente et vault cedict fief par an  xvj livres xvj s. par. – tauxe  viij livres xiiij s. par.  
 
Catherine Vrancx femme de  Jehan Cauters [ Guerart Moens alias van Beele ] tient ung fief 
de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde contenant ung bonnier et vault 
par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Maistre  Lambert van den Wijngaerde tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et 
court de enremonde appelle TGOET TEN DYCKE  contenant en tout xiiij bonniers ou environ 
dont  Jaques le Smet en tient cincq bonniers et doit ledict fief en temps de guerre le service 
dun cheval duquel fief sont tenus trois hommaiges cy apres declarez et vault par an  xvij 
livres par. – Colinet Danekins a receu le service du cheval comme il appert par sa cedule  
 
Jaques le Smet tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant cincq bonniers descendu du fief VAN DEN DYCKE dessus mencionne et vault par 
an  xij livres par.  
Et aussi icellui fief est chergie et tenu de aydier a portee la charge du cheval estant dessus le 
fief de maistre Lambrecht selon la porcion de la terre de cedict fief  
 
Danel Claeus tient ung fief de maistre  Lambert van den Wijngarde contenant trois journelz 
qui vault par an  xLij s. par. – nihil 
 
Pierre Stevens en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an xLviij s. par. – nihil 
 
Catherine van der Heyen vefve de  Henry de Lippevelde en tient ung fief contenant demy 
bonnier et vault par an  xLij s. par. – nihil  
 
Arnoul van den Meere tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant ung viesbonnier et vault par an  iij livres xij s. par. – nihil 
 
Ledict  Arnoul tient ung fief de mondict seigneur en Denderbelle contenant une verge et est 
une nache en ung russeau a prendre poissons – nihil  
 
Louys van der Helst tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant ix journelz et est ung meschant bois qui vault par an  iij livres xij s. 
par. 
 
Demoiselle  Geline de Halewijn [ messire  Guillaume Bysse chevalier seigneur de Clary ] 
tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde et est une 
seignourie en Oppyc et Lebbeke de pluseurs hommaiges qui ennoultre leur fiefz delhr. 
Tiennent item prent en rente et deux gelines valissant par an  viij s. par. – nihil  
 
Jehan le Leu tient ung fief de ladicte damoiselle contenant ung bonnier dont  Gillis van 
Cousbrouc tient les deux journelz et vault par an  iiij livres xvj s. par. – nihil 
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Jehan Zoetman en tient ung  fief contenant ung journel et vault par an  xxiiij s. par. – nihil 
 
Margriete van den Bossche en tient cincq fiefz contenant cincq journelz item en rente 
heritable vj livres par. vault par an  xiiij livres viij s. par.  
 
Henry van den Meere en tient ung fief contenant deux journelz et ung aultre fief contenant 
deux journelz et demy  vj livres par. 
 
Jehan van Ympe en tient ung fief contenant deux journelz ij livres ij s. par. 
 
Jehan van den Bossche en tient ung fief contenant ij journelz  ij livres x s. par. 
 
Danel van Nieuwenhove en tient ung fief contenant deux journelz et demy  iij livres par. 
 
Ram van Bugghen  en tient ung fief contenant quatre journelz et demy  v livres par. 
 
Josse van Bugghen en tient ung fief contenant quatre journelz et demy [ dequelz fiefz le 
valeur nest point venu ou registree ] v livres par. – nihil 
 
Danel de Neirvelde en tient ung [ deux ] fief[z] contenant [ x ] v journelz en le constat qui 
valent par an [ x livres xvj s. par. ]  v livres – tauxe [ v livres ix schel par ] ce sont deux fiefs 
et pour ce roye 
 
Ander handschrift :  
[ item encore ung fief contenant vj journelz gissant sur le ESPT  vault   vj livres x s. ] 
 
Jehan Philips tient trois fiefz de mondit seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
dont lui contient en grandeur demy bonnier qui vault par an xxxvj s. par. et les deux aultres 
tiennent les personnes cy apres mencionnez  xxxvj s. pariis 
 
Henry van den Damme ung fief de deux journelz appelle DE DICT qui vault par an  iij livres 
xij s. par. 
 
Ledict Henry ung aultre fief de quatre journelz  [ dont le valeur nest point venu ou registre ] 
iiij livres  
 
Damoisele sBruyleers ung fief de quatre journelz appelle DOUWE LEEN et ung aultre de 
deux journelz valent lesdicts deus fief a sept ans  xij livres par. se sont deux fiefz et pour nihil  
 
Jehan Philips  tient deux fiefz de mondict seigneur contenant dix journelz meschant bois qui 
valent iij livres xij s. par. dont lun desdicts fiez tient  Philips vuten Zwane  contenant ½ 
journelz  xx s. par.  
 
Josse van den Damme  tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant vj journelz et vault par an appelle VRANCX ETTINGHE et est bois  iiij 
livres xvj s. par. – nihil  
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Jehan van der Beke tient ung fief de mondit seigneur contenant cincq journelz et vault par an  
v livres viij s. par. – nihil  
 
Jehan van Belle tient deux fiefz de mondict seigneur contenans en grandeur ung journel et xx 
verges et vault par an  xxj s. par. - nihil 
 
Jorge van den Bossche  tient ung fief de mondict seigneur contenant xxiij verges – nihil  
 
Jaques Louf tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant cincq bonniers et xv verges item appertiennent audict fief tenans qui de luy tiennent 
heritaige sur lesquelles il prent certaine rente seignourable en la maniere cy apres declarez 
assavoir le iiij° guarbe et deux quarbes de la disme de cincq journelz de terre le iiij° guarbe 
et deux de la disme de deux bonniers et trois journelz deux gelines et en rente j denier par. 
item prent desdictes terres a la vente le x° denier et vault cedit fief par an  xxiiij livres par. – 
tauxe xiiij livres viij s. par.  
 
Pierre Zoetman tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant une journelz et est enmasonne qui vault par an  xxx s. par. – nihil  
 
Danel van den Nieuwenhove  tient ung fief de  Jaques Louf contenant dix journelz et vault 
par an  ix livres iiij s. par. – tauxe  v livres x s. par. 
 
Arnoul de Bueghem tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant ix bonniers et demy appelle BUEGHEM  duquel fief sont tenus x 
journelz de terre dont il prent en rente ung denier et la x° guarbe et quant ilz se muent par 
vente le x° denier et vault cedit fief par an  xLviij livres par. – tauxe  xxviij livres xvj s. par.  
 
Jozine van Carrebrouc tient ung fief de mondict seigneur contenant demy bonnier et vault 
par an  xxxviij s. par. – nihil  
 
Jehan van den Crude tient ung fief de mondict seigneur contenant journel et demy et est 
enmasonne dont  Jehan Pieters fs Gilles en tient demy journel et vault par an  xxxix s. par. – 
nihil  
 
Ledict  Jehan tient ung aultre fief de mondict seigneur contenant trois journelz et demy dont  
Gilles van Ghinderen en tient demy bonnier et vault par an  iij livres iij s. par. 
 
Ledict Jehan tient ung aultre fief de mondict seigneur contenant trois journelz et vault par an  
iij livres vj s. par.  
 
Margriete sHaveloosen tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde et est une seignourie de plussieurs hommages qui ennoultgre leur fiefz delle 
tiennent en la maniere cy apres declarez item appertient audict fief en rente seignourable que 
certains tenans paient de leur heritaige la somme de xij s. j denier par. et le x° denier a la 
vente de ladicte heritaige et le relief desdict fief tenu de ladicte Margriete a cause de sondict 
fief pour che  xij s. j denier par. – nihil  
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Premiers  Henry van der Hert tient ung fief de ladicte  Margriete contenant xv journelz et 
vault par an  xiiij livres viij s. par. – tauxe viij livres xij s. par.  
 
Ledict Henry en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an et en sont tenus viij 
hommaiges cy apres mencionnez  vj livres par. – nihil  
 
Philippe van Montenaken tient ung fief dudict Henry contenant cincq journelz item tient ung 
aultre fief dudict Henry contenant en grandeur xviij bonniers qui valent par an  xxj livres xij 
s. par. – tauxe xij livres xiij s. par. il sert 
 
Jehan Pieters alias van der Vonderen en tient ung fief contenant trois journelz et demy et 
vault par an  v livres viij s. par. – nihil  
 
Ledict Jehan en tient ung fief contenant Lxxv verges et vault par an  xxxij s. par. – nihil  
 
Ledict Jehan en tient ung aultre fief contenant Lxxv verges et vault xxxij s. par. – nihil  
 
Catherine Coolens en tient ung fief contenant sept bonniers et vault par an  xxviij livres par. 
– Orphenin tauxe pour moictie viij livres viij s. par. 
 
Phelippe vuten Zwane en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xxxvj s. par. – 
nihil  
 
Les beghines de Tenremonde tiennent ung fief dudict Henry qui vault apr an  xviij s. par. – 
nihil  
 
Jehan Liefvelt  tient ung fief de  Margriete sHavelose contenant ung bonnier qui vault par an  
iiij livres par. – nihil  
 
Ledict Jehan en tient ung aultre fief contenant six journelz et vault par an  vj livres par. – 
nihil  
 
Margriete van der Camme  en tient ung fief contenant iiijxx verges et vault par an  xx s. par. – 
nihil  
 
 
Elizabet Govaerts en tient ung fief contenant cincq journelz qui vault par an  iiij livres xvj s. 
par. – nihil  
 
Jehenne van der Kerken en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xLviij s. 
par. – nihil  
 
Gilles van der Cote tient ung fief de mondict et est une seignourie de pluseurs hommaiges qui 
leur fiefz de luy tiennent cy apres denomminez dont les cincq desdicts hommaiges sont 
introuvables item appartient audict fief en rente heritable xij s. j denier par. viij deniers de la 
main et dicelles terres qui luy paient ladicte rente a le x° denier a la vente et a la mort double 
rente  xij s.  j denier par. – nihil  
 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 401

Premiers le Seigneur de Montenake tient ung fief dudict Gilles contenant cinc journelz qui 
vault par an  v livres par. - nihil  
 
Ledict seigneur en tient ung fief contenant quatre journelz vault iiij livres par. – nihil  
 
Jehan Philips en tient ung fief contenant ung bonnier et en sont tenus trois hommaiges cy 
apres denommez vault par an ij livres par. – nihil  
 
Danel le Keiser fs Adams tient ung fief dudict Jehan Philips  contenant demy bonnier et vault 
par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Pierre de Waelbeke  en tient ung fief contenant ung journel et vault par an xxviij s. par. – 
nihil  
 
Josse van Bugghenhout fs Jehan en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  
xxxvj s. par. – nihil  
 
Ghiselbrecht le Keiser  tient ung fief de  Gilles van den Cote contenant ung journel et xxviij 
verges qui vault par an  xxviij s. par.  
 
Barbre sDrayers fa Jehan en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an xLviij s. 
par. – nihil  
 
Gilles van den Cote tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
Tenremonde et est une v° guarbe sur xij journelz de terre et les deux parts de la disme item en 
rente heritable xxxv deniers par. et prent dicelles terres le x° denier a la vente et vault par an  
vj livres par. – ce fief diont  y scitue a Beerlair  
 
Ledict  Gilles van den Cote  tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant deux bonniers dont la vefve sHoofackers tient la moictie sa vie durant 
en vivenote  et vault cedict fief par an  xij livres par. – il doit estre esterpe  en Berlaere  tauxe 
pour lentier iiij livres x s. par. et pour la povrete de la vefve quytte pour Dieu  
 
Aechte sCrouchs  tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde et est ung sacq de soille quelle a sur certaines terres delle tenu a cause de cedit 
fief et quant len iceulx vent ou transporte prent le x° denier et vault par an  xLviij s. par. – 
nihil  
 
Jehan de Yeghem tient ung fief de mondit seigneur contenant ix bonniers appelle LE 
CONCKELE vault par an xxiiij livres par. de ce fait  a deduire   ij sacqs de soille valent iiij 
livres xvj s. par. que prent heritablement sur ledict fief Margriete Paridans ainsi demeure de 
net  xix livres par.  
 
Marguerite Philips  tient ung fief de mondit seigneur contenant ung bonnier gissant empres 
de lenoir de  Philippe du Cysme [ vtter Swaene ] vault par an  v livres  
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XXXVIII. MOERZEKE 
 
Messire  Philippe de Maldeghien  chevalier seigneur dudict Maldeghem et de Moerzeke tient 
ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde et est ladicte 
seigneurie de Mourseke a la quelle appertient toute justice haulte moyenne et basse ung bailli 
et eschevins pour faire droit et justice ung praetre taille amende [ de Lx livres par. ] que de 
long temps len est accoustume de recevoir  Reculle appelle SLOBBERIE arrestrie ossellerie 
peisscherie garemie de chines  ennoultre a cause de sondit fief tous telz biens qui arrivent a la 
dicte seignourie qui ont este peulz en la grande riviere de leschaut et y demourent durant 
lespasse de trois ghetiden soient bateaulx ou aultres biens quelzconcques biens espanc de 
bast. et apartient a ladicte seignourie de Moerseke franc molaige et aussi es paroiches de 
Hamme et de Gremberghe de quoy il est tenu de paier a mondict seigneur le duc que iceulx 
sont en estat de meuldrie xL sacqs de soille mesure de tenremonde [ duquel fief sont tenus les 
arrieres fiefz cy apres declarez item a cause de sondict fief en rente heritable en deniers xiiij 
livres viij s. par. et six sacqs daveine item a aussi des fiefz tenu de luy toutes et quantesfois 
que iceulx se muent par vente ou aultrement x livres de relief et xx s. pour le camerlinghe ] 
lequel fief et seignourie vault par an  iiijc livres par. de ce fait a de deduite la somme de xiij 
livres groz que prent annuellement sur ledict seignourie mademoiselles ses seurs par maniere 
de partaige ainsi demeure de net   ijc xxxviij livres par.  
Duquel fief sont tenuz les arrieres fiefz cy apres declairez au relief de x livres par. et xx gros 
de camerlinge – il sert et pour ce point roye 
 
Henry van Steelvliet  tient ung fief dudict seigneur de Maldeghem contenant demy bonnier 
dont le valeur nest point venu ou registre a cause de ce que monseigneur de Maldeghem 
maintient icellui fief a lui appartenir – nihil  
 
Guerart de Hangherel fs Jehan orphenin tient ung fief dudict seigneur et est une disme 
appellee la disme de Mullem en diversses plaetses extendans de laquelle disme Messire  Jean 
de Varewyc tient la moictie en vivenote et vault cedit fief par an par dessus xxv livres xviij s. 
que ledict messire Jehan prend dessus  [ Lij livres xvj s. par. ] xxv livres xviij s. par. – tauxe 
pour monsieur dExarde xv livres xvj s. par et pour la part dudict Guerart qui est orphenin vij 
livres xviij s. par.  
 
Elizabeth vuter Galeyen vefve de  Ghiselbrecht Sersanders en tient ung fief contenant xij 
mesures appelle vaetzaet gisant a Zele duquel fief sont tenus trois arrieres fiefz cy apres 
declarez et vault cedit fief par an  xiij livres xvj s. par. – vefve  tauxe pour moictie iiij livrres ij 
s. vj deniers par. 
 
Andrien van Matren tient ung fief de ladicte  Elizabeth contenant deux mesures appelle 
vaetzaet qui vault par an  xx s. par. – nihil  
 
Jehan Pauwels en tient ung fief contenant deux mesures appelle vaetzaet qui vault par an  xx 
s. par. – nihil 
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Et le et le tierchs est a la chapelerie de Saint Achte contenant x bonniers de fief gisant en Zele 
et dont des prouffiz diceulx x bonniers len fait et celebrer la messe at service divin en leglise 
Saint Jehan a Gand  
 
Sire  Philippe Boccard pbre fs  Simon tient ung fief dudict seigneur de Maldeghem contenant 
x mesures dit vaetsaet et ung aultre fief de ladicte grandeur qui valent par an x livres xvj s. 
par. – ce sont deux fiefz et pour ce point tauxe  
 
Ledict sire Philippe en tient ung fief et est rente heritable assigne sur le fief de  Andrieu 
Claues aussi tenu dudict seigneur de Maldeghem qui vault par an  vj livres par. 
 
Gorge de Inhouts ung fief dudict seigneur de Maldeghem et est une dixme sur Lvj vaetsaet en 
Ghistelle [castelle, castel]  vault  vj s. par. 
 
Andrieu Claues  en tient deux fiefz contenant en grandeur deux bonniers et une mesure 
appelle vaetzaet qui valent par an deduit vj livres par. que sire  Philippe Bockairt pbre y 
prent dessus en rente heritable  xxiiij s. par. – nihil  
 
Guillaume van Everghem en tient deux fiefz contenans en grandeur vj bonniers et xix 
mesures appelle vaetsaet qui valent par an rabat la perilleuse dicaige  xxj livres xij s. [ xxviij 
livres xvj s. par. ] – tauxe xvij livres v s. par. il sert 
 
Ledict  Guillaume  ou nom de sa femme en tient ung fief contenant demy bonnier [ dont le 
valeur nest point venu ou registre ] ij livres par.  
 
Henry Clutinc [ Pierkin vuten Eechoute orphenin ] en tient ung fief contenant xj bonniers 
appelle LE DAELGOET et vault par an rabata le dicaige  xxvj livres viij s. par. – tauxe xvj 
livres v s. par.  
 
Pierre van den Loofden en tient ung fief et est la moictie dune v° guarbe sur bonnier et demy 
de terre dont le bonnier appertient a Snoy et le demy  Lievin van Woesbrouc et vault par an  
xvj s. par. – nihil  
 
Ledict Pierre ou nom de Betkin van der Loo en tient ung fief et est le quart dune v° guarbe 
sur les daia…..  terres qui vault par an  ij s. par. – nihil  
 
Damoiselle  Elizabeth van den Driessche fa Pierres [ Jaques Pe ] vefve en tient ung fief 
contenant trois bonniers et vault par an  vij livres iiij s. par.  vefve  tauxe pour moictie ij 
livres iij s. par.  
 
Catherine Speisters  en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an  iij livres par. – 
nihil  
 
Pierre van der Braken en tient ung fief contenant trois mesures appelle vaetzaet et vault par 
an  xx s. pairis – nihil  
 
Beatris Smeits en tient ung fief contenant trois mesures appelle vaetzaet et xxviij verges qui 
vault par an  xxxvj s. par. – nihil  
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Lievin de Woesbrouc en tient ung fief contenant une mesure appelle vaetzaet qui vault par an  
x s. par. – nihil  
 
Jehan Arents en tient ung fief contenant une mesure appelle vaetzaet et vault par an  xx s. 
par. – nihil  
 
Ledict en tient ung fief contenant xx verges qui vault  xij deniers  
 
Guerart van den Moten en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xxxij s. par. 
– nihil  
 
Damoiselle Marie van den Acker en tient ung fief contenant xij mesures appelle vaetsaet et 
vault par an  vj livres vj s. par. – nihil  
 
Jehan van den Ackere en tient ung fief contenant trois bonniers et trois mesures dit vaetzaet 
qui vault par an  xiiij livres viij s. par. – orphenin tauxe pour moictie iiij livres vj s. par.  
 
Gilles van Ackere [ Pierkin vuten Eechoute orphenin ] en tient ung fief contenant xij 
mesures appelle vaetzaet duquel fief  Ghert van den Moten tient les trois mesures en fief et 
vault par an  iij livres par. – nihil  
 
Danel Nieuwelant en tient ung fief contenant ung journel et vault par an  xx s. par. – nihil 
 
Jaques Pe en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an xLviij s. par. – nihil 
 
Henry van Belle en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Jehan le Temmerman  en tient ung fief et est une v° guarbe sur une mesure appelle vaetzaet 
lequel appertient audit Jehan et vault par an  v s. par. – nihil 
 
Pauwels Blanckaert  en tient ung fief contenant la v° guarbe sur deux mesures appelle 
vaetzaet et vault par an vj s. par. 
 
Pierre van der Loo fs Henry en tient ung fief contenant une mesure appelle viertelzaet et 
vault par an xviij s. par. – nihil  
 
Catherine Scelfhouts en tient ung fief contenant cincq mesures appelle vaetzaet et vault par 
an iij livres par. – nihil  
 
Francois le Moldre en tient deux fiefz contenant demy bonnier et cincq vaetsaet qui valent 
par an iiij livres xvj s. par. – nihil  
 
Gilles de Ruter en tient ung fief contenant vij mesures dit vaetzaet qui vault par an deduit le 
dycquaige  iij livres xij s. par. – nihil  
 
Daniel van Padembrouq fs Daneels en tient ung fief contenant en grandeur xx vaetsaet 
assavoir [ ensamble trois aultres petits fiefz six bonniers et trois mesures appelle vaetzaet et 
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vallent par an xx va..  xvj livres xix s. par. ] treize vaetsaet gissant devant  Pierre van den 
Torre item encore vij vaetsaet empres  Lievin Stomins stede vault  ( vj livres par. ) raba en la 
pelilleuse dicaige vj livres par. sur quoy la mere a en vivote iij livres par. reste  iij livres par. 
– iij livres par. – ce sont quatre fiefz et pour ce point tauxe  
 
A ledit Daneel tient encore ung fief contenant xij vaetsaet gissant sur LE VLIET DE 
PADDEBROUC et vault rabatu en charge  iiij livres par. de quo la mere tient la moictie en 
vivote rest  ij livres par.  
 
C Phelippe van den Moere en tient ung fief contenant un preits iiijc verges qui vault par an  
iij livres par. – nihil 
 
B ledict Daneel xij vaetsaet gissant empres le chemin du seigneur qui vault vj livres par. de ce 
fait a deduire iij livres par. pour la vivolete  de la mere rest iij livres par. 
 
D ledict Daneel ung fief de vij vaetsaet qui vault xix s. par. de quoy elle tient la moictie sa vie 
durant reste  ix s. vj deniers par. – nihil 
 
Danel van Woesbrouc en tient ung fief contenant ung bonnier [ dont il ne prent quil prouffit ]  
x s. par.  
 
Maistre  Jehan Sersanders en tient ung fief gisant en la ville de Gand appelle TEN 
SPIEGELE  et vault par an a la cherge cy apres declare C xx livres par.  
Sire  Philippe Sersanders a sur ledit fief en rente viagiere et est religieux a Saint Bavon lez 
Gand  xviij livres par. – tous religieux sont tenuz quitte  
 
Dame  Jozine Sersanders seur dudict maistre Jehan religieuse au dehors de Louvain en rente 
viagiere xviij livres par. 
 
Dame Margriete Sersanders aussi seur dudict maistre Jehan religieuse a la Biloque a Gand 
en rente viagiere  xxxvj livres par.  
 
Danel Sersanders frere audit maistre ij livres gros assavoir une livre a vie et laultre heritable 
pour ce ycy  xxiiij livres par. – tauxe  xiiij livres viij s. par. 
 
Damoiselle  Jozine  sa seur en rente heritable xij livres par.  
 
Ainsi sur demaine audit maistre Jehan Sersanders deduit toutes les dessusdictes rentes que  
xij livres par. – tauxe vij livres iiij s. par. 
 

4126 Dierike van Berchem, vrouw van Moerzeke, dochter van jonker Adriaan van 
Berchem, nu heer van Moerzeke, doet verhef van de heerlijkheid Moerzeke 
gehouden van het leenhof van Dendermonde. De heerlijkheid heeft de drie justitie 
graden. De heer mag een baljuw, schout en schepenen aanstellen om tot een volle 
vierschaar te komen. Onder de heerlijke rechten heeft de heer o.a. de vogelvangst, 
het houden van zwanen, het maalrecht innen van boeten, confiscatie van 
goederen, het beste hoofd. Op de akten van erfenis en onterfenis, hetzij van 
gronden of renten,  heeft de heer zijn tiende penning. Tot de heerlijkheid behoren 
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vierenveertig achterlenen die ook onderhevig zijn aan zijn heerlijke rechten. Het 
rapport werd gezegeld door Heynrick van Berchem als voogd over Dierike op 28 
maart 1514 n.s.  

 
Volgens register van de Rekenkamer nr 24644(anno 1473 afgesloten 1480) volgende melding 
:  
 
De  Henry Cluenic fs Jans  a cause dun fief tenu de monseigneur de Maldeghem de xj 
bonniers de terre vault xxvj livres viij s. par. par an tauxe et receu  xvj livres v s. par. 
 
Volgens register van de Rekenkamer nr 24653 (anno 1475) volgende melding:  
 
De Willem van Everghem a cause dun fief quil tient de monseigneur de Maldeghem valissant 
par an xxviij livres xvj s. par. icy pour le vj° denier dudict fief  iiij livres xvj s. 
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XXXIX. LINSELLES ET RONCQ 
 
 
Jehan de Moerkerke en tient ung fief appelle TEN OUDENHOVE gisant en la paroiche de 
Leinsele et de Roncq et est une seignourie a cause duquel fief il a en rente heribatble en 
deniers que ses tenans luy paient et aultres xxx s. par. ou environ xL rasieres de formen et dix 
havotz de feves [bonen] mesure de Lille et a chascune rassiere de ble et feves appertient v 
deniers par. heritablement item prent a cause de sondict fief des terres de luy tenus a la vente 
le x° denier et a la mort double rente item sont tenus dudict fief deux arrieres fiefz dont il a x 
livres de relief a la mort pareillement appert audict fief tonlieu vins espanes et des bastars 
amendes drois seignouraulx et aultres emolumens et lexcercice de tous faits eschans sur 
ladicte seignourie dont il en peut cognoistre et en faire droit et justice de ses tenans et subgetz 
de ladicte seignourie item tous bannys et crediteurs sont francs sur ledict fief et seignourie et 
vault par an  xxxij s. par. – il sert et pour ce point taxe  
 
Jaques de Halewin tient ung fief dudict Jehan van Moorbeke  appel LA CHENSE TE 
FIEVEITS  en la paroiche de Neufville dont le valeur nest point venu ou registre – nihil 
 
Laultre fief tenu dudict Jehan nest point venu ou registre 
 
Demoiselle Jehanne de Quennoot vefve de feu Roelant de Cleirc tient de monseigneur  
Philippe de Maldeghem de sa seignourie de Mourseke ung fief contenant de la dicte 
demoiselle leur parties qui sensuivent Premier un rente.. de forment chascun quarante 
rasieres item dix havos de feves et iiij deniers sur chascun rasiere de fourment et de feves 
item en deniers xx s. par. monte ensamble  xL livres par. 
Item appertient a ladicte vefve ung aultre peit fief tenus dudict fief dessus quil se comprent 
tout en rentes iusticiable chascun an en argent v livres par.  
Et se appartient audit fief de la dicte demoisselle le fa.. de la vieze court ung homaige ung 
fi..af dellecque [ item xj bonniers de terre qui vault par an ] quil sen sievent sieult 
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XL. VINDERHOUTE 
 
Ghuy conte de Laval seigneur de Gavere et de Vetry etca tient en fief de mon tresredoubte 
seigneur etca de sa maison et court de tenremonde les seigneuries de Vinderhoute et 
Meerendre  avecq les appartenances et y a toute jusitice haulte moyenne et basse a x livres 
par. de relief et en sont tenus pluseurs arrieres fiefz cy apres declarez et vault icelluy fief par 
an rabat les fraiz a  vijc ou viijc livres par. – tauxe  iiijc iiijxx livres par.  
 
Premiers Pierre Aelbrecht pbre en tient deux fiefz dont lun contient viij bonniers deux 
mesures appelle ghemeten et L verges et laultre contien environ ix bonniers et demy mesure 
appelle ghemet et valent lesdicts ij fiefz par an  xxv livres x s. par. – tauxe  xv livres vj s. par. 
 
Clays de Tolneere en tient ung fief en Vinderhoute contenant trois bonniers et vault par an  
xx livres viij s. par. – tauxe  xij livres iiij s. par. 
 
Simon Bette en tient deux fief en Vinderhoute dont luy contient xvj mesures appelle ghemeten 
et laultre ung bonnier valent lesdicts deux fiefz par an  xviij livres par. – tauxe  x livres iiij s. 
par.  
 
Jehan le Zagher en tient deux fiefz audict Vinderhoute et est une plache enmasonnee 
contenant ung bonnier et lautre ijc verges et valent par an lesdicts deux fiefz  v livres viij s. 
par. – nihil  
 
Pauwels Goethals en tient ung fief contenant demy mesure appelle demy ghemet et vault par 
an  xvj s. par. – nihil  
 
Arnoul Kriel en tient ung fief en Vinderhoute contenant demy ghemet et vault par an  xx s. 
par. – nihil  
 
Jehan Aelbrecht en tient ung fief contenant ij mesures appelle ghemeten et vault par an iiij 
livres iiij s. par. – nihil  
 
Pierre Speeckart  en tient ung fief contenant demy mesure appelle ghemeten en Vinderhoute 
et vault par an  xviij s. par. – nihil  
 
Mathieu de Meestre en tient ung fief contenant ijc verges en Vinderhoute et vault par an  xxx 
s. par. 
 
Jehan van den Hulle en tient ung fief avecq ses complices contenant deux bonniers et vault 
par an  Liiij s. par. – nihil  
 
Jehan Cromeecke  en tient ung fief contenant cent verges et vault par an  xij s. par. – nihil 
 
Jehan Lugiers en tient ung fief contenant cent verges et vault par an  x s. viij deniers par. 
 
Guillaume le Maech avecq ses complices en tient ung fief contenant vj bonniers et L verges 
vault par an 
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Sohier le Dobbeleere ung fief contenant cent verges de preitz xL s. par. 
 
Jehan de Oeghe a cause de sa femme  item chinc bonniers enprez lesglize de Ansbeke et 
prent en deniers sur aulcunnez terres [ pretz] que sont tenuz dicelle iiij s. vij deniers et vault 
par an  xxvj livres viij s. par.  
 

 

4504 Hierbij het rapport en het denombrement van de heerlijkheid van Vinderhoute en 
Merendree en zijn aan- en afhankelijkheden gehouden door Jehan Wouters zoon 
van wijlen Messire Jehan Wouters ridder heer van Vinderhoute en Merendree en 
raad ordinaire in de Raad van Vlaanderen.  Tot de heerlijkheid behoren de hoge, 
middele en nedere rechtsmacht, tol van het land en het water waardoor de 
leenhouder de wegen en de bruggen moet onderhouden. Verder volgt er een  
opsomming van andere heerlijke rechten. Ook wordt er melding gemaakt van de 
heerlijkheid van BELSELE geinclaveerd in Vinderhoute, Evergem en 
Lovendegem. De vierschaar in Vinderhoute bestaat uit zeven schepenen. Verder 
verneemt men dat schepenen woonachtig moeten zijn in Merendree, in Hansbeke 
en Landegem. Aan de heerlijkheid van Vinderhoute is een leen genoemd het leen  
VAN ALBINSVOORDE verbonden liggende in Belsele en in de  omgeving van 
Evergem. Aan dit leen is een jaarlijkse tiende verbonden van drie pond en 
eenentwintig schellingen par. als ervelijke rente die geheven wordt op twaalf 
bunders genoemd  CHEINSLANT. Aan het leen van Albinsvoorde zijn nog twaalf 
bunders vrije erve verbonden. Verschillende rechten worden geheven op die 
twaalf bunders genoemd CHEINSLANT en de twaalf bunders genoemd TERRE 
DE CHEVAL. Diegene die eigenaar is van het leen van twaalf bunders is meier 
hiervan of mag een meier aanstellen die gemachtigd is boeten tot twee schellingen 
par. op te leggen en mag de akten van erfenis en onterfenis passeren over de twee 
hierboven genoemde stukken land. Nog andere heerlijke rechten worden aan de 
meier toegekend. Aan de leenmannen van het hof van Vinderhoute wordt ook een 
rechtsmacht toebedeeld met de toelating boeten tot drie pond te heffen. Tevens is 
de leenhouder gemachtigd jaarlijks vierschaar te houden met zijn baljuw en 
leenmannen van Vinderhoute op zijn heerlijkheid in Zomergem genoemd LES 
DOUZE BONNIERS. Deze vierschaar wordt bijeengeroepen via kerkgebod 
afgeroepen in Zomergem, Waarschoot en Oostwinkel. Tevens mag de baljuw van 
Vinderhoute en Merendree in zijn naam jaarlijks drie GAUWEGHEDINGHEN 
houden. De leenhouder heeft ook een hof van leenmannen in AERTVELDE dat 
van het hof van Vinderhoute afhangt waarvan veertien lenen en manschepen 
worden gehouden. Deze lenen worden YMMETHIM  genoemd en elke 
YMMETHIM  bedraagt twee honderd roeden  gelegen in verscheidene plaatsen en 
parochies. Elke Ymmethim moet jaarlijks vier schellingen par. betalen. Het 
visrecht in de  LYEVE die loopt van Gent naar Dam behoort toe aan de leenhouder 
uit hoofde van zijn bezit van de heerlijkheid van Vinderhoute. Andere heerlijke 
rechten aan de heerlijkheid worden opgesomd. Dame Ysabeau de Ghistelles moet 
op de dag van de Heilige Remy drieenvijftig schellingen par. aan de leenhouder 
betalen wegens haar leen gelegen in Wachtebeke. Van de heerlijkheid van 
Vinderhoute worden verscheidene gronden gehouden gelegen in Tielt, 
Waarschoot, Sleidinge, Oosteeklo, Mariakerke, Drongen, Zaffelare. Het rapport 
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werd ondertekend en gezegeld door Jehan Wouters leenhouder op 20 maart 1560 
n.s. 
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XLI. MERENDREE 
 
Messire  Lievin van Leyns chevalier en tient deux fiefz dont lun contient trois bonniers 
appelle SMEYERS WAEL et laultre iij mesures appelle ghemeten cent et cincquante verges de 
terre valent lesdicts deus fiefz par an  xxiiij livres par. – tauxe  xiiij livres viij s. par. 
 
Geertof de Caudenhove  en tient ung fief contenant deux mesures appelle ghemeten et vault 
par an  iij livres vj s. par. – nihil  
 
Pierre Mortier en tient ung fief contenant demy mesure appelle ghemete et vault par an  xvj s. 
par. – nihil  
 
Phelippe Babbaert  en tient ung fief contenant v ½ mesures appelle ghemeten et vault par an  
vij livres iiij s. par. – tauxe iiij livrres vj s. par. 
 
Pierre van Noorthoute en tient ung fief contenant cincquante verges de terre et vault par an  
iiij s. par. – nihil  
 
Heinric Baert en tient ung fief contenant deux mesures appelle ghemeten et vault par an  iiij 
livres xvj s. par. – nihil  
 
Gheerlof Goethals en tient ung fief contenant C et Lxxv verges de preitz et vault par an  xLviij 
s. par. – nihil  
 
Hue de Grammez a cause de  Caterine sBleckers  sa femme en tient ung fief et est une 
pescherie appelle MUSENDALE dont il paye par an a son seigneur et vault  xxxvj s. par. – 
nihil 
 
Maistre Garin le Beste en tient ung fief contenant iiijc verges et vault par an  xL s. par. – nihil  
 
Josse Willems en tient ung fief contenant iiij mesures appelle ghemeten de prietz et vault par 
an  iiij livres xvj s. par. – nihil  
 
Gheerlof van Caudenhove ung fief contenant L verges de terre   xvj s. par. 
 
Joosse Willems  tient ung fief contenant iiij mesures appelle ghemeten et vault par an v livres 
par.  
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XLII. HANSBEKE 
 
Margriete sGrooten en tient ung fief contenant x mesures appelle ghemeten et vault par an  
vij livres iiij s. par. – tauxe iiij livres vj s. par. 
 
Gheerolf van der Straten en tient ung fief contenant vj bonniers et vault par an  xvj livres xvj 
s. par. – tauxe x livres par.  
 
Martin le Cousmakre  en tient ung fief contenant v bonniers et vault par an  xxvij livres par. 
– tauxe  xvj livres viij s. par.  
 
Olivier van Crayenest  contient ung fief contenant iiij mesures et demy appelle ghemeten 
chergie a loffrande de Gavers par an iiij s. par. et vault par an  v livres iiij s. par. 
 
Lievin le Jagher  en tient ung fief confisque au prouffit du conte de Lanal son maistre 
contenant xc verges de terre et est chergie de ij s. par. par an a loffrande dudict Gavere et 
vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Danel Loonkin en tient ung fief contenant ung bonnier et demy mesure appelle ghemet et 
vault par an  iij livres par. – nihil  
 
Jehan Steiart  ou nom de  Margriete Zuttermans sa femme en tient ung fief contenant viij 
mesures appelle ghemeten a la charge de iij s. par. a loffrande de Gavere et vault par an iiij 
livres xvj s. par. – nihil  
 
Jaques le Gruuttere en tient ung fief contenant xiij mesures appelle ghemeten et vault par an  
xxiiij livres par. – tauxe  xiiij livres viij s. par.  
 
Sohier le Dobbeleere en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an  Lv s. par. – nihil  
 
Justas Roelins en tient ung fief contenant cincq mesures appelle ghemeen et vault par an 
xxiiij s. par. 
 
Maistre Guarin Beste en tient ung fief contenant ung bonnier a la cherge de iij s. x deniers 
par. ij ½ gelines et le tierchs dune geline et vault par an rabatu les fraiz  xLviij s. par. – nihil  
 
Jehan Martins en tient ung fief ou nom de  Hannekin  son filz contenant xij bonniers a la 
cherge de v s. par. et vault par an  Lv s. par. – nihil  
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XLIII. LOVENDEGEM 
 
 
Sohier le Dobbeleere  en tient ung fief et est une rente seignourable sur aucunes terres 
desquelz il prent  x° denier a la sterfcoop et wandelcoop et annuellement xxj s. par.  - nihil 
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XLIV. LANDEGEM 
 
Maistre  Guarin Beste [ = Geerom Bette ] en tient ung fief contenant xix bonniers deux 
mesures appelle ghemeten rabat les frais et reparacions vault par an  Lv livres par. tauxe xxx 
livres par. 
 
Et appertient a icelluy fief une disme en la paroiche de Lovendeghem qui vault par an rabat 
les fraiz  iiij livres par. – nihil 
 
Gheerolf Coppins en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet et vault par an xxxij 
s. par. – nihil  
 
Pieter van den Hane  en tient ung fief contenant iiij bonniers et demy appelle TEN 
HASELDONC  item en tient ledict Pierre ung aultre fief contenant demy bonnier et valent 
lesdicts deux fiefz par an desquilz deux fiefz mademoiselle Channe Huets tient la moictie sa 
vie durant en vivenote  xxj livres xij s. par. – tauxe pour Pieter vj livres ix s. par. et pour la 
vefve iij livres iiij s. vj deniers par.  
 
Jehan van den Somple en tient ung fief et est une rente seignourable sur aucunes terres 
contenant demy muy davoine vj gelines x s. x deniers par. en deniers laquelle rente les tenans 
des terres luy paient annuellement qui sont sy obscures quil nen scet trouver le bout et pour 
ce noen prent riens valeur  iij livres par. – nihil  
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XLV. ZOMERGEM 
 
Danel van den Nieuwenborch  pour et ou nom de  Lysbet sVolders heritiere en tient ung fief 
contenant quatre bonniers de pretz appelle  LE FIEF BACHTEN HOUCKE  et vault par an  
xxviij livres iiij s. par. – taxe  xvj livres xviij s. par.  
 
Jaques van den Hane en tient ung fief contenant iij ½ mesures appelle ghemeten auquel fief 
appertient ix s. iiij deniers par. xv cappons et iiij gelines rente seignourable et vault par an  ix 
livres xij s. par. tauxe v livres xv s. par. 
 
Jaques van den Putte en tient ung fief contenant v ½ bonniers ou environ viij livres x s. par. 
iiij chappons deux gelines item appertient audict fief amende de iij livres par. et au dessoubz 
et gist TEN STOECTEN VIVRE  ix livres v s. par. il est mis en la main de monseigneur  
 
Olivier Brunsch ou nom de  Fransois Brunsch en tient ung fief contenant xiij bonniers ix 
halster davaine, xxx gelines et xv s. ix deniers par. rente en deniers par an et y appertient ung 
bailli et vij eschvins pour en heritier et desheritier amende de iij livres et en desoubz et gist a 
Hoetsele  Lj livres par. – nihil  
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XLVI. OOSTWINKEL 
 
La demoiselle  Claire Hauweels compaigne de maistre  Gosin de la Kethulle heritiere en 
tient ung fief contenant ix mesures appelle ghemeten et vault par an  vj livres xij s. par. – 
tauxe iij livres xix s. par. 
 
Guillaume le Clerc alias Rogiers ou nom de  Jehanne fa Willems van den Eecken comme 
heritiere en tient ung fief contenant ix mesures appelle ghemeten valent par an viij livres viij 
s. par. – tauxe v livres par.  
   
Jehan Volkart  en tient ung fief contenant vij mesures appelle ghemeten et vault par an  ix 
livres viij s. par. – tauxe  v livres v s. par.  
 
Kanin Balsoen en tient ung fief contenant demy bonnier et xviij verges et vault par an  xxx s. 
par. – nihil  
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XLVII. BELSELE-EVERGEM 
 
Josse Gheerarts  pour et ou nom de Gheerolinne fa Henry Goethals  sa compaigne comme 
heritiere en tient ung fief gisant en ladicte paroiche appelle A BELSELE contenant avecq ses 
complices vij bonniers et deux mesures appelle ghemeten dont sa part monte environ quatre 
mesures a plein relief item si a iiij mesures qui appertiennent a diverses personnes lesquelz 
viij mesures sont vranc de disme et des aultres v bonniers TEN RECHOIT [ RECHOVE ] en 
rente appelle cheins ij s. vj deniers par. par an en en prent ou sterfcoop et wandelcoop et a 
lauctorite de arrester et visiter en adheriter et desheriter avec les tenans desdictes v bonniers 
et lesdict iiij mesures dudit Josse valent par an iiij livres xvj s. par. – nihil  
Dame le Coeye en tient ung fief contenant iiij mesures appelle ghemeten gisant oudict 
Everghem et vault par an  iiij livres xvj s. par. – nihil  
 
Ma demoiselle  Clare van den Eecken vefve de  feu  Louys Rijm  en tient ung fief et est la 
viij° part de la grande disme oudict Everghem de la le dom a Belsele et iiij livres par. par an 
sur les aultres vij parts et vault ledict fief par an deduit la refection de la grange  x livres par. 
– vefve  tauxe pour moictie iij livres iij s. par.  
 
Jaques van der Straten  en tient ung fief contenant demy bonnier gissant oudit Everghem ou 
lieu appelle CROMVELDE et vault par an  xxxvj s. par. – nihil  
 
Roland de Nevele  en tient ung fief et est une disme extendant en les paroiches dEverghem et 
Lovendeghem sur diverses terres et heritaiges et vault par an ensamble le tierchs tenu des 
deux pars de ladicte disme  xiij livres iiij s. par. – tauxe  vij livres xvij s. par.  
 
Jehan Braem en tient deux fiefz dont lun gist oudit Everghem ou lieu appelle TE BELSELE 
contenant ung muy de soille ung muy davaine et en rente heritable ij s. par. et laultre gist en 
Meirendre contenant une mesure appelle ghemet et vijc verges ou preit DE LOPPEM  valent 
lesdicts ij fiefz par an  viij livres x s. par. – nihil  
 
Pierre Hueribloc en tient ung fief par manniere de don appelle TAWINSVOORDE contenant 
ensamble ses complices xij bonniers et une disme qui vault par an iiij livres iiij s. par. et xxj s. 
par. en rente que les tenans desdicts xij bonniers paient appelle cheins item appartient audict 
fief xij bonniers appelle PAEULGOET  dont leritier prent sterfcoop et wandelcoop et fil y a 
mayeur a ammende de ij s. par. et peut adheriter et desheriter avecq les tenans arreste et 
visiter et ledict wandelcoop appartient au conte de Laval et a la mort chiet ledict fief en ses 
mains a donner celuy qui veult et doit le service dun cheval – il est mis en la main de 
monseigneur 
 
Josse Fierart en tient deux fiefz dont luy est une disme extendant sur son aultre fief cy apres 
nomme et sus xxviij mesures appelle ghemeten cheinsgoet gissant oudict Everghem ou lieu 
quon dist TE BELSELE et vault iiij livres xvj s. par. par an et laultre fief contenant avecq ses 
complices viij bonniers et deux mesures appelle ghemeten dont se part est environ cincq 
bonniers et demy chergie de viij livres par. par an et vault ledict fief par an xiiij livres xvj s. 
par. valent lesdicts deux fiefz ensamble  xvj livres x s. par.  
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Lievin le Jagher en tient ung fief contenant x bonniers en terre preitz et masonnaige item 
appertient audict fief le mayeur de Belsele et prent les prouffis des vendicions de terre et de 
ce que gist en une plache appele JONCVROUWE BEELEN RENTE a steerfcoop et amende de 
ij s. par. et est ledict fief chergie de xij livres par. rente a vie aux enffans de  Pierre Failhant  
vault ledict fief deduit lesdicts xij livres  xij livres par. tauxe pour la part dudict Lievin vij 
livres iiij s. par. et pour les enffants  iij livres xij s. par.  
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XLVIII. MARIAKERKE 
 
Jaques van Burwaen en tient ung fief et est une rente seignourable de iij livres xvj s. par. et 
xxvij gelines sur certaine heritaige etc Item appertient audict fief tonlieu et amende de iij 
livres par. et avecq son bailli et tenans adheriter et desheriter  vj livres par.  
 
Ledict Jaques ou nom de ma demoiselle Margriete Onredens sa compangne en tient ung fief 
oudict Mariekerke et est une disme qui vault par an xLviij s. par. xxx ½ gelines et xxxij s. par. 
en deniers qui certains tenans paient annuellement item appertiennent audit fief deux 
hommaiges dont il prent le droit a la vente et x° deniers et pour avecq ses tenans adherier et 
desherite des terres appelle cheinsgoet et des fiefz de la loy de son seigneur par emprunt item 
appertient encore audict fief une plache appelle la court TSCOUBROUC contenant ix 
bonniers ou environ et vault par an  vj livres par. – il est mis en la main de monseigneur 
 
Jehan le Grutere en tient ung fief et est une rente seignourable de xix s. j denier obool par. 
par an sur certaines terres gisans oudict Mariekerke duquel fief sont tenus quatre hommaiges 
cy apres declares  xix s. par. 
 
Premiers Jaques de Ravescot tient ung fief dudict Jehan contenant cincq mesures appelle 
ghemeten gisant dempres le PONT DE PIRE  entre Saint Bavon et Huesdene et vault ledict 
fief par an  vj livres par. 
 
Michiel van der Straten en tient ung fief contenant iiij bonniers et cent verges appelle 
MANNEGOET gisant en la paroiche de Meeren et vault par an  xij livres par.   
 
Jehan Valke en tient ung fief gisant en ladicte paroiche contenant quatre bonniers et cent 
verges de terre et vault par an  xiij livres par. – nihil  
 
Jehan Sickelvoet en tient ung fief gisant ou lieu appelle ROCKEGHEM ACKER contenant 
cincq mesures appelle ghemeten et vault par an  v livres par. – nihil  
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XLIX. HEUSDEN 
 
Arnoul Breney [ Henry le Ruuc ] tient ung fief dudict conte  de Laval  et est rente 
seignourable de xxxij s. par. sur certaine heritaige appelle DEN YMMETUUN  appertenant a 
la femme de  Josse Hugaert xxxij s. par.  
 

3881 Jan Damman zoon van Symoen doet verhef van zijn leen van 1400 land TEN 
NIEUWEN HUUS  genoemd namelijk : duizendvierhonderd roeden helftwinninge 
waartoe een zeker heerlijk inkomen behoort die diverse laten jaarlijks moeten 
betalen als volgt : twaalf schellingen par. drie halster ruwe evene Dendermontse 
maat, en de tiende hopper van het hooi gegroeid op  DEN HOEGHEN BUCHTE  
en op  HEMELRIJCKE. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 8 
februari 1514 n.s.   

3882 Jan Damman zoon van Jan doet verhef van zijn leen en manschip gelegen  TEN 
NIEUWENHUUS groot veertien honderd roeden zijnde helftwinninge gelegen in 
twee percelen. Het leen paalt aan meester Joos Quemyn, aan het goed van de kerk 
van Laarne. Tot het leen behoort nog een heerlijke rente van twaalf schellingen 
par. en drie halster ruwe evene en de tiende hopper van het hooi gewonnen op  
DEN HOOGHEN BUCHTE en op  HEMELRYCKE. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 1  juli 1543.  

3883 Lieven Damman doet verhef van zijn leen van dertienhonderd roeden 
helftwinninge gelegen  TEN NIEUWEN HUUS. Tot het leen behoort een heerlijke 
rente die diverse laten jaarlijks gelden namelijk twaalf schellingen par. en drie 
halster ruwe evene. De leenhouder zegelde het rapport op vierde juli 1430.  
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L. TIELT 
 
Sanders Pouckaert en tient trois fiefz gissant oudict Thielt dont lun contient cincq bonniers et 
une mesure appelle ghemet et en sont tenus viij bonniers de terre desquelz il prent en rente 
seignourable par an v s. par. et aussi wandelcoop et dootcoop quant il eschuet  laultre fief 
contient x bonniers et le tierchs contient ung bonnier et le quart dun bonnier et est du second 
fief tenu ung arrierefief cy apres declare et valent lesdict trois fiefz par an deduit les frais  xx 
livres par. – tauxe pour les trois fiefz  xij livres par.  
 
Messire  Adrien de Ravescot tient ung fief dudict Sanders contenant ix bonniers dont ledict 
Sanders prent le droit a la vente x° denier et relief quant il eschuet et vault par an  xij livres 
par. – tauxe  vij livres iiij s. par.   il sert  
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LI. ASSENEDE 
 
Jehan van den Velde  en tient ung fief contenant viij mesures appelle ghemeten gisant en 
ladicte paroiche entre les deux rues et vault ledict fief par an  xj livres iiij s. par. – tauxe vj 
livres xiiij s. par. 
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LII. DRONGEN 
 
Christoffle van Wesen [ Claeys van den Beckene ] en tient ung fief contenant xix bonniers et 
demy et gist audehors de la chense du cloistre de tronsines et vault ledict fief par an  Cxx 
livres par. – tauxe  Lxxij livres par.  
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LIII. WINKEL 
 
Pierre Adeleenensone  en tient ung fief et est les deux parts dune disme sur xix bonniers de 
terre chergie de iiij s. par. au seigneur de Gavre et vault par an  iiij livres par. – nihil  
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LIV. PITTEM 
 
Jaques Danckart en tient ung fief contenant xvj bonniers et demy gisant ou lieu appelle 
EECHOUT item a certains tenans qui luy de xxx bonniers de terre en rente xL schellinghen 
par. et en prent wandelcoop et sterfcoop et x° denier item appertient aussi audict fief tonlieu 
amende de iij livres par. ung bailli sept eschevins pour en adheriter et desheriter et est dudict 
fief tenu ung arrierefief et vault le fief dudict Jaques par an  il est mis en la main de 
monseigneur  
 
Senssuit ceulx qui ont este en deffault devoir rapport leur rentes, grandeur et valeur des fiefz 
tenus dudict conte de  Laval  
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LV. ZAFFELARE 
 
Pierre Bonte ensamble ses complices ung fief contant xij bonniers cherge au seigneur de 
Gavre par an de v s. par. et est assis audit HOEVELDE STRATE et vault par an  xxx livres 
par.  
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LVI. RUISELEDE 
 
Sohier Fierins ung fief a cause de sa femme et est une rente seignourable de ix livres par. vij 
halsters davaine, xxxiij halsters de grain appelle mout et xLij gelines que certains tenans luy 
paient annuellement item appertient audict fief vj hommaiges ung bailli et vij eschevins pour 
en adheriter et desheriter droit des vendicons de terres x° denier le qart amende etca xvij 
livres xvj s. par.  
 
Katherine van den Hecke tient ung fief et est une rente de ix livres par. vij halster daveyne  
xxiij halster appelle mout  xLij gelines que donnent aucuns terrez sur les quelz elle prent le x° 
denier a la vente et il appertient a ycelle fief vj hommages ung bailli vij eschvins  haulte 
justice moyenne et basse et vault par an  xxxj livres par.  
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LVII. WONTERGEM 
 
 
Messire  Felix de Ghistele chevalier ung fief et est une rente seignourable de xxvij halsters ij 
mesures appelle vaten et une pinte davaine mesure de Deinse et lan este acoustume de le 
rachatter chascun halster pour iiij s. par.   v livres xj s. par.  
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LVIII. SINT-BAAFS GENT 
 
 
Messire  Adrien de Veurhoute  chevalier tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison 
et court de tenremonde et est le conduit a Saint Bavon a la Molenstede, Wachtbeke et 
Mendonc par terre et eaue  duquel fief sont tenus les arrieresfiefz cy apres declarez et est 
ledict fief sergie de C xx livres rente heritable que  Gilles Bilget y prent dessus annuellement 
et le valeur nest point venu ou registre – cedit fief est mis en seurete mais ledict messire 
Adrien ne la point baillie par rapport  
Ledict fief est encore chargie de iijc livres par. par an rente heritable appertenant a Pierre 
Chenue et tient icelle rente en fief de mondict seigneur pour  iijc livres par.  
[Jan Billet houdt een leen van minen gheduchten] Jehan Billet tient en fief de mondit 
seigneur x livres de gros de rente ertiable assigne et autresfois vendu par mondit seigneur de 
Veurhoute sur ledict fief et tonlieu de Saint Bavon pour ce  vjxx livres par.  
 
Henry Papal  comme tuteur de  Neelkin van den Hane  tient ung fief dudict messire  Adrien 
xix c et xxiij verges et vault par an  xj livrres iiij s. par. – Orphenin  tauxe pour moicitie iij 
livres vij s. par.  
 
Jorge le Necker en tient ung fief contenant deux bonniers et demy et vault par an  xiiij livres 
viij s. par. – tauxe viij livres xj s. par.  
 
Jehan le Witte en tient ung fief contenant Lxxv verges et vault  xxiiij s. par. – nihil  
 
Lievin Poucstrate en tient ung fief ou nom de  Jozine van den Hulst sa femme contenant 
quatre bonniers et demy qui vault par an deduit xij livres par. rente viagiere  vj livres par. – 
nihil  
 
Andrieu Tac en tient ung fief contenant cent verges qui vault xij s. par. – nihil 
 
Nicholas le Crane en tient ung fief contenant viijc verges qui vault par an  xLviij s. par. – 
nihil  
 
Jehan Besuuds ou nom de ses enffans tient ung fief de ma demoiselle  Agnese Ackermans 
vefve de  Claeis van den Bossche a cause dun fief quelle tient dudict messire Adrien lequel 
nest point venu ou registre et vault le fief dudict Jehan par an  xxiiij livres par. – Orphenin  
tauxe pour moictie vij livres iiij s. par.  
 
Jehan le Hooghe a cause de sa femme tient ung fief dudict messire Adrien Adrien  contenant 
quatre bonniers et vault par an  xvij livres par. – tauxe x livres iiij s. par.  
 
Simon Lippins en tient ung fief contenant de grandeur quatre bonniers et vault par an  xvij 
livres par. – tauxe  x livres iiij s. par. 
 
Josse van der Muelen en tient ung fief gisant en la paroiche de Loo Christi ou MEERHOUTE 
contenant xvij bonniers dont chascun bonnier vauldroit sil estoit donne a ferme xLviij s. par. 
lequel fief est chergie de xxiiij livres par. rente viagiere que Guirart de Formeles y a dessus 
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et a extime les refections des maisons estans sur ledict fief xviij livres par. – il est mis en la 
main de monseigneur  
 
Geschrapte tekst :  
[Gilles Bilget tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde et 
est rente heritable assignee sur le fief de messire  Adriaen de Veurhoute cy devant nomme 
qui vault par an  Cxx livres par. – il est donner et pour ce roye  tauxe Lxxij livres par. ] 
 

4370 Jonker Wilhelm van Bronchorst heer van Hollandt, voogd over Andriesken van 
Bronchorst zijn zoon  doet verhef van twee lenen toekomende zijn zoon. Het 
eerste leen is de tol en de gelede van Sint-Baafs in Gent te water en te land te 
MUELESTEDE, te Wachtebeke en te Mendonk gelijk vroeger wijlen Hector van 
Vuerhoute raadsheer en kamerling van wijlen de hertog van Bourgondie houdende 
was.  Tot dit leen behoren tien achterlenen. Het tweede leen ligt binnen de  
MUIDEN langs de zuidkant van de straat naar de Schelde tot zover de heerlijkheid 
van Sint-Baafs strekt. Andriesken heeft hierin het derde deel in al de rechten van 
die men van ouds gewoon zijn te gelden. Het rapport werd gezegeld door Willem 
op 10 november 1609.  

4503 Hector van Veurhoute doet verhef van de heerlijkheid van Sint Baafs te water en 
te lande TER MOLENSTEEDE te Wachtebeke  en te MENDONC ook te water en 
te lande. Hiertoe behoren zes manschepen. De vier manschepen gelden de waarde 
een vol refief en de andere twee gelden enkel ter bester vrome. Nog houdt de 
leenhouder een leen aan de straat bij de Schelde tot zover het heerschip van Sint-
Baafs hem strekt. Het rapport werd opgemaakt in augustus [datum onleesbaar].  
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LIX. GENT 
 
 
Simon Bette fs Simoens tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde et est une rente heritable asscavoir sur pluseurs plaches enmasooees et autres ou 
lieu que lon appelle OUTRE LESCHAULT  au dehors de la porte de Brabant sur lempire 
montant annuellement xxiiij livres xiij s. par. , Lxvj chappons et Lvij gelines et ou cas que le 
tenement [ het leengoed ] et propretaire dicellui fief trouvesist faulte de sadicte rente de 
paymens peut les rentiers faire contrandre et executer par la loy de Gand item toutes et 
quantes foirs que les maisons ou heritaige se muent par vente ou aultrement a chise avant 
quilz verront ausdicts fiefz ou fief une livre de poivre duquel fief sont tenus trois arrieresfiefz 
cy apres declarez et vault en tout par an xLiij livres xj s.  par. – tauxe xxvj livres ij s. par.  
 
Simon Borluut laisne  tient deux fiefz dudict Simoen Bette et est rente heritable sur diversses 
plaches enmasonnees et aultres gisant oultre Leschault et vault ladicte rente du premier fief 
Liij livres viij s. viij deniers par. et cincq chappons et le ij ° fief vault iiij livres xv s. par. vault 
en tout par an  Lviij livres iij s. viij deniers par. – tauxe  xxxv  livres x s. par.  
 
Jehan van Yeghem tient ung fief dudict Simon Bette et est rente heritable sur pluseurs 
masures [ bouwvallige woning ] et aultre heritage en la ville de Gand dehors la porte de 
Brabant sus lempire ou lieu appelle UP DEN REEP  montant ladicte rente Lvij livres viij s. ij 
deniers par. et se de sadicte rente il eust faulte si la froit il execute par la loy de ladicte ville 
de Gand Item se aucunes desdicts maisons heritage ou partie diceulx se vendoient ou 
transportoient auroit avant quil les mettoit en possession ou en adheritement le valeur dune 
livre de poivre et vault cedit fief par an Lvij livres viij s. par. tauxe  xxxiiij livres viij s. par.  
 
Simon vuten Hove tient ung fief de monseigneur de sadicte maison et court de tenremonde et 
est rente heritable quil prent annuellement sur certaines masures [ bouwvallige woningen ] 
en la ville de Gand ou lieu appelle TEN VIJFWINTGATEN douquel fief maistre  Josse 
Brecman  en tient ung fief qui vault par an xxxiii livres iiij s. par. cincq chappons et ving 
oisson et nest point venu ou registre et vault le fief dudict Simon par an  xxxv livres viij s. par. 
– tauxe xLij livres par.  
 
Simon Borluut fs Simons tient ung fief de mondict seigenur de sadicte maison et court de 
tenremonde dempres la porte Saint Lievin a Gand et vault par an ensamble la rente xLviij 
livres par., xxvj chappons une geline et trois oissons  qui est en tout Liij livres xviij s. par. – 
tauxe  xxxiij livres vj s. par.  
 
Le passaige par eaue dempres LA GROENE OYSE  est tenu en fief de mondict seigneur et 
nest point venu ou registre et ceste passage est a ruine par moyen de che de Gand qui ont fait 
faire une pond de boys pour passer toute gens du port que soloet valoet  xx livres par. – nihil  
 
 

3673 Simon Vutenhove in de  SCELSTRATE doet verhef van een leen zijnde een 
penningrente van drieënzestig pond twaalf schellingen negen deniers par. en nog 
tweeendertig en half kapoenen bezet op land gelegen aan DE VIJFWINTGATEN 
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UP TSANT. Tot het leen behoort een manschap. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 5 juli 1430. 

3674 Geerom Boorluut man en kerkelijk voogd van Kateline Bonlets dochter van Jan 
doet verhef van een jaarlijkse leenrente van tien pond groot geheven op DE 
PERNALENTOL ENDE GHELEEDE van Sint Baafs, strekkende van de  
LANGHERBRUGGHE en  TEN MUELEN stede buiten Gent. Ook op de tol te 
Wachtebeke en Mendonk. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder  op 3 
maart 1514 n.s.  

3675 Pieter de Vos als man en voogd over jonkcrouw Lisbette van Masseme dochter 
van meester Bertholomeeus doet verhef van een leen  gelegen  UP TSANT in de 
Sint-Lievensstraat. Het leen is gelegen tussen de  VIJFWINTGATEN en de 
KEYSERPOORTE aan de zuidkant van de Schelde. Het leen is een jaarlijkse 
heerlijke penningrente zijnde  eerst een landcijns die verscheidene huizen en 
hofsteden gelden. De jaarlijkse te betalen rente bedraagt drieënzestig pond vijftien 
schellingen en negen deniers par. en tweeendertig kapoenen en een half. De 
betaling van de rente en kapoenen geschiedt op Sint-Jansmis en kerstavond. Tot 
het leen behoort nog een manschap zijnde een rente van drieëndertig pond dertien 
schellingen zes deniers par. geheven op zekere huizen en erflanden gelegen tussen 
beide straten nu toebehorende Clays van Cauwenberghe. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 12 maart 1514 n.s.  

3676 Jan Coppens als volmachtdrager en voogd over Jan van Liedekercke en [..] van 
Liedekercke dochter van Jacquaert doet verhef van een jaarlijkse leenrente 
geheven op diverse erfgronden, waarvan sommige behuisd, gelegen aan de  
BRAEMPOORTE OVER SCHELDE. De geschatte jaarlijkse opbrengst wordt op 
zesenveertig pond par. genomen. Tot het hoofdleen behoort nog een ander leen 
met een jaarlijkse rente van vierentwintig pond dertien schellingen par. in speciën 
en zesenzestig kapoenen. Tot het hoofdleen behoren nog drie achterlenen 
namelijk: Gheerom Borluut zoon van Gheerom houdt twee lenen ook ervelijke 
renten die hij heft op negen diverse plaatsen die soms behuisd en dan niet behuisd 
zijn. Die percelen liggen in Gent waar men zegt buiten de  KEYSERPOORTE en 
de Schelde in het Keizerijk. Het eerste achterleen geldt jaarlijks drie [of 
drieënvijftig] pond zeven schellingen en acht deniers par. in speciën en vijf 
kapoenen gerekend aan vier groot het stuk. De jaarlijkse opbrengst van het tweede 
achterleen bedraagt vier pond vijftien schellingen par. Het derde achterleen wordt 
gehouden door  Katelijne van Hoeven vrouw van Mher Jan Bernage heer van 
Parike en is ook een erfelijke leenrente die zekere erfgronden en huizen gelegen 
op de REEP gelegen buiten de  BRAEMPOORTE beginnende in de 
Vleeschauwerstraat en bedraagt jaarlijks vier pond vijftien schellingen acht 
penningen par. en twee deniers par. De leenhouder heeft zijn recht van het relief 
op de drie achterlenen bij verwandeling en versterfte. Het rapport werd gezegeld 
door Jan Coppens in de naam van Jan van Liedekercke op 5 mei 1514. 

3677 Ghelein Zoete zoon van Hendrick doet, als oudste mannelijke erfgenaam, verhef 
van zijn leen in Gent gelegen op TSANDT  op de Sint-Lievensstraat tussen de 
VIJFWINDGATEN  en de Sint-Lievens Poort en op de goederen nabij de 
KEYSERPOORTE namelijk tussen de  VIJFWINDGATEN en de 
KEYSERPOORTE langs de zuidkant van de Schelde. Het leen omvat een heerlijke 
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penningrente als volgt namelijk : het eerste is een ervelijke landcijns dat geheven 
wordt op vele en verscheidene huizen en hofsteden door diverse personen te 
betalen. Deze rente bedraagt jaarlijks drieënzestig ponden vijftien schellingen en 
negen penningen par. in speciën tweeendertig kapoenen en een halve. Die rente 
moet op Sint Jansmis en op kerstavond betaald worden. Van het hoofdleen wordt 
een leen en manschap gehouden ook in heerlijke rente van drieëndertig pond 
dertien schellingen en zes deniers par. ook geheven op huizen en erfgronden 
gelegen op SANDT tussen de straat nu toebehorende Gillis Halsborch. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 20 januari 1548 n.s. 

3678 Joos Ranst zoon van meester Marten als voogd over Philips Zoete zoon van 
Philips voor de éne helft, en over de zonen van wijlen Frans Zoete voor de 
wederhelft geeft volmacht tot het verheffen van een leen in Gent. Het leen situeert 
zich UP TSANT op de Sint-Lievensstraat tussen de  VIJFWINTGATEN en de Sint-
Lievens Poort, verder lopende op de Keizerstraat tussen de VIJFWINTGATEN en 
de Keizerpoort. De gronden en huizen liggen allemaal langs de zuidkant van de 
Schelde. Het leen omvat een heerlijke penningrente. Vooreerst een ervelijke 
landcijns geldende op diverse huizen en hofsteden die diverse personen moeten 
betalen bedragende in het totaal de som van drieënzestig ponden vijftien 
schellingen negen deniers par. in speciën en tweeëndertig kapoenen en een half. 
De betaling geschiedt in twee maal, namelijk op Sint Jans mis en op kerstavond.  
Van het hoofdleen wordt nog een leen en manschap gehouden zijnde een rente 
van drieëndertig pond dertien schellingen zes deniers par. Die rente wordt op 
diverse huizen en erflanden geheven die ook op het  SANDT , tussen de straten die 
eertijds Claeys van Cauwenburch toebehoorde, zijn gelegen. Het rapport werdt 
gezegeld en ondertekend door Joos Ranst op 15 april 1602.  

3679 Mher Gillis Borluut, ridder als bedienlijk man over jonkvrouw Quintine Borluut 
zijn dochter doet verhef van haar leen gekomen van vrouw Isabeau sDobbelaers 
alias de Waele haar moeder. Het hoofleen omvat een heerlijke rente op diverse 
plaatsen, sommige behuisd en andere niet.  Die plaatsen liggen in Gent in de wijk  
HET OVER SCHELDE buiten de BRABANT POORT in het Keizerrijk. De situatie 
hiervan wordt als volgt omschreven : in de Rechtestraat zuidwaarts op de Reep 
langs het water. In heerlijke penningrenten heft zij eerst vierentwintig pond 
dertien schellingen par. in speciën zesendertig kapoenen, zevenenvijftig hoederen. 
De leenhoudster krijgt op elk perceel, hetzij huis of hofstede,  wanneer het in 
andere handen overgaat een pond peper. Van het hoofdleen worden drie 
achterlenen gehouden. Twee achterlenen, beiden ook erfelijke landcijns, worden 
gehouden door jonker Philips Verteecke man van jonkvrouw Magareta van 
Hondzocht. Hij heft de jaarlijkse rente op diverse erflanden, ook sommige behuisd 
en andere weer niet, gelegen in Gent in de wijk  BACHTEN BIESTEENE OVER 
TSCHELDE in het Keizerrijk. Het éne leen omvat een jaarlijkse rente van 
drieënvijftig pond acht schellingen acht penningen par. in geld en vijf kapoenen. 
Het andere leen heeft jaarlijks vier pond vijftien schellingen par. Het derde 
achterleen is in handen van Jan van Pitthem die gehuwd is met jonkvrouw 
Francoyse de Graeve dochter van meester Lieven. Die rente wordt  DE 
BORNAGIE RENTE genoemd en bestaat uit een erfvelijke landcijns van 
eenenvijftig ponden achtien schellingen twee penningen par. in speciën negentien 
kapoenen en zeventien hoenderen. De gezegde Jan van Pitthem heft op diverse 
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plaatsen, ook sommige behuisd en andere niet, gelegen in het Keizerrijk op DE 
REEP erfelijke penningrenten. Deze wijk begint aan de Vleeschouwersstraat tot 
aan het huis van wijlen Rachen van Reckeghem, kruist een straatje en loopt tot in 
het Lenstraatje tot aan de Schelde.  De drie leenrenten worden geïnd steunend op 
de wet van de Poort van Gent. Wanneer één van de achterlenen verkocht wordt 
heeft de leenman als leenheer van het achterleen een pond peper. De leenhoudster 
van het hoofdleen heeft haar recht van vol relief ook op de achterlenen in geval 
van verkoop. Gillis Borluut als bedienlijk man over zijn dochter maakt het rapport 
of leenverhef over aan Louis van Hoorenbeke baljuw van het prinselijk leenhof 
van Dendermonde. Gillis Borluut zegelde het rapport op 27 januari 1606.  

3680 Frans Triest zoon van Charles doet verhef van zijn leen van zeven bunders twee 
gemeten genoemd  T LEEN TE RAVESCHOOT gelegen buiten DE VIJF 
WINTGATEN. Het leen paalt aan de Sint-Lievensstraat, zuid de Sint-Lievensvest 
west de Oude Schelde en Jacob Mande. Tot het leen behoort een erfelijke 
cijnsrente van zeven pond twaalf schellingen zes penningen groot, vierentwintig 
kapoenen en half, twee ganzen, een hoen en een vierendeel tarwe die diverse laten 
gelden.  Bij verkoop van een perceel wordt er een pond peper geëist. De 
leenhouder ondertekende en zegelde het rapport op 20 juli 1611.  

 
Volgens register van de Rekenkamer nr. 24644 (anno 1473 afgesloten 1480) volgende 
melding:  
 
De Jehan de Hooghe a cause de sa femme tient ung fief de messire Adrien de Veurhoute 
chevalier contient iiij bonniers vault chascun an xvij livres par. receu  x livres iiij s. par.  
 
De  Symon Lippins  a cause dun fief de iiij bonniers vault xvij livres par. de ce receu  x livres 
iiij s. par.  
 
Volgens register van de Rekenkamer nr 24653( anno 1475) volgende melding :  
 
De  Jehan vuten Hove pour et a cause dun fief tenu du chasteau de Gand, item de deux fiefz 
tenuz de la maison de tenremonde item de iiij fiefz tenuz du peron Dalost non mis en aucun 
registre et encoires dun fief tenu dudict peron Dalost valissant tous ensemble ijc Lxxix livres 
par.  xLvj livres x s.  
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LX. UITBERGEN-OVERMERE 
 
 
Ogier de Masmines tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde et est la seignoruie en les paroiches de Vutberghen et Overmeere ensemble les 
appertenant a haulte justice moyenne et basse donner et saulver le vie dun mailfaicteur ou 
plus item a ung bailli mayeur eschevins et praictre  item a aussi pescherie osselerie garenne 
guarbes cest assavoir le iiij° monchel [ monceau, = stapel, hoop, tas ] item a la moictie du 
passaige par eaue a Vutberghen la moictie dun molin a vent amendes de Lx livres par. et en 
dessoubz duquel fief sont tenus Lxj hommaiges cy apres nommez item prent de terres de luy 
tenus a la vente le x° denier et cidellui fief et seignourie a Jehan vuten Hove le tierchs et 
vault cedit fief par an deduit xL s. par. le cloistre de Zwiveke de rente et v livres par. le 
chapellan de Scellebelle  Cxiij livres iiij s. par. tauxe xLvij livres xviij s. il a une certifacas de 
Colinet Danekin  qui fait service dessoubz luy  
 
Premier Claeis Geliot tient ung fief dudict Ogier contenant xix zwades de preitz et est 
chacune zwade autant que ving cop faucque aberat et vault par an  xv s. par. – nihil  
 
Gilles le Wale en tient ung fief contenant quatre zwades qui vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Josse le Buedel  en tient ung fief contenant quatre zwades et vault ensamble trois aultres 
petits fiefz  xviij livres par. – ce sont quatre fiefz et pour ce point tauxe 
 
Michiel Scoorman en tient ung fief in Hamme contenant demy bonnier et vault par an xLviij 
s. par. – nihil  
 
Guillaume Brixus  en tient ung fief contenant viij journelz gisant en Hamme dont len tient v 
journelz de terre et vault par an  xij livres v s. par. sa mere tient la moictie en vivenote – 
tauxe pour Guillaume iij livres xiij s. par. et pour la fefve xxxvj s. par. 
 
Ledit Guillaume deux journelz en NUBROUC qui valent par an reserve la vivenote de Marie 
van der Hofste  iiij livres iiij s. par. – nihil  
 
Jehan Scelfhout en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an  iiij livres xvj s. par. 
– nihil  
 
Jehan van den Dendere en tient ung fief contenant trois mesures dit vaetzaet et en rente sur 
xxiiij mesures dit vaetsaet et vault par an  xLiiij s. iij deniers par. – nihil  
 
Jehan van Oostrem  en tient ung fief contenant cincq journelz et vault par an iij livres par. – 
nihil 
 
Jehan van Guusschote en tient ung fief contenant vj mesures appelle ghemeten dont le valeur 
nest point venu ou registre  v livres par. nihil 
 
Jehan Boudens tient ung fief dudict Jehan contenant trois mesures appelle vaetzaet et vault 
par an  xxiiij s. par. – nihil  
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Jehan le Smet  en tient ung fief contenant six mesures appelle vaetzaet et vault par an  iij 
livres par. – nihil  
 
Clays Geliot  tient ung fief dudict Ogier contenant trois bonniers et demy gisant ehn vj parties 
et sont trois fiefz comme il dit dont chacun vault par an  iiij livres par. – nihil  
 
Jehan van Melkenbeke en tient ung fief contenant demy mesure appelle ghemet et vault par 
an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Jehan le Proofst  en tient ung fief contenant trois bonniers en Scellebelle et vault par an  xiiij 
livres viij s. par. – tauxe  viij livres xij s. par. il fait service  
 
Lievin Damman en tient ung fief contenant ung journel et vault par an  iij livres par. – nihil 
 
Elizabeth sHazen en tient ung  fief contenant en  valeur par an   Lvj s. viij  denier par. ( 
geschrapt)  - nihil 
 
A cause duquel fief elle prent sur les domaines de mondict seigneur en Wetteren assavoir a 
Saint Bavon ung demy bacon iij s. obool par. a Noel la moictie dune brebis et ou may la 
moictie dun -----   lequel luy rachate pour xvij s. v obool par. a paier en chascun an ou may  
iiij livres xij s. viij deniers par.  
 
Jaques van Ravescot en tient ung fief contenant cincq  bonniers et vault par an xxiij livres 
par. – tauxe xiij livres xvj s. par. 
 
Philippe Seraerts  en tient ung fief contenant vj mesures appelle vaetzaet et vault par an iij 
livres par. – nihil  
 
Jaques le Brune en tient ung fief cottenant trois mesures appelle vaetzaet et vault par an xL s. 
par. – nihil 
 
Grietkin van der Hasselt en tient ung fief contenant quatre journelz et demy qui vault par an  
vj livres par. – nihil  
 
Gilles Pauwels en tient ung fief contenant ung bonnier dont il tient en la main les deux pars et  
Jaques Pauwels son frere tint le tierches de luy a ssivant et vault par an  iij livres xij s. par. – 
nihil 
 
Pierre le Meestre ensamble ses complices assavoir  Elizabeth Vennemans et  Danel le 
Meestre en tiennent ung fief contenant quatre journelz gisant en plusseurs pieches et vault 
par an vj livres vj s. par. – nihil  
 
Cornille van Eesvelt tient ung dudict Pierre le Meestre contant ung bonnier et vault par an  
xLij s. par. – nihil 
 
Jehan Neels tient ung fief dudict Ogier de Masminnes contenant sept bonniers et vault par 
an  xx livres viij s. par. – tauxe  xij livres xiiij s. par.  
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Martin van den Weerde en tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an xLij s. par. – 
nihil  
 
Ledict  Martin en tient ung autre fief contenant sur viij zwades de preitz une guarbe de fain et 
vault par an  xiiij s. par. – nihil  
 
Beatrice van de Wedaghe en tient ung fief contenant cincq mesures appelle vaetzaet qui vault 
par an  xLij s. par. – nihil  
 
Jehan van den Bosschen en tient ung fief contenant en preitz quatre zwaedes ensemble viij 
zwades quil tient de luy meismes et vault par an  xLij s. par. – nihil  
 
Jehan Raes alias van Wiemersch en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  
xLviij s. par. – nihil  
 
Jehan Boyst fs Raes en tient ung fief contenant journel et demy qui vault par an  xLviij s. par. 
– nihil  
 
Mathieu le Clerc  en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an  v s. par. – nihil 
 
Jehan Coppin fs Jans en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an  xLij s. par. – 
nihil  
 
Jehan van Mossevelde fs Jans en tient ung fief contenant ung demy quart de bonnier et vault 
par an  viij s. par. – nihil  
 
Ghiselbrecht le Volder  en tient ung fief contenant trois zwades et vault par an  x s. par. – 
nihil  
 
Gilles de Grave fs Gilles en tient ung fief contenant cincq zwaedes et vault par an  x s. par. – 
nihil  
 
Jehan le Grave fs Jehan en tient ung fief contenant cincq zwades et vault par an  x s. par. – 
nihil  
 
Gilles de Marscalc fs Pieters en tient deux fiefz dont lun contient une zwaede et laultre trois 
mesures et demy appelle ghemeten que vlent par an  xij s. par. – nihil  
 
Jehan le Maistre  fs Jehan en tient ung fief contenant ung quart dune zwade ensemble une 
guarbe ou bote de fain quil prent sur quatre szwades de preitz et vault par an  xiiij s. par. – 
nihil  
 
Jehan Ooterman fs Jehan en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xv s. 
par. – nihil  
 
Jaques Cleenputte comme tuteur des enffans de Leurens Cleenputte en tient ung fief 
contenant quatre mesures appelle vaetzaet qui vault par an  xv s. par. – nihil  
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Gilles Pauwels en tient ung fief contenant journel et demy qui vault par an  xvj s. par. 
 
Beatris sWitten en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet et vault par an  xviij s. 
par. – nihil  
 
Gosin Vekaert fs Jehan en tient ung fief contenant sept zwades en preitz qui vault par an  xx 
s. par. – nihil  
 
Gilles Claeis  en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an  xx s. par. – nihil  
 
Jehan van Mossevelde fs Arents en tient ung fief contenant en preiz sept zwades qui vault par 
an  xx s. par. 
 
Guillaume Boist fs Pieters en tient ung fief contenant vj mesures appelle vaetzaet qui vault 
par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Jehan Jaques fs Jehan en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an  iij livres par. 
– nihil  
 
Clays Oosterlinc en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an  iij livres xij s. par. 
– nihil  
 
Augustin le Grave en tient ung fief contenant vj mesures appelle vaetzaet et vault par an  
xxiiij s. par. – nihil  
 
Remeeus de Musschote en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xxiiij s. 
par.  
 
Jehan Beerten en tient ung fief contenant en preitz demy mesure appelle ghemet qui vault par 
an  xxxiij s. par. – nihil  
 
Jehan Dullaert en tient ung fief contenant en preis demy bonnier et deux zwades qui vault par 
an  iij livres xij s. par. – nihil  
 
Margriete sHertoghen fa Thomas en tient ung fief contenant en preiz quatre journelz dont 
Jehan vuten Hove fs Jaques en tient ung journel de ladicte Margriete en hommaige et valent 
les trois aultres journelz par an  iiij livres xvj s. par. – nihil  
 
Pierre van Locren fs Jaques en tient ung fief contenant ung bonnier et en disme xxxiii 
guarbes qui vault par an  iij livres xij s. par. – nihil  
 
Ledict  Pierre en tient ung aultre fief contenant trois mesures appelle vaetzaet qui vault par 
an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Catherine van der Helst en tient ung fief contenant viij mesures appelle vaetzaet qui vault par 
an  iiij livres xvj s. par. – nihil  
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Jehan van den Damme fs Jans en tient ung fief contenant xiij mesures appelle vaetzaet et la 
guarbe ou botte sur trois zwades de preitz qui vault par an  v livres xij s. par. – nihil  
 
Ector van Belle en tient ung fief contenant en preitz cincq mesures appelle vaetzaet qui vault 
par an iiij livres xvj s. par. – nihil  
 
Elizabeth van Belle vefve de  Henry Borsen en tient ung fief contenant xij mesures appelle 
vaetzaet qui vault par an  vj livres xij s. par. – vefve qui est povre et pour ce quitte pour Dieu  
 
Gilles van der Wedaghe en tient ung fief contenant ung bonnier appelle TSCUTTERS 
BOCHT  et est chargie de vij livres iiij s.par. par an rente heritable et vault par an  xij livres 
par.  
 
Pierre le Bruker  en tient ung fief contenant de grandeur en deux parties xvj mesures appelle 
vaetzaet qui vault par an  viij livres viij s. par. – ce sont deux fiefz et pour ce nihil  
 
Jehan van Mossevelde fs Pierre en tient ung fief contenant viij bonniers et vault par an 
ouquel fief sont comprins trois arrieresfiefz comme il est apparu par certifficacions xvj livres 
xvj s. par. – nihil  
 
Guerart Bosch en tient ung fief contenant en grandeur trois bonniers qui vault par an  xvj 
livres xvj s. par. – taxe  x livres par.  
Guillaume Doedin  comme tuteur de  Jaqueminne van Oostrem  en tient ung fief contenant 
bonnier demy ung vaetzaet et xxx verges qui vault par an  vj livres par. duquel fief sont tenus 
cincq hommaiges cy apres declarez dont ladicte Jaqueminne prent le droit de formorture [ 
sterfcoop ]et vj deniers par. en rente heritable vj livres par. – nihil  
 
Sohier le Bruwer  tient ung fief de ladicte Jaqueminne contenant en preits ung bonnier qui 
vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Pierre van den Bossche en tient ung fief contenant Lxxv verges qui vault par an  xx s. par. – 
nihil  
 
Boudin Hughe  ou nom de sa femme en tient ung fief contenant Lxxv verges qui vault par an  
xx s.par.  les deux aultres ne sont point venu ou registre – nihil  
 
Catherine van Musschot tient ung fief dudict  Ogier de Masmines contenant cent et xxxix 
verges duquel fief sont tenus trois arrieres fiefz cy apres declarez et vault cedit fief par an  iiij 
livres xvj s. par. – nihil  
 
La vefve sBrunen en tient ung fief contenant demy vaetzaet qui vault par an  x s. par. – nihil  
 
Gilles van der Wedaghe en tient ung fief contenant Lxviij verges qui vault par an  xxxvj s. 
par. – nihil  
 
Gilles de Wilde  en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an  iij livres xvj s. par. – 
nihil  
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Catherine van der Helst tient ung fief de  Catherine van Musschot contenant vaetzaet et 
demy qui vault par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Lijnken Rans alias Wijmersch en tient ung fief contenant sur certaine quantite de terre en 
disme la xxxiij° guarbe et vault par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Philippe Brecht tient ung fief dudict Ogier contenant demy bonnier qui vault par an  xxxvj s. 
par. et en sont tenus deux arrieresfiefz qui sensuit – nihil  
 
Leurens sClaeus tient ung fief dudict Philippe contenant deux mesures appelle ghemeten 
chergie de iij livres par. que  Pierre le Bruker y prent dessus et vault par an  iij livres xviii s. 
par.  
 
Jaques Ghisels en tient ung fief contenant une mesure appelle vaetzaet qui vault par an  xxiiij 
s. par. – nihil  
 
Ogier de Masminnes  tient ung fief de son devandit fief contenant demy bonnier appelle TEN 
ABEELE et en sont tenus les fief qui sensuivent et vault par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Gilles van den Hecke tient ung fief dudict Ogier contenant vj mesures et demie appelle 
vaetzaet qui vault par an  iij livres par. – nihil  
Leurens van den Hecke en tient ung fief contenant deux mesures appelle ghemeten et vault 
par an  iij livres par. – nihil    
 
Jehan le Bere en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet et vault par an  xxx s. 
par. – nihil  
 
Jaques Ghisels en tient ung fief contenant vj mesures dit vaetzaet chergie de xxx mesures de 
soille dit vaten rente viagiere que  Jehan le Grave et sa femme y ont dessus et vault par an  iij 
livres par. – nihil  
 
Grietkin van den Assche en tient ung fief contenant ung journel et vault  xx schel:l par. – 
nihil 
 
Jaques Pauwels  en tient ung fief contenant trois mesures appelle vaetzaet qui vault par an  
xxx s. par. – nihil  
 
Clais Gheliot tient ung fief dudict  Ogier de Masminnes et est une seignourie a la quelle 
appertinnent pluseurs hommaiges cy apres declarez dont il prent sterfcoop et wandelcoop et x 
livres par. pour le relief item appertiennent aussi audict fief tenans et subgectz qui leur 
heritaige de luy tiennent et paient rente en deniers annuellement dont il prent aussi le x° 
deniers item peut ledict  Clais ensamble sesdicts hommes de fief et eschevins dVutberghen et 
Overmere faire droit et justice de tout ce que len tient de luy en fief et heritaige item peut 
mectre et desponcter ung mayeur pourveu que le seigneur ou officier dudict Ogier luy sera 
faire le serment et icelluy mayeur faire les cris en leglise [ kerkgeboden, kerkroepen ] et en 
oultre faire droit et justice comme dit est item a aussi ung praietre [ prater ] qui fait le 
serment es mains dudict mayeur item prent a cause de sondict fief en rente seignourable xj 
livres par. cincq chappons xxxv geliens six sacs velue [ ruig ]  aveine [ haver ] spentmate et 
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des guarbes quil a donne a ferme pour xviij livres par. par an et ung sacq de soille item a 
aussi amendes de x s. par. et en dessoubz dudict fief  Loykin Gheliot fs Jehan la ix ° part 
laquelle est cherge de v livres xj s. par. rente viagiere au vie de  Katherine Gheliots fa Clais 
ennoultre est ledict fief chergie de xxviij livres xvj s. par. aussi rente viagiere au vie de sire 
Jehan van den Weerde fs Martins et vault cedit fief par an deduit le cherge de rente viagiere  
xiii livres xiij s. par. – tauxe pour tout xxxv livres viij s. par.  
 
Sire  Jaques Bracque tient ung fief dudict Claeis contenant trois bonniers dont la vefve de  
Rollant Gheliot tient la moictie sa vie durant en vivenote [ bijlevinge ] et vault par an iiij 
livres xvj s. par. – nihil  
 
Jehan vten Hove fs Jean en tient ung fief contenant deux bonniers qui vault par an iiij livres 
xvj s. par. - nihil 
 
Ledit Jehan  en tient ung aultre fief contenant en preitz trois bonniers qui vault par an  xix 
livres iiij s. par. – tauxe xj livres x s. par.  
 
Jehan van Mossevelde en tient ung fief contenant deux bonniers et deux mesures appelle 
ghemeten et vault par an  ix livres par. – tauxe v livres viij s. par. 
 
Jehan van der Loosven [ Loofven ] en tient ung fief contenant vij journelz et xvij verges dont 
le valeur nest point venu ou registre et de cedict fief sont tenus deux fiefz qui senssuivent – 
nihil  
 
Jehan van den Bossche tient ung fief dudict Jehan van der Loofven contenant demy bonnier 
qui vault par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Jehan van den Merssche  en tient ung fief contenant demi bonnier qui vault par an y 
comprins le fief dessusdict  ix livres xij s. par. – nihil  
 
Les orphenins de Jehan Le Cupere tiennent ung fief dudict Claeys contenant quatre bonniers 
en pluseurs pieches et vault par an  xiij livres iiij s. par. – Orphenins tauxe pour moictie iij 
livres xix s. par. 
 
Jehan Haenkin en tient ung fief contenant xj journelz et vault par an viij livres ij s. par. – 
tauxe  iiij livres xiiij s. par.  
 
Michiel van den Scooflande en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an   iiij 
livres xvj s. par. – nihil 
 
Gilles le May  en tient ung fief contenant une mesure appelle vaetzaet et vault par an  x s. par. 
– nihil  
 
Gilles van Eesvelde en tient ung fief contenant ung petit bonnier qui vault par an  iij livres 
par. – nihil  
 
Gilles Anneman en tient deux fiefz dont lun contient demy bonnier et laultre deux mesures 
appelle vaetzaet qui valent par an xxxvj s. par. – nihil  
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Hannekin le Maistre fs Jehan en tient ung fief contenant xij mesures appelle vaetzaet qui 
vault par an  iiij livres xvj s. par. – nihil   
 
Beatris Smeits en tient ung fief contenant cincq mesures appelle vaetzaet qui vault par an  
xxxviij s. par. – nihil  
 
Jacques Boist en tient ung fief contenant une mesure appelle vaetzaet qui vault par an  x s. 
par. – nihil  
 
Jaques le Beere en tient ung fief contenant demy mesure appelle ghemet qui vault par an  xx 
s. par. – nihil  
 
Jehan Dullaert en tient ung fief contenant deux mesures appelle ghemeten de preit  iij livres 
ij s. par. – nihil  
 
Mathieu Haenkin en tient ung fief contenant deux bonniers qui vault par an  xxiiij s. par. – 
nihil  
 
Jaqueminne Doostrem en tient ung fief contenant mesure et demi appelle vaetzaet qui vault 
par an  xLiiij s. par. – nihil  
 
Gilles van den Damme fs Claeus en tient ung fief contenant cincq mesures appelle vaetzaet et 
vault par an  xxx s. par. – nihil  
 
Mathieu van den Damme en tient ung fief contenant deux bonniers qui vault par an  iij livres 
xij s. par. – nihil  
 
Simon de Musschote en tient ung fief contenant sept mesures appelle vaetzaet qui vault par 
an  xxxvj s. par. – nihil  
 
Jehan van Mossevelde fs Pieters en tient ung fief contenant une mesure appelle vaetzaet qui 
vault par an  iij livres par. – nihil  
 
Hannekin van der Oirsmuelen  en tient ung fief contenant quatre mesures appelle vaetzaet 
qui vault par an  xx s. par. – nihil  
 
Gilles Claeys en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xij s. par. – nihil  
 
Gilles le Wale en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an  xLvij s. par. – nihil  
 
Josse le Beul en tient ung fief contenant quatre zwades et vault par an  xLviij s. par. – nihil 
 
Jehan le Palmeneere en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  Lvij s. par.  
 
Jehan vuten Hove fs Jehan tient ung fief de Ogier de Masminnes gisant en Ghentbrugghe 
dempres Gand et est une rente seignourable valissant par an xvj s. x deniers par. duquel fief 
sont tenus six hommaiges qui sensievent et vault par an  xvj s. x deniers par. – nihil  
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Premiers Jehan van den Kerchove tient ung fief dudict Jehan vuten Hove contenant viij 
bonniers dont le valeur nest point venu ou registre – nihil 
 
Jehan le Waghemaker en tient ung fief contenant ung journel [dont le valeur nest point venu 
comme dessus ] xx s. par. – nihil  
 
Jehan van den Putte en tient ung fief contenant demy bonnier [ dont le valeur nest point venu 
comme dessus ] xL s. par. – nihil  
 
Jehan van der Beken pour le cloistre de Sainte Clare en tient ung fief contenant demy 
bonnier [ dont le valeur nest point venu comme dessus ] xL s. par. – nihil  
 
Josse Vijt ou nom de sa femme en tient ung fief contenant cincq journelz [ dont le valeur nest 
point venu comme dessus ] iiij livres x s. par. – nihil  
 
Simon Machs en tient ung fief contenant demy journel [ dont le valeur nest point venu comme 
dessus ] x s. par. – nihil  
 
Jehan vuten Hove fs Jaques tient ung fief de Ogier de Masminnes et est une seignourie 
appelle TER STRATEN ensamble ung demy moulin scitue sur la seigneur dudict Ogiers qui 
vault par an assavoir ladicte moictie dix sacqs de soille item a en rente en deniers que ses 
tenans qui leur tient de luy tiennent paient montant par an xLvij s. ix deniers obool par. et 
quant lesdictes terres se changent par vente ou aultrement prent le x° denier et a la mort viij 
s. du bonnier item appertient audict fief ung mayeur et praictre pour faire tel service que 
danchien temps len a coustume de faire et sont les emolumens de cedit fief extime par an  vj 
livres par. duquel fief sont tenus xxxij hommaiges qui leur fiefz ennoultre de luy tiennent en la 
maniere cy apres declaire et vault en tout par an  xxvij livres ix deniers par. – tauxe  xix livres 
xiiij s. par.  
 
Ledict Jehan en tient ung aultre fief et est le tierchs de tous les biens et seignouries de 
Vutberghen et Overmeere en toutes les rentes exploix comme de formorture ou moulin es 
drois franchises libertez emolumens prouffis desdictes seignouries pareillement des 
guaronnes de chives  comme pescherie oscelerie pertriserie guarbes riens reserve ne excepte 
mais en telle maniere et comme ledict Ogier la tient et vault par an  Lvij livres par. – tauxe 
xxxiiij livres iiij s. par.  
 
Ledit Jehan en tient ung aultre fief contenant trois bonniers et ung quart appelle DEN 
SCHOORC ACKER  qui vault par an  xij livres par. – tauxe vij livres iiij s. par. 
 
Ledict Jehan en tient ung aultre fief contenant demy bonnier en preit qui vault par an  xxxvj s. 
par. – nihil  
 
Premiers Pierre van Acker tient ung fief de Jehan vuten Hove a cause de Marguerite 
Pauwels contenant ung bonnier duquel fief sont tenus les fiefz cy apres nommez et vault cedit 
fief par an  iij livres xij s. par. – nihil  
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Jaqueminne Doostrem tient ung fief ducit Pierre contenant journel et demy qui vault par an  
xxxvj s. par. – nihil  
 
Maistre Jehan van Loo en tient ung fief contenant ung journel demy qui vault par an xx s. 
par. – nihil  
 
Marguerite Maechs en tient ung fief gisant en en deux pieches qui vault par an xij s. par. – 
nihil  
 
Jehan Aleyten en tient ung fief contenant xxxiiij verges  et vault par an  vj s. par. – nihil  
 
Margriete femme de Jehan Velleraerts en tient ung fief contenant une mesure appelle 
haelsterzaet et une messure vaetzaet item en rente sur diversses terres viij s. ix deniers par. et 
sur ixc L verges de xj guarbes les deux et vault par an  iiij livres ix deniers par.  
 
Ogier de Masminnes tient ung fief de Jehan vuten Hove appelle la seignourie et fief TER 
STRATEN contenant demy mesure appelle vaetzaet et est enmasonne – nihil  
 
Ledict en tient environ deux mesures appelle vaetzaet qui valent par an  xx s. par. – nihil  
 
Jehan le Grawer en tient ung fief contenant une mesure appelle vaetzaet qui vault par an  xvj 
s. par. – nihil  
 
Jehan Jacops fs Jehan en tient ung fief contenant six journelz qui vault par an  iij livres par. 
– nihil  
 
Jehan van Musschote fs Jaques en tient ung fief contenant trois journelz et vault par an  xxx 
s. par. – nihil  
 
Josse van der Heiden  en tient ung fief contenant xxx verges qui vault par an  viij s. par. – 
nihil  
 
Pierre le Waghemaker fs Jehan en tient ung fief contenant ung bonnier et vault par an  xLviij 
s. par. – nihil  
 
Gosart Velraet  en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xx s. par. – nihil  
 
Danel Oosterlinc en tient ung fief contenant demy bonnier et ung aultre fief contenant 
vaetzaet et demy qui vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Jehan Boyst en tient deux fiefz contenans cincq vaetzaet et valent par an  xxx s. par. – nihil  
 
Catherine van der Helst en tient ung fief contenant quatre mesures appelle vaetzaet qui vault 
par an xLviij s. par. – nihil  
 
Jehan van Mossevelde fs Pieters en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet et 
vault par an xxx s. par. – nihil  
 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 445

Pierre Douwe en tient ung fief contenant vij mesures appelle vaetzaet qui vault par an iij 
livres xij s. par. - nihil  
 
Leurens Serclaux en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an iij livres par. – 
nihil  
 
Ledict Leurens en tient ung fief contenant ung bonnier a la charge de xxxvj s. par. de rente et 
vault par an  Liiij s. par. – nihil  
 
Jehan le Maistre fs Jehan en tient ung fief contenant deux mesures appelle vaetzaet et vault 
par an  xxij s. par. – nihil  
 
Les hoirs de Jehan le Cupere en tiennent ung fief contenant une mesure appelle vaetzaet qui 
vault par an  viij s. par. – nihil  
 
Jehan Dullart en tient ung fief contenant cincq mesures appelle vaetzaet qui vault par an  xL 
s. par. – nihil  
 

4517 Jacop van Massemine heer van VUTBERGHEN ende OVERMEERE doet verhef 
van zijn leen zijnde de heerlijkheden van Uitbergen en Overmere met al hun 
toebehoren. Deze heerlijkheden liggen in het land van Dendermonde in één 
geheel. De leenhouder heeft de hoge, middele en nedere rechtsmacht. Aan het 
leen behoort ook een baljuw, meyer, een schutter en zeven schepenen die de 
leenhouder mag benoemen. Aan het hoofdleen zijn 61 mannen die een leen 
houden. En in andere naburige parochies zoals in Hamme, Grembergen, Zele, 
Wetteren, Schellebelle, Gentbrugge, staan laten ten sterfkoop en te wandelkoop. 
Verscheidene laten zijn heerlijke penningrenten de leenhouder schuldig van 
wegen hun erfgronden die van het hoofdleen afhangen bedragende jaarlijks 
twintig pond par. in speciën, tweehonderd zestig hoenderen, zes spent halster 
evene. Van Roothuuse heft de leenhouder de tiende penning. Onder de heerlijke 
vermogens vermelden we o.a. de visserij, de vogelvangst, de zwanerij en patrijzen 
het innen van boeten tot zestig pond par. en meer. Een opsomming van zijn 
rechten in BARELBROUC. Nog behoort de leenhouder de helft van de windmolen 
in Overmere en de helft van een veer gelegen in Uitbergen. Nog is jonkvrouw 
Anthonijne Adornes fa. Pieters het derde houdende in een vol leen. Het rapport 
werd door de leenhouder gezegeld op 6 april 1513.  

 
Volgens register van de Rekenkamer nr. 24644 (anno 1473 afgesloten 1480) volgende 
melding: 
 
De Nicolas Ghelgroot  a cause de son fief tenu de Ogier de Masminnes  vault xLviij livres 
par. par an tauxe xxxv livres viij s. par. de ce receu que xij livres x s. par.  
 
De Sire Jaques Bricque  pbre a cause dun fief tenu de Claeys Ghelgroot  de iij bonniers vault 
x livres iiij s. par. receu  vj livres ij s. par.  
 
De Jehan de Mossevelde a cause de son fief tenu de Claeys Ghelgroot  contenant ij bonniers 
vault ix livres par. receu  v livres viij s. par.  
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Des hoirs de  Jehan de Cuper a cause de leur fief contenant iiij bonniers vault xiij livres iiij s. 
par. par an pour ce tauxe iiij livres j s. vj deniers 
 
Volgens register van de Rekenkamer anno 1475 nr 24653 volgende melding :  
 
De  Jehan Ghelgoet a cause dun fief quil tient de  Ogier van Masseme valissant par an xLviij 
livres par. icy pour le vj° denier dudict fief  viij livres 
 
OP LOS STUKJE PAPIER  OOK GEPAGINEERD  134 IN ANDER HANDSCHRIFT  
 
Memorie omme  Jan Vaerman te segghen aen nichte  de Ros tot Meenen dat de brieven die sy 
vraeght maer binnen  t’ 4 daeghen en connen ter hant commen  
In cas tot Ryssel gaet oft Jan Philippus te vraeghen in de caemer van rekeninghe copie 
autentick van het denombrement van de heerlicheede van het Mortansche hem bestreckende 
op Ardoye, Colscamp, Bevere en daer ontrent al Brughsche vrie te betaelen dat het cost ofte 
de selve copie aen cosijn de Ros ordoneeren te betaelen  
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LXI. MEULEBEKE 
 
Gorge van Schorisse  ou nom de ma demoiselle Ysabeau van den Dovyen  tient ung fief de 
mondict seigneur de sadicte maison et court de Tenremonde et est la seignourie de 
Muelenbeke appelle la COURT TEN BOURCH contenant en bois pastere eaue et terre 
labourable quatre bonniers et demy auquel fief appertient toute justice haulte moyenne et 
basse peut aussi bannir hors de ladicte seigneurie et iceulx rappeller item appertient audict 
fief tonlieu bien espanez  des bastars amendes de Lx livres item a ung bailly et soubz bailli 
ung sergent et plein court dhommes de fief et vij eschevins lesquelz pevent arrester et tout 
faire ce que officiers appertiendra de faire  item peut aussi visiter les chemins sur les 
amendes de ce accoustumez item peut tenir trois franches ventez en lan et y faire venir tous 
ceulx qui sont eauge dessus xvj ans item peut aussi tenir une vente  annuelle sur toutes 
manieres de complaintes item prent a cause de sondict fief en rente seignourable xxiiij muys 
xx rassieres trois havotz de soille mesure de Courtray  xiiij halsters daveine, xxij rasieres de 
braiz appelle mout  ijc Lxxiij oefz, xxvij chappons  xLvj gelines cent et xxxvij pains et en rente 
en deniers xij livres iiij s. ij deniers par. duquel fief sont tenus les arrieres fiefz cy apres 
nommez et vault cedict fief par an 
Et ycellui fief est cherghierz de rente heritable appertenant a la fille de maistre  Palle van 
Overtfelt  lesquelle rente est tenus en fief de mondict seigneur de tenremonde quelle non est 
venue ou registre.  

- le valeur n’est point venu ou registre mais il sert  
 
Premiers Messire Jaques de Mastain seigneur de Masminnes tient ung fief dudict Jorge de 
ladicte seignourie de Muelebecque appelle WESTREM sci!tue ou pais Dalostz laquelle nest 
point venu ou registre 
 
Messire Jehan de Monfrand  en tient deux fiefz qui valent par an  CL livres par. – il sert et 
pour ce point tauxe 
 
Messire Pierre Bladelin seigneur de Middelbourch en flandres en tient ung fief et est une 
seigneurie de ble, avaines, chappons et rente en deniers qui vault par an  Lxxij livres par. – 
tauxe xLiij livres iiij s. par.  
 
Ghiselbrecht van der Gracht en tient ung fief contenant xix bonniers qui vault par an Lxxviij 
livres par. – tauxe xLvj livres xvj s. par.  
 
Lievin Damman en tient ung fief qui vault par an Lxxix livres par. – tauxe xLvij livres viij s. 
par. 
 
Lion de Lencourt en tient ung fief qui vault par an  iiijxx livres par. – tauxe xLviij livres par. 
 
Jehan Dries en tient ung fief dudict Lyon qui vault par an  xiiij livres par. – tauxe viij livres 
viij s. par.  
 
Jehan Quenin en tient ung fief consistant a EERTBENT qui vault par an  xxj livres par. – 
tauxe xij livres xij s. par.  
 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 448

Jehan de Burwan en tient deux fief qui valent par an x livres xv s. par. – tauxe vj livres ix s. 
par.  
 
La vefve de Pierre van Campene en tient ung fief et est une disme qui vault par an  xxiiij 
livres par. – vefve tauxe pour moictie vij livres iiij s. par. 
 
Pierre van der Straten en tient deux fiefz qui valent par an  xix livres xvj s. par. – tauxe xj 
livres xvij s. par.  
 
Rogier van der Straten en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an  viij livres viij 
s. par. – tauxe v livres par. 
 
Josse le Vadder en tient ung fief contenant cent verges qui vault par an  xxv s. par. – nihil  
 
La fille de Rogier Le Mots en tient ung fief contenant quatre verges qui vault par an ij s. par. 
– nihil  
 
Jehan van den Gavere en tient ung fief contenant trois bonniers qui vault par an  x livres par. 
– tauxe vj livres par.  
 
Arnoul van den Bossche en tient ung fief comme tuteur  contenant quatre mesures appelle 
ghemeten qui vault par an  vj livres par. – nihil  
 
Charles de Landsberghe  en tient ung fief contenant quatre mesures appelle ghemeten et 
vault par an  v livres par. – nihil 
 
Pierre van der Woestine en tient ung fief contenant deux cens verges et vault par an  xxx s. 
par. – nihil  
 
Jaques le Heer en tient ung fief contenant ensamble ung peit fief quatre mesures appelle 
ghemeten et cincquante verges qui vault par an  v livres par. – nihil  
 
Clare sOlislaghers en tient ung fief contenant trois bonniers qui vault par an  x livres par. – 
vefve tauxe pour moictie iij livres par.  
 
Guillaume Anthuenis comme tuteur en tient ung fief contenant ij bonniers et cincquante 
verges qui vault par an  iiij livres par. – nihil  
 
Maistre Jehan van den Eecke en tient ung fief contenant cincquante verges qui vault par an  
vj s. par. – nihil  
 
Guerard van der Helle en tient ung fief contenant cincquante verges qui vault par an  xiiij s. 
par. – nihil  
 
Simon Lievins en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an  xvj s. par. – nihil  
 
Lievin Scotte alias Loonkin en tient ung fief contenant xxxiij veges et vault par an  iiij s. par. 
– nihil  
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Jehan Spyse en tient ung fief qui vault par an  xL s. par. – nihil  
 
Fransois de Winnezele tient ung fief de Ghiselbrecht van der Gracht et est une rente 
heritable de deux muys de soille mesure de Courtray et vault par an  iiij s. par. 
Item encore vij petits fiefz desquelz il ne ont nulz proffiz Assavoir Michiel Meys, Karels de 
Landsberghe, messire  Evraert Jan Spise, Jan van Roden, Joosse van Landberghe et  
Gerard de Vos 
 

10559 Jan van den Douie heer van Nieukerke en van Muelebeke doet verhef van zijn 
leen en manschip dat hij houdt van het huis en het hof van Dendermonde. Het 
heerschip is vier bunders en half groot en wordt het HOF TER BORCHT  
genoemd. Het omvat een hofstede met land, bos, weide en water. De leenhouder 
bezit de drie graden van justitie, hogere, middele en lage. Onder zijn heerlijke 
rechten vernemen wij dat hij een over- en onderbaljuw, een prater die een vol hof 
van leenmannen uitmaken. Ook een bank van zeven schepenen die recht mogen 
spreken behoort tot het heerschip mag aanstellen. Verder mag de leenhouder 
boeten van 60 pond par. en minder opleggen, heeft hij het recht op tol, vond, 
bastaard- en stragiersgoed. De baljuw mag in alle criminele en civiele zaken recht 
spreken. Het bijeenroepen van de vierschaar gebeurt alle zeventien weken. Op het 
heerschip staat een windmolen die de leenhouder bezit. De heerlijke renten 
worden op Sint Bavendaege, Sint Martinsdaege en op  Sint Stevinsdaege geïnd. Ze 
bestaan uit o.a. negen halster en elf havot evene Kortrijkse maat, zevenenzeventig 
kapoenen een vierde en een zevende deel, hoenderen, honderd zevenendertig 
broden, twee honderd drieënzeventig eieren en een half. Uit één razier rogge 
moeten tien broden gebakken worden. In speciën heeft de leenhouder twaalf pond 
vier s.ingen twee deniers par. en jaarlijks vier opwinningen die telkens 12 
penningen par. waard zijn. Tot het heerschip behoren dertig manschepen die elk 
een leen houden. In het rapport wordt nog gewag gemaakt dat de leenhouder een 
kapel mag oprichten en een kapelaan aanstellen. Het rapport werd gezegeld door 
de leenhouder op 8 juli 1441.  

4131 Jonker Claude Damas als baljuw van het huis en hof van Dendermonde en als 
volmachtdrager van jonker Pieter Damas zijn broer doet verhef van een leen 
zijnde de helft van een heerlijke erfelijke leenrente van honderd vijftig pond par. 
jaarlijks te betalen in twee deelbetalingen. De oorsponkelijke bescheiden van het 
aangaan van deze rente dateren van 1453 en is bezet op de heerlijkheid van  
MUELEBEKE en het THOF TER BORCHT  toebehorende jonker Pieter Damas 
door het overlijden van jonkvrouw Adriana van Catz zijn moeder. Het rapport 
werd ondertekend en gezegeld op 28 april 1606 door de leenhouder op 28 april 
1606.   

4501 Jan van der Beke, zoon van Jacop, als voogd over Grietken Eghels, dochter van 
Willem, doet verhef van een leen van drie vaatzaad groot. De helft hier is 
afgescheurd van een oude losselijke jaarlijkse rente van hondert vijftig ponden 
par. te betalen in Philips Braspenningen van twee schellingen par. het stuk.  Deze 
rente is bepand en verzekerd op de heerlijkheid van MUELEBEKE en  THOF TER 
BORCHT. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder maar niet gedateerd.   
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4132 Adriaan de Beer, schildknaap heer van Muelebeke doet verhef van de heerlijkheid 
Muelebeke en het hof  TER BORCHT gelegen in de kasselrij van Kortrijk. De 
heerlijkheid komt aan Adriaan toe door het overlijden van jonker Jan de Beer, 
schilknaap, zijn vader. Het hof TER BORCHT omvat de wallen, moten, land, 
bossen, weiden en het huis van plaisance vier bunder en half groot. Verder wordt 
de opsomming gemaakt van de hoge, middele en lage justitie met alle rechten en 
plichten zoals het aanstellen van een overbaljuw en onderbaljuw en een prater om 
met een vol hof recht te spreken. De leenhouder bezit ook een windmolen. Tevens 
krijgen we de opsomming van alle inkomende renten  o.a. negen mudden en twee 
pinten rogge Kortrijkse maat. In even rente vijftien mudden negen razieren en een 
havot en twee pinten. In penningrenten heeft hij twaalf pond vier schellingen par. 
Nog in even spijnchalstermaete tien razieren twee havot in mout tweeentwintig 
razieren en twee havot. Verder nog tweeenzeventig kapoenen en een vierde, 
zevenenveertig hoenderen, honderd zevenendertig broden en een vierde. Uit een 
razier Kortrijkse maat moeten tien broden gebakken worden. Verder nog twee 
honderd drieenzeventig eieren en nog eens vier schellingen par. in speciën. Er 
wordt nog melding gemaakt van een penningrente van tweeënzestig schellingen 
par. en jaarlijks nog eens tweeentwintig razieren drie havot en een pinte evene.  
Een rente DE RENTE VAN VRIESEN genoemd omvat zeventien kapoenen en 
twee honderd eieren en tevens een tiende op de erfgronden zijnde van de drie 
schoven de twee schoven. Tot de heerlijkheid en hof  behoren dertig manschepen 
die elk een leen houden. De voornoemde heer mag twee kappelrijen oprichten en 
twee kapellanen aanstellen. Het rapport werd ondertekend en gezegeld door de 
leenhouder op 11 juli 1608.  

4133 Adriaen de Beer, schildknaap, heer van Muelebeke doet verhef van een leen hem 
gesuccedeerd door het overlijden van Jan de Beer, schildknaap heer van 
Muelebeke zijn vader. De leenhouder doet verhef van zijn leen wezende een 
heerlijke ervelijke en onlosselijke rente van tweeënzeventig ponden par. eertijds 
in het bezit van de edele en eerzame heer Jan Veyse in huwelijke geweest met 
jonkvrouw Isabella van den Douve die heren waren van Muelebeke en van het  
HOF TER BORCHT. Meester Jan de Beer verkreeg de heerlijkheid en hof door 
koop van jonkvrouw Catherijne van Overtvelt en haar zoon. Het rapport werd 
ondertekend en gezegeld door de leenhouder op 11 juli 1608.  
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LXII. NIEUWENHOVE 
 

4138 Bussaert van Munte doet verhef van zijn leen van achtentwintig manschepen 
namelijk : Eerst Daneel de Costere houdt dertien dagwand toebehorende het 
Godshuis van Sinte Katelijne in Merchtem. Philips van Nieuwenhove houdt een 
leen gelegen nabij het HOF TEN MERCHTENE in de YEVELDE. Daneel van 
Nedervelde houdt acht bunders in Opwijk. De zelve Daneel houdt nog een 
dagwand op DYEVELT.  Margriete van de Nieuwenhove vrouw van Adaem 
Keysers houdt een bunder op beide de HIEVELDE. Margriete van Couwenberghe 
houdt een bunder voor het hof van Jan de Boc op het einde van de YEVELDE 
naast  LUPAERTE. Margriete van van der Eertbrugghe bezit een dagwand op D 
IEVELDE  tussen het goed van Joos Keysere aan beide zijden gelegen. Willem 
van der Doort houdt een bunder meers gelegen naast DAUMERSCHE VELT  en 
aan DE SPECBEKE. Jan van Assche bezit een half bunder gelegen op 
DMIDDELSTE VELT. Jan Govaerts houdt een half bunder in Denderbelle palende 
aen DAMVELT. Jan de Boc bezit een hofstede van een half dagwand TEN 
BROUCKE genoemd. Lodewijc Salaerts bezit een bunder op DMIDDELSTE 
YEVELT. Jan van Couwenberghe houdt twee lenen. Guilliame Coniers  houdt drie 
volle lenen, Joos de Keysere bezit zeven dagwand op de YEVELDE. Gillis van 
den Broucke zoon van Jacop houdt een dagwand en tien roeden in Denderbelle. 
Jan Parridaen houdt een leen en juffr Marie van Diepenbrouc vrouw van Vrancx 
van Raesdonc houdt een leen gelegen in Opwijk. Jan de Garecopere houdt een 
dagwand spruitende uit vier dagwand die Goesen Oenolfs waren in Denderbelle 
gelegen. Jan van Anderenhove houdt elf dagwand in Lebbeke  DEN 
HERTSMEERE genoemd en ligt naast T GOET TE LIBERSAY. Tot dit leen 
behoren nog zeven mannen die hun leen van Jan van Anderenhove houden. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 5 september 1440. 

4139 Jacop van Nieukerke doet verhef van zijn leen en manschap zijnde het heerschip 
van ROEDEN dat men noemt TEN NIEUWENHOVE hebbende alle graden van 
justitie. Het aanstellen van een overbaljuw en een onderbaljuw evenals een prater 
die men amman noemt en een vol hof van leenmannen en een bank van zeven 
schepenen behoort tot zijn bevoegdheden. Een opsomming van de heerlijke 
rechten waaronder bastaard en stagiers goed, het vangen en arresteren van 
boodoeners, het berechten in alle criminele en civiele zaken wordt melding 
gemaakt. Nog behoort tot de heerlijkheid een hof met wallen, landen, meersen 
bossen en waters van acht bunders groot. Het huis wordt van ouds 
TGHISELHUUS  genoemd omdat dat daar gevangenen in ondergebracht werden. 
Van het hoofdleen en manschap worden achtendertig achterlenen gehouden die de 
baljuw en mannen moeten leveren om recht te spreken en hun salris betalen. In 
heerlijke erfelijke rente heeft de leenhouder negenentwintig pond vijs schellingen 
par. in speciën, acht kapoenen, zes hennen in natura die jaarlijks geheven worden 
op diverse erfgronden. Ook heeft de leenhouder tien pond par. op diverse 
erfgronden die diverse laten toebehoren gelegen in HANNEKINS WERVE VAN 
DER SLUYS en elders als ze verwandeld worden. Nog heeft de leenhouder zijn 
rechten waaronder het recht van een gamelbouc namelijk het beste kateil. De 
schepenen zijn verplicht jaarlijks drie jaerwaerheden te houden, t.t.z. alle 
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zeventien weken. Desgevallende kan er een extra vergadering plaats vinden. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 4 juli 1440.  
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LXIII. OOSTKAMP 
 

4360 Het rapport, geschreven in de Franse taal, is een vertaling uit het Vlaams en 
behelst het verhef van het leen door Jaques de Nieukerke gehouden van het hof 
van Dendermonde. Het leen en heerlijkheid van RODEN gezegd  TEN NIEUWEN 
HOVE  gelegen in Oostkamp, Waardamme en Ruddervoorde.  
Eerst: een motte met een groot huis dat men TGHISELHUUS noemt, daarin 
begrepen landen, weiden, water, bossen groot acht bunders. Tot dit leen behoort 
ook de visserij en de helftwinninge. Verder nog behoort aan de heerlijkheid de 
drie graden van justitie met uitgebreide machtsverklaring van de graden. De 
aanstelling van een baljuw en onderbaljuw een sergant genoemd prater. 
Verwijzing naar de gebruiken van Meulebeke en Ingelmunster. Melding over het 
tijdstip van het vergaderen van de volle bank door de baljuw te convoceren. Tot 
de heerlijkheid of van de heerlijkheid worden achtendertig  achterlenen gehouden. 
De onderdanen gelden heerlijke renten ten belope van 29 pond 5 schellingen par. 
en acht kapoenen en zes zwanen. Ook de laten van Hannekens Werve en van de 
stad Sluis gelden jaarlijkse renten RENTE VAN RODES genoemd.  
Hierbij gevoegd een schrijven van Jehan le Proost baljuw van Dendermonde op 
23 oktober verwijzend naar het schrijven van 21 oktober uit Rijsel. De 
rekenkamer verzocht informatie over het leenverhef van de hogervernoemde 
heerlijkheid.  
Een tweede schrijven gedateerd 25 december 1440 van Jehan le Prevost baljuw 
van Dendermonde.   

 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 454

LXIV. BERLARE 
 
Josse  de Hooghe fs Jehan [ Jehan ] tient ung fief de mondict seigneur contenant demy 
bonnier duquel fief len tient six arrieresfiefz cy apres declarez et vault cedit fief par an 
ensamble les drois seignouraulx et on tient de lui xxij mesures de terre sur quoy il prend x° 
denier a la vente et vj deniers par. par an et une dyme sur xj mesures appelle dagwand et 
vault par an [ x livres viij s. par. ] iij livres x s. par. – nihil  
 
Jehan Everarts tient ung fief dudict  Josse contenant demy bonnier et vault par an  xxxvj s. 
par. – nihil  
 
Gilles de Hooghe fs Brams en tient ung fief contenant ensamble ung aultre petit fief demy 
bonnier et ung journel qui vault par an  iii livres xij s. par. – nihil  
 
Jehan Zeghers en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an xxiiij s. par. – nihil  
 
Catherine Pijls fa Leurens en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xxiiij s. 
par. – nihil  
 
Jehan Nieulant tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de tenremonde et 
est une disme gissant autour Dappels et de trois guarbes les deux et vault cedit fief par an iij 
livres xij s. par. – nihil  
 
Josse van der Heeke tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant trois journelz et vault par an  xxiiij s. par. – nihil 
 
Danel Pauwels tient ung fief de mondit seigneur contenant ung journel et vault par an xvj s. 
par. – nihil  
 
Adam de Berlaer tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant vij mesures appelle vaetzaet qui vault par an  vj livres par. – nihil  
 
Jaques le Hooghe tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant xiij mesures appelle vaetsaet duquel fief la mere dudict Jaques tient les prouffis sa 
vie durant et vault cedit fief par an  vj livres par. – nihil  
 
Adriaene de Haetsenberghe femme de  Pierre le Man tient ung fief de mondict seigneur de 
sadicte maison et court de tenremonde contenant quatre hommaiges qui ennoultre leur fiefz 
tiennent delle item prent sur xij bonniers deritage que len tient delle iiij deniers par. par an le 
x° denier a la vente x s. par. – nihil  
 
Pierre van Hove tient ung fief de ladicte Adrienne contenant demy bonnier qui vault par an  
xLviij s. par. – nihil  
 
Rombout le Hooghe fs Brants en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xxiiij 
s. par. – nihil  
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Pierre van den Perre en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an xxiiij s. par. – 
nihil  
 
Elizabeth Pijls femme de  Gilles le Smet en tient ung fief contenant demy journel qui vault 
par an  xij s. par. – nihil  
 
Gilles Zeeberch tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant cincq bonniers en preitz et meschante terre duquel fief len tient trois bonniers 
deritaige dont il prent la formorture et mutacion et vault cedit fief par an  viij livres viij s. 
par. – tauxe  v livres par.  
 
Room le Hooghe tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant trois  mesures appelle vaetsaet [ et vault par an ] dont en tient duex arrierefiefz chy 
aprez declarez et vij bonniers de terre sur quiz il prent xij deniers par. par an et le x° denier a 
la vente et vault par an [ xxxvj s. par. ] xLij s. par. – nihil  
 
Jehan le Hooghe tient ung fief dudict  Room contenant demy vaetzaet et vault par an  vj s. 
par. – nihil 
 
Jehan van den Damme en tient ung fief contenant demy vaetzaet qui vault par an  vj s. par. –
nihil  
 
Catherine Sersanders tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde et est une disme qui vault par an ensamble certaine rente icelle prent sur 
heritaige montant viij s. par. et cincq gelines duquel fief sont tenus deux hommaiges cy apres 
nommez  Liiij livres par. – tauxe  xxxij livres viij s. par.  
 
Clare Lippins vefve de Mathieu Brant contenant xij mesures appelle vaetzaet qui vault par 
an  vij livres iiij s. par. – vefve tauxe pour moictie ij lires iij s. par.  
 
Jehan vuten Hove tient ung fief deladicte Catherine et est le tierchs dune disme dont ladicte 
Chaterine a les deux pars et vault par an  xxvij livres par. – tauxe xvj livres iiij s. parisi 
 
Maistre  Jorge le Bul  tient ung fief de mondict seigneur a cause de mademoiselle sa femme et 
est rente heritable assigne sur le fief TEN OVERNESTE  en la paroiche de Lebbeke qui vault 
par an xviij livres par. – tauxe x livres xvj s. par. 
 
Jehan le Hooghe tient ung fief de mondict seigneur contenant demy bonnier qui vault par an  
xLviij s. par. – nihil  
 
Jehan Coppin Pieters tient ung fief de mondict seigneur contenant en grandeur ung 
BROUCMERSCH qui vault par an  Liiij s. par. – nihil  
 
Jaques Boudens tient ung fief de mondict seigneur contenant ung journel et vault par an  xxx 
s. par. – nihil  
 
Pierre le Hooghe fs Jaques tient ung fief de mondict seigneur contenant demy bonnier qui 
vault par an  iij livres par. – nihil  
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Jehan Goossins fs Jehan tient ung fief de mondict seigneur contenant cincq bonniers dont  
Jehan van der Haghe tient la vj° part vault par cedit fief deduit le dickaige  viij livres viij s. 
par. – tauxe  v livres par.  
 
Cornille van der Gracht tient ung fief de mondict seigneur contenant ung bonnier qui vault 
par an  iiij livres xvj s. par. – nihil  
 
Josse Moyanon tient ung fief de mondict seigneur et est une rente seignourable extendant sur 
Lj mesures appelle vaetsaet dont il prent quant lesdictes terres se vendent ou transportent le 
x° denier et vault par xvij mesures dit vaten velue au xxiiij denier par. et deux gelines xxvij s. 
vj deniers par. – nihil  
 
Andrieu van den Eede ou nom de  Margriete van Huvelde sa femme tient ung fief de mondict 
seigneur contenant deux bonniers duquel fief sont tenus six arrieresfiefz cy apres nommes et 
vault cedit fief par an ix livres xij s. par. – tauxe v livres xv s. par.  
 
Catherine Bouwens tient ung fief de ladicte Margriete contenant ung bonnie qui vault par an  
iiij livres xvj s. par. – nihil  
 
Pierre le Hooghe fs Pierres  en tient ung fief contenant un preiz virge et demie qui vault par 
an xviij s. par. – nihil  
 
Jehan le Kimpe en tient ung fief contenant demy bonnier et xxx verges qui vault par an  xLviij 
s. par. – nihil  
 
Adam de Berleer  en tient ung fief contenant en preitz six mesures appelle vaetzaet et vault 
par an iiij livres xvj s. par. – nihil  
 
Les enffans de  Gilles de Hooghe fs Boudins en tiennent ung fief contenant demy bonnier qui 
vault par an iij livres par. – nihil  
 
Clare sHooghen en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xviij s. par. – nihil  
 
Cornille Serwointuys comme tuteur tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et 
court de tenremonde contenant en preiz demy journel duquel fief Pieter Mijs tient demy 
journel en fief et les deux valent par an  xxxiiij s. par. – nihil  
 
Jehan le Hooghe fs Gilles tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant dix journelz lequel fief est deu en temps de guerre de service dun 
cheval item est tenu dudict fief xviij bonniers de terre dont il a le x° denier a la vente 
pareillement sont tenus dudict fief quatre hommaiges cy apres declarez et vault cedict fief par 
an xij livres par. – Colinet a receu se service du cheval comme il appert par sa cedule  
 
Elyzabeth van der Denderen tient ung fief dudict Jehan contenant trois mesures appelle 
vaetzaet qui vault par an xxxvj s. par. – nihil  
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Josse van der Denderen en tient ung fief contenant trois mesures appelle vaetzaet qui vault 
par an xxxvj s. par. – nihil  
 
Maistre  Marcq van den Houvere en tient ung fief contenant cincq journelz qui vault par an 
vj livres par. – nihil  
 
Jehan Everarts  en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Lieve Claux tient ung fief de mondict seigneur contenant ung journel duquel fief sont tenus 
les fiefz qui sensievent et vault par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Marie sBerchgrachs femme de Gillis le Hooghe tient ung fief dudict Lieve contenant ung 
journel qui vault par an xxiiij s. par. – nihil  
 
Pauwels de Muhro  en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an xx s. par. – nihil  
 
Leurens Pijl  en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an xLviij s. par. – nihil  
 
Guillaume Pijl en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an xLviij s. par. – nihil  
 
Gilles le Hooghe en tient ung fief contenant ung vaetzaet qui vault par an  xij s. par. – nihil  
 
Martin le Hooghe en tient ung fief contenant ung vaetzaet qui vault par an  xij s. par. – nihil  
 
Ghertruyt Verveks en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an iij livres xij s. 
par. – nihil  
 
Jehan van den Hulze tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant trois bonniers duquel fief sont tenus les arrieresfiefz cy apres declarez 
et vault cedict fief par an  ix livres xij s. par. – tauxe v livres xv s. par.  
 
Damoiselle  Marie sNeven tient ung fief dudict Jehan contenant demy bonnier qui vault par 
an  xLviij s. par. – nihil  
 
Jaques le Hooghe en tient ung fief contenant deux mesures appelle vaetzaet qui vault par an  
xxviij s. par. – nihil  
 
Jehan Staes en tient ung fief contenant deux vaetzaet qui vault par an  xij s. par. – nihil  
 
Jehan Christiaens en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  iij livres par. – 
nihil  
 
Henry Zeghers en tient ung fief contenant ung vaetzaet qui vault par an  xij s. par. – nihil  
 
Sire  Lievin van den Hulze en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xxx s. par. 
– nihil  
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Jehan Herman en tient ung fief contenant ix mesures appelle vaetzaet duquel fief sont tenus 
deux arrieresfiefz et vault cedit fief par an  iiij livres iiij s. par. – nihil  
 
Les hoirs de  Jehan Ketel tiennent ung fief de  Jehan Herman qui vault par an x s. par. – 
nihil  
 
Jehan Goossins en tient ung fief contenant deux mesures appelle vaetzaet duquel fief sont 
tenus deux bonniers sur quoy il prent x deniers par. et le x° denier a la vente et vault cedict 
fief par an  xiiij s. par. – nihil  
 
Gilles Pauwels tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant ung journel qui vault par an xxiiij s. par. – nihil  
 
Bernin Herman tient ung fief dudict Gilles contenant ung bonnie qui vault par an  iiij livres 
iiij s. par. – nihil  
 
Jaques Louf en tient ung fief contenant une mesure appelle vaetzaet qui vault par an  xx s. 
par. – nihil  
 
Gilles van der Wielen  en tient ung fief contenant une mesure appelle vaetzaet qui vault par 
an xx s. par. – nihil  
 
Catherine van den Wiele orphenin en tient trois fiefz qui valent par an  xLij s. par. – nihil  
 
Leurens van den Broucke et  Marie van den Damme en tiennent chascun ung contenant ung 
vaetzaet qui valent par an ix s. par. – nihil  
 
Pierre Pauwels en tient ung fief contenant trois journelz qui vault par an  iij livres par. – nihil  
 
Jehan vuten Hove tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant trois bonniers item appertiennent audict fief tenans et subgectz qui luy 
paient de leurs terres en rente heritable iij livres par. xvj gelines et desdictes terres le x° 
denier a la vente et viij s. du bonnier a la mort excepte ceulx qui paient dyquaige et doit ledict 
fief en temps de guerre le service dun cheval item sont tenu dudict fief xiiij hommaiges cy 
apres mis et vault par an xij livres par. – tauxe vij livres iiij s. par. Colinet Danckin a reçu le 
service du cheval comme il appert par sa cedule  
 
Ledict Jehan tient ung aultre fief de mondict seigneur et est une guarbe qui sextent sur vj 
bonniers et ung journel de terre appertenant a pluseurs personnes qui luy paient en rente 
heritable xj s. par. xiij gelines a la vente dicelles terres le x° denier et a la mort viij s. du 
bonnier du quel fief sont tenu trois hommaiges et vault par an  ix livres par. – tauxe v livres 
viij s. par.  
 
Ledict Jehan tient ung aultre fief de mondict seigneur contenant dix journelz en preiz auquel 
fief appertiennent tenans qui leurs terres de luy tiennent et paient en rente heritable en denier 
par an xj s. par. viij gelines dont il prent le x° denier a la vente et en sont tenu trois 
hommaiges cy apres nommez et vault par an  vij livres iiij s. par. – tauxe iiij livres vj s. par.  
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Jehan le Hooghe fs Jehan tient ung fief dudict Jehan vuten Hove contenant ung journel qui 
vault par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Elizabeth Boeist  en tient ung fief contenant une mesure appelle vaetzaet qui vault par an  xij 
s. par. – nihil  
 
Guillaume Neels en tient ung fief contenant trois journelz et vault par an  iij livres par. – 
nihil  
 
Jehan le Hooghe fs Jaques en tient ung fief contenant trois journelz qui vault par an  iij 
livres par. – nihil  
 
Adelize van der Denderen en tient ung fief contenant trois bonniers et demy qui vault par an 
xij livres par. – vefve tauxe pour moictie iij livres xij s. par.  
 
Jehan van den Damme en tient ung fief contenant trois mesures appelle vaetzaet qui vault 
par an  xxxvj s. par. – nihil  
 
Jehan Weezepoele en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  iiij livres par. – 
nihil  
 
Jehan le Kimpe fs Jehan en tient ung fief contenant six mesures appelle vaetzaet qui vault 
par an x livres par. – orphenin tauxe pour moictie iij livres par.  
 
Gilles Wigaert  en tient ung fief contenant trois mesures appelle vaetzaet qui vault par an  
xxiiij s. par. – nihil  
 
Room Claeis en tient ung fief contenant trois bonnies qui vault par an  vj livres par. – nihil  
 
Pierre Everaerts en tient ung fief contenant une mesure appelle vaetzaet pour les hoirs  Gilles 
Everarts et vault  xxiiij s. par. – nihil  
 
Ghertruut sBuels en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xLviij s. paisis – 
nihil  
 
Pauwels de Michrode en tient ung fief contenant trois journelz qui vault par an xxiiij s. par. – 
nihil  
 
Jehan van Michrode en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an xviij s. par. – 
nihil  
 
Room Heyns en tient ung fief contenant trois bonniers qui vault par an  vj livres par. – nihil  
 
Jehan Spot tient ung fief de Jacques Damman gisant en Scellebelle qui vault par an  iij livres 
par. – nihil  
 
Ledict Jehan tient ung fief de Jehan vuten Hove contenant ix journelz en preiz  duquel fief 
Jehan Govaers fs Jehan et ses freres tiennent le tierchs a sievante et en sont tenus les 
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arrieresfiefz cy apres nommez et vault cedit fief par an x livres xvj s. par. – tauxe vj livres ij s. 
par.  
 
Premiers Martin van Materne tient ung fief dudict Jehan Spot contenant ix journelz qui vault 
par an  viij livres ij s. par. – tauxe iiij livres xvij s. par.  
 
Adam van Berlar  en tient ung fief contenant trois journelz a la charge de xij s. par. de rente 
qui ledict Martin van Materne y prent dessus et vault par an deduit lesdicts xij s. par. iij 
livres par. – nihil  
 
Ledit  Jehan Spot tient ung fief de son devantdict fief contenant en preiz ung journel qui vault 
par an xLviij s. par. – nihil  
 
Guillaume Boudins tient ung fief dudict Jehan contenant demy journel qui vault par an  xxiiij 
s. par. – nihil  
 
Jehan Boudens  en tient ung fief contenant en preiz ung journel qui vault par an xLviij s. par. 
– nihil  
 
La vefve et enffans de  Hughe fs Rams en tiennent ung fief contenant ung journel qui vault 
par an  xLij s. par. – nihil  
 
Ladicte en tient ung fief contenant ung journel qui vault xLij s. par. – nihil 
 
Josse le Grauwe en tient ung fief contenant demy journel qui vault par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
L abbe et couvent de Boudeloo tiennent ung fief de Jehan vuten Hove contenant vj journelz et 
demy qui vault par an  vj livres par. – nihil  
 
Lyon le Proofst en tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde et est une rente seignourable que certains tenans luy paient annuellement 
assavoir en rente en deniers xxviij s. par., xxxij mesures de soille appelle vaten, xx mesures 
davaine, vj chappons et xj gelines item a desdictes terres de luy tenus le x° denier a la vente et 
viij s. du bonnier a la mort et en sont tenus les arrieresfiefz cy apres nommez et vault cedit fief 
par an  x livres x s. par. – orphenin  tauxe pour moictie iij livres x s. par.  
 
Berte Lievens tient ung fief dudict  Lyon en rente heritable que je prents sur certaines 
personnes qui de moy tiennent dix bonniers de terre qui vault par an  xij livres par. – tauxe vij 
livres iiij s. par.  
 
Pierre le Wale alias van Ouver en tient ung fief contenant une mesure appelle vaetzaet qui 
vault par an xvj s. par. – nihil  
 
Pauwels de Michro en tient ung fief contenant trois mesures appelle vaetzaet qui vault par an  
xLij s. par. – nihil  
 
Pierre Boeyse fs Jehan  en tient ung fief contenant demy bonniers qui vault par an  iij livres 
par. – nihil  
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Jehan Callen fs Daneels en tient ung fief contenant une mesure appelle vaetzaet qui vault par 
an xv s. par. – nihil  
 
Jehan van Hulzen fs Jehan en tient ung fief contenant trois mesures appelle vaetzaet qui 
vault par an  xxxvj s. par. – nihil  
 
Ghertrut sBuels en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  Liiij s. par. – nihil  
 
Jaques le Hooghe en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xLviij s. par. – 
nihil  
 
Leurens Pijl  en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Guillaume Pijl en tient ung fief contenant cincq mesures appelle vaetzaet qui vault par an  iij 
livres par. – nihil  
 
Adam de Berlar en tient deux fief contenant six mesures appelle vaetzaet qui valent par an iiij 
livres xvj s. par. – nihil  
 
Ledict Adam en tient ung aultre fief contenant journel et demy qui vault par an  xLviij s. par. 
– nihil  
 
Marie sBerchgrachts  en tient ung fief contenant deux bonniers qui vault par an viij livres viij 
s. par. – vefve tauxe pour moictie ij livres x s. par.  
 
Room le Hooghe en tient deux fiefz contenant ung bonnier qui valent par an  iiij livres xvj s. 
par. – nihil  
 
Jehan Meyn  en tient ung fief contenant quatre mesures appelle vaetzaet qui vault par an  xxx 
s.par. – nihil  
 
Jehan van der Muelen en tient ung fief contenant trois journelz qui vault par an  xLij s. par. 
– nihil  
 
Gorge vuten Eechoute en tient ung fief contenant deux journelz et demy qui vault par an  iiij 
livres iiij s. par. – nihil  
 
Danel Claus en tient ung fief appelle DEN SCHOOF qui vault dix sacqs de soille mesure de 
tenremonde dont ses freres ont le tierchs et ung sacq qui donne a son receveur pour son 
sallaire et vault par an deduit ce que dit est  xiiij livres viij s. par. – tauxe viij livres xij s. par.  
 
Leurens Pijl en tient ung fief contenant dix journelz dont len tient ung arrierefief qui sensuit 
et vault par an cedit fief  xij livres par. – tauxe  vij livres iiij s. par.  
 
Pierre Claux tient ung fief dudict Leurens contenant trois mesures appelle vaetzaet qui vault 
par an  xxxvj s. par. – nihil  
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Jehan van Potelles tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant en guardins terre labouralbe, bois, preiz , pastures, bruyeres, canes et 
aultre terre par cidevant denier a rente pour la moictie des fruits quarante deux bonniers 
duquel fief sont tenus pluseurs arrieresfiefz lesquelz sont sy obscures que len ne scet trouver 
le bout excepte ung qui est cy apres mis item a par cidevant sur ledict fief este fonde une 
chappelle en laquelle lon fait trois la sepmaine et quant ledict chapelerie vacque si chiet la 
donnacion en la main de le Rentier pour en faire sa voulente et donnez a tel qui veult [ duquel 
fief le valeur nest point venu ou registre ] et prent sur le dit fief la vefve de  Bussart  son frere 
en viagiere la moytie dez proffys qui vaulent iiijxx xvj livres  en sy demeure net  xxiiij livres 
par. – il sert et pour ce point tauxe  
 
Room le Hooghe tient ung fief dudict Jehan van Pottelles contenant ung journel qui vault 
par an  xj s. par. – nihil  
 

3482 Jan de Hoghe, zoon van Pieter, doet verhef van zijn leen van een half bunder 
groot en de twee delen van een tiende geheven op elf dagwand land. Het half 
bunder paalt aan het goed van Gillis Claus en aan het goed van de kinderen van 
Jan van Miggherode. De elf dagwand erfland is gelegen in diverse percelen tussen 
het land van Willem van Harendonc en aan het BERRECOUTERS 
STRAETKINNE. Van dit leen worden vijf manschepen gehouden waarvan Jan 
Everaert  een half bunder houdt. Brant de Hoghe houdt een (dagwand) de derde is 
Lysbette van der Varendt die een dagwand houdt, de vierde is Pieter Zeghers die 
een dagwand houdt en de laatste is nogmaals Brant de Hoghe die een half bunder 
houdt. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 27 juni 1430. 

3483 Gillis Claeus  doet verhef van zijn leen van een dagwand groot. Tot het hoofdleen 
behoren zeven manschepen te weten : Gillis van der Houvere houdt een half 
bunder, Brant de Hoghe houdt een vaatzaad, Bouden de Hoghe houdt een 
vaatzaad, Jan Pijl houdt een half bunder en dezelfde  Jan Pijl houdt nog een half 
bunder, Lysbette sBoden houdt een dagwand en  Jan van Miggherode houdt twee 
vaetsaat. De leenhouder zegelde het rapport op 27 juni 1430.  

3484 Mathijs Heebergh doet verhef van zijn leen van vier bunders palende aan DEN 
STRIJT en aan de Gentschen wech. Tot dit leen behoren nog 15 laten  die jaarlijks 
24 penningen par. betalen in heerlijke  rente. Een zekere Willem zegelde het 
rapport op 20 juni 1430.  

3485 Gillis van den Houvere doet verhef van zijn leen van een half bunder groot 
palende aan de meersen van Jan en Gillis Pijl en aan het erf van Caroline van 
Cotthem. De leenhouder zegelde het rapport op 21 juni 1430.  

3486 Pieter Roose doet verhef van zijn leen van een half bunder groot gelegen tussen 
het land van Ghoossin den Hoghe en dat van de kinderen van Mossevelde. De 
leenhouder zegelde het rapport op 21 juni 1430.  

3487 Joos  van den Hecke doet verhef van zijn leen van drie dagwand dat paalt aan de 
GHEMEEN TOCHT. Het rapport werd  gezegeld door Jan de Hoghe op verzoek 
van de leenhouder omdat die geen zegel bezit op  24 juni 1430.  

3488 Willem Haeghman doet verhef van zijn leen van vier bunders groot dat paalt aan 
DE STRIJT en aan de Gentse weg. Tot het leen behoren 15 laten die de tiende 
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penning gelden bij wandel-  of sterfkoop. Het rapport werd door de leenhouder 
gezegeld op  24 juni 1430.  

3489 Brant de Hoghe doet verhef van zijn leen van een dagwand palende aan Alyce van 
der Varent. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 25 juni 1430.  

3490 Willem van der Haghe zoon van Jan doet verhef van zijn leen zijnde een heerlijke 
penning rente van 36 schellingen 6 groot of deniers, in natura zestien hoenderen, 
negen halsters en een half vat rogge en verder achtien vaten evene, dit alles in 
Dendermondse maat dat de leenhouder heft op 24 bunder meers, weide en veld. 
Die gronden zijn  gelegen in verschillende percelen naast de slagmolen Tot het 
leen behoren nog vijf manschepen te weten Pieter Roose houdt een half bunder, 
Margriete sGraeuwen houdt drie vaatzaad, Jan van den Houvere  houdt een half 
dagwand, Pieter Bueist houdt twaalf zwaden meers en Jan van Mossevelde houdt 
de twee delen van een vaatzaad land. Het rapport werd door de leenhouder 
gezegeld op 25 juni 1430. 

3491 Noel van den Cote doet verhef van zijn leen van drie bunders. Van het hoofdleen 
worden nog zeven manschepen gehouden. Nog behoort tot het leen een jaarlijkse 
heerlijke penningrente die de leenhouder heft van vier schellingen elf deniers par. 
en 25 hoenderen op 12 bunder erfgrond gelegen in diverse percelen. Het rapport 
werd door de leenhouder gezegeld op 27 juni 1430.  

3492 Gillis Pijl doet verhef van zijn leen van tien dagwand. Van het leen houdt Gillis 
Claeus 3 vaatzaad land in leen  waarop de leenhouder 10 pond par. leenverhef te 
sterfkoop en te wandelkoop heeft. Nog heeft de leenhouder een heerlijke jaarlijkse 
rente van 5 schell par. op 9 bunder erfgrond gelegen  in diverse percelen. De 
leenhouder zegelde het rapport op 27 juni 1430.  

3493 Jan van der Elst als voogd over Margriete Snick zijn vrouw doet verhef van een 
leen van zeven dagwand land in een bocht gelegen nabij Cornelis Vos -  tot het 
hoofdleen behoren de volgende achterlenen eerst Pieter [.. ] houdt  een bunder 
leen gelegen in DEN LANGHEN WINT, Gillis van Miggherode houdt 25 roeden 
in  [..]broec, Pieter Malschardt houdt een half bunder en 25 roeden leen gelegen in 
het NUBROEC houdt Hendrick Malschaert [..] de Waghemaker houdt een half 
bunder en 25 roeden leen in de LANGHEN WINT  houdt nu Roem Coene. Symoen  
Roels  houdt een vaatzaad leens gelegen aan de BROUCBOORT  Diederic Bosch  
houdt een half bunder aan de dijk HOUDBROEC houdt nu Juffr Lysbetten de 
vrouw van Gheeraerd Claus. Agneese Malschards  vrouw van Willem Lippens 
houdt een vaatzaad leen gelegen aan de BROUCVOORT, Willem van den Hecke 
houdt een dagwand leen gelegen in de LANGHEN WINT houdt nu Willem de 
Hooghe te Zele. Claus van Berelar houdt een bunder gelegen in  NUBROUC naast 
Cornelis Spierens stede.  Wouter de Vos  houdt anderhalf dagwand leen gelegen 
aan  DOUBROEC  aan de dijk houdt nu Jan de Hooghe zoon van Gillis. Hierna 
volgen de heerlijke erfelijke renten geheven op erflanden : te weten Willem de 
Waeghemaker houdt een half bunder en geldt 4 deniers par. Jan Dycman houdt 
een dagwand en geldt 2 deniers par. Jan van den Cote houdt twee dagwand en 
geldt 3 den par. Rombout de Coninc  houdt een vaatzaad en geldt een denier par. 
Merten van der Haghen fs Gillis houdt een dagwand en geldt twee deniers. 
Lysbette Malschards over Willem van den Hende houdt drie vaatzaad en geldt 
drie deniers par. Pieter de Hooghe houdt een dagwand en geldt een denier par., 
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Jan de Hooghe fs Gillis over Bouden Roels  houdt twee dagwand vier deniers par.  
Jan van den Damme houdt drie vaatzaad en geldt twee deniers par. Pieter de 
Hooghe fs Jans houdt een half bunder en geldt vier deniers par., Jan de Hooghe fs 
Gillis moet twee deniers par., Jacop van den Perre houdt een half bunder en geldt  
vier deniers par.  
Nog doet de leenhouder verhef van een ander leen van vijf dagwanden  lands 
gelegen in Sint-Gillis Dendermonde, in DE DUNPT  nabij het hof TER 
HERTWINCLE aan de beek waarvan zijn vrouw dagwand en half meers in leen 
houdt. Staande de drie lenen ter waarheid etc. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 29 juni 1430.   

3494 Gilleken van den Cote doet verhef van zijn leen zijnde een tiende geheven op  drie 
bunder erfgrond waarop hij de vijfde schoof bezit, en van vier bunders erfgrond 
waarop hij de twee delen van een tiende bezit. Tot het hoofdleen behoort nog een 
jaarlijkse heerlijke rente van drie groot en vijf deniers par. De leenhouder geeft 
Daniel van de Cote en Jan de Hoghe opdracht  zijn rapport te zegelen op 30 juni 
1430.  

3495 Jan Pieters zoon van Jan doet verhef van zes dagwand meers, weide en heide in 
BERLAER BROUC  palende aan de erfgenamen van Jan Coene en aan de 
erfgenamen  van Pieter Mathijs ook aan het hof van mher Janne van Patteelles – 
Het rapport werd gezegeld door Jan Pieters vader van de leenhouder omdat deze 
laatste geen eigen zegel bezit op 31 juli 1430.  

3496 Boudin sHerweutins doet verhef van een half dagwand meers in  BAREBROUC  
palende aan Jan Everaerds  en aan Henricx Deckers. Tot het leen behoort een 
manschap van een half dagwand meers in het voormelde broek – Pieter de Hoghe 
- – het rapport werd  gezegeld door Pieter van Miggheroden op verzoek van de 
leenhouder omdat die geen zegel bezit op op 3 juli 1430.   

3497 Gillys Claeus doet verhef van zijn leen van twee vaatzaad. Tot het leen behoren 
zes manschepen te weten – Katheline sKimpe houdt een bunder, Griele van der 
Asselt houdt een vaatzaad, Jan Louf houdt een dagwand, het kind van Jan Baers  
houdt twee vaatzaad, Jacob van den Perre houdt drie en half vaatzaad, Kateline 
van den Cote houdt drie dagwand, Jan de Hoghe houdt elf roeden. Nog heeft de 
leenhouder uit hoofde van zijn hoofdleen drie schell twee deniers par. en twee 
vaten evenen in jaarlijkse heerlijke rente dat hij heft op zes bunder erfgrond. De 
leenhouder zegelde het rapport op 27 juni 1430.  

3498 Jan Claus zoon van Jan doet verhef van zijn leen manschip en heerlijkheden  te 
weten in Berlare :  geldende vier kapoenen te leveren op Sint Remigi dag bezet op 
een huis en erf wijlen toebehoord hebbende heer Janne van der Eeken priester en 
nog twee kapoenen op een venne of visserij. Nog op een huis en erf  toebehorende 
eenen Willem van Ghend heeft de leenhouder twee hoenderen. Op twee dagwand 
erfgrond heeft de leenhoude de tiende penning. Verder houdt men van het 
hoofdleen volgende achterlenen : Eerst Jan Claus fs Daneels geldt jaarlijks tien 
zakken rogge, Henric de Keyser geldt jaarlijks vijf zakken rogge. Item Gillis van 
Beerlar houdt drie vaatzaad land. Heer Willem van Langhvelde, priester,  Brandt 
de Hooghe  houdt een half bunder leen. De zelve houdt nog een half bunder en 
Pieter, zijn broer, houdt ook een half bunder. Jan Pijl houdt ongeveer  een half 
bunder  meers en Gillis Claus een half bunder. Jan  de Hooghe fs Jans houdt een 
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half bunder, Jan de Hooghe fs Merten houdt drie dagwand. Clais van den Heede fs 
Gillis houdt  een half bunder  waarop een huisje staat. Het rapport werd gezegeld 
door de leenhouder op 3 juli 1430.  

3499 Jan de Hoghe doet verhef van zijn leen van tien dagwand waarvoor hij  
paardendienst moet leveren. Aan het hoofdleen zijn zes manschepen verbonden te 
weten : Merten de Hoghe zijn broer houdt het derde deel in het leen, Lysbette 
sBoden houdt twaalf vaatzaad, Jan Everaert houdt een bunder, Pieter van der 
Denderen houdt drie vaatzaad, Lyse van der Dendere houdt ook drie vaatzaad, 
Pieter Roels houdt een dagwand. In jaarlijkse heerlijke rente heeft de leenhouder 
achtien groot en drie hoenderen dat hij heft op achttien bunders erfgrond. Het 
rapport werd door de leenhouder gezegeld op 30 juni 1430.  

3500 Jan de Hoghe zoon van Pieter doet verhef van een half bunder leen en de twee 
delen van een tiendeken geheven op elf dagwand erfland gelegen tussen Willems 
van der Haghe straatken en Pieter Moeraerts straatken. Tot het leen behoren vijf 
manschepen te weten : Pieter Everaerts houdt een half bunder, Room de Hoghe 
houdt een half bunder en houdt nog een dagwand. Willem van der Haghen houdt 
een dagwand, Jan Zeghers houdt een dagwand. In heerlijke renten heft de 
leenhouder jaarlijks zes schell par. op 22 dagwanden erfgrond ook in Berlare 
gelegen : namelijk elf dagwand binnen de loop van de gemelde tiende en de 
andere elf liggende liggen voor Jan Boudens straat tussen Willem van 
Mondevelde erf en Pieter Beelmans hofstede.  De leenhouder zegelde het rapport 
zonder opgave van datum.  

3501 Jacop de Hoghe doet verhef van zijn leen van een half bunder. De leenhouder  
heeft Jan de Hoghe verzocht het rapport te zegelen omdat hij geen eigen zegel 
bezit zonder opgave van datum.  

3502 Joes van den Hecke doet verhef van zijn leen van zeven vaatzaad.  Jan de Hoghe 
leenman zegelde het rapport op verzoek van de leenhouder omdat die geen zegel 
bezit zonder opgave van datum.  

3503 Hanneken de Hoghe doet verhef van zijn leen wezende een tiendeke liggende te 
HOVERHEET.  De leenhouder zegelde het rapport zonder opgave van datum.  

3504 Gillis de Hoghe doet verhef van zijn leen van tien dagwanden geldende een 
paardendienst. Tot het leen behoren zes manschepen die men in leen houdt 
namelijk:  Merten de Hoghe houdt een half bunder, Lysbette sBode  houdt twaalf 
vaatzaad,  Kerstiaen Everaert houdt een bunder, Pieter van der Dendren houdt drie 
vaatzaad, Lyse van de Dendren houdt drie vaatzaad, Jacop Boudens houdt een 
dagwand en bovendien de twee delen van een tiendeken op elf dagwanden 
erfgrond  zijnde de tiende van drie vaatzaad en de tiende van het resterende deel.  
Nog heeft Heyns Jacops een perceel in leen. De leenhouder heeft in jaarlijkse 
heerlijke penningrente achtien groot dat hij heft op achtien bunders erfgrond. Het 
rapport werd door Jan de Hoghe gezegeld op verzoek van de leenhouder omdat 
die geen zegel bezit, zonder opgave van datum.  

3505 Jan Pijl doet verhef van een leen van tien dagwanden waartoe twee achterlenen 
behoren. Het eerste wordt door Pieter Claeus gehouden en is drie vaatzaad groot 
gelegen aan de  WAELBRUGGHE.  Het tweede achterleen ook door Pieter Claeus 
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gehouden is een penning rente van vijf schellingen par. geheven op negen bunder 
erfgrond.  Het rapport werd door de leenhouder gezegeld in 1440.    

3506 Gillis van Berlaer doet verhef van twee bunder leen. Denombrement ontbreekt.  

3507 Vranke van Ale doet verhef namens Catelinen Sersanders zijn vrouw, van een 
leen zijnde een tiendeken. Hiertoe behoren twee manschepen die volle 
wandelkoop en sterfkoop van tien pond par. gelden. In jaarlijkse heerlijke 
penningrente heft de leenhouder elf schell par. en tien hoenders op zekere 
erfgronden waaraan 40 laten zijn verbonden. Het rapport werd door de leenhouder 
gezegeld  op 12 juli 1430.  

3508 Jan van der Gracht zoon van Jan wonende in Dendermonde doet verhef van zijn 
van leen van een oud bunder maaimeers gelegen aan de Schelde met een jaarlijkse 
geschatte waarde tussen de 10 en de 11 schellingen. 
Nog doet hij verhef van ander een leen gelegen in Sint-Gillis aan de Buyerstraat 
palende aan Gillis Calen drie bunders groot. De jaarlijkse geschatte opbrengst is 
18 of 19 schellingen groot Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 29 
juli 1440.  

3509 Katheline van der Cote dochter van Daneel vrouw van Jan van de Hulse doet 
verhef van een leen van drie bunders gelegen in twee percelen. Het eerste ligt aan 
de HOENENBERCH en aan de ROOST  het tweede aan de BARELBROUC DIJC  
en naast DEN BACHT. Tot het leen behoort een achterleen van drie bunder  in 
zeven manschepen namelijk: Eerst Goosen de Hooghe houdt een half bunder 
gelegen aan de OUBROUC DIJC  aan de Schelde , Pieter Claeus fs Gillis houdt 
een vaatzaad op de HOOWECH bij TSCAESMAKERS,  Jan de Hooghe houdt een 
dagwand op de HOOWECH  bij TSCAESMAKERS. Alyse Pyls  houdt een half 
bunder op de  HOOWECH voor TSCAESMAKERS HOF, Lysbette sHooghen 
houdt een dagwand op  BLANKAERTS VELT  naast de BOGAERT, Pieter Staes 
houdt een dagwand gelegen in BARELBROUC tussen de meersen, Pieter Heerman 
houdt   tien vaatzaad in verscheidene percelen – de leenhoudster heft een 
jaarlijkse heerlijke penningrente van zeven schellingen  drie deniers par. en 25 
hoenderen op 12 bunder erfgrond gelegen in diverse percelen toebehorende 
verschillende laten waarvan zij de tiende penning heft bij wandelkoop en 
sterfkoop acht schellingen par. Het rapport werd gezegeld door Jan van den Hulse 
op 21 juli 1440.  

3510 Roomkin  wees van Brande den Hoghe doet verhef van zijn leen van een dagwand 
palende aan Alyse van der Varent. Tot dit leen behoort jaarlijkse  penningrente 
van  twintig penningen par. en twee en half hoen die diverse personen gelden. Het 
rapport werd gezegeld door Pieter Aechter als voogd op 25 juli 1440.  

3511 Willem van der Haghe zoon van Jan doet verhef van een leenrente bestaande uit 
36 schellingen 6 penningen par. en 9 halster en een half vat rogge en 18 vaten 
ruwe evene geheven op meersen en winnende land  te Berlare en te Zele samen  
24 bunders groot. Tot het leen behoren nog vijf manschepen namelijk : Pieter 
Roose houdt een half bunder winnende land, Margriete sGrawen houdt  drie 
vaatzaad,  Jan van den Houven houdt een half dagwand en Pieter Buerst houdt 
twaalf zwaden meers. Jan van Mossevelde houdt de twee delen van een vaatzaad 
land. De leenhouder zegelde het rapport op 25 juli 1440.    



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 467

3512 Symon Vutenhove zoon van Jan doet verhef van een leen zijnde jaarlijks 17 vaten 
evene Dendermondse maat en 24 deniers par. in penningrente en twee hoenderen 
op diverse gronden. Het rapport werd  gezegeld door Lieven Slusman omdat de 
leenhouder geen zegel bezit op 27 juli 1440. 

3513 Gillis van den Cote zoon van Jan doet verhef van een leen zijnde ……..  de vijfde 
schoof op drie bunder erfgrond en de twee delen van een tiende op vier bunder 
erfgrond. In penning renten heeft hij jaarlijks drie schellingen vijf penningen par. 
op de erfgronden van zijn vijfde schoof en die tiende moeten gelden. Het rapport 
werd gezegeld door Jan Pijl op verzoek van de leenhouder omdat die geen zegel 
bezit op 25 juli 1440.   

3514 Lieven Claeus doet verhef van een leen van een dagwand  palende Goessen den 
Hoghe en Merten den Hoghe. Tot het leen behoren diverse achterlenen te weten: 
Willem Arendboudens houdt een leen van een bunder zijnde meers gelegen in 
DASCHT  Jan Louf houdt een dagwand  naast BLANCKAERTS STRAETKEN, 
Bate Baers houdt een dagwand naast Jan Louf, Daneel van der Hoorneke  houdt 
een vaatzaad naast TSBACKERS DRIESCHS. Daarnaast Jan van der Horneke 
Heinderics zoon houdt een vaatzaad,  Daneel van der Perre houdt op TSER HEBS 
LEEN een vaatsaet en half palende aan het goed van Griele van der Hasselt. Lysen 
van der Hasselt houdt drie vaatzaad en Willem van den Cote houdt drie dagwand. 
Het rapport werd gezegeld door Lauwer Herman als voogd van Lieven Claeus op 
12 augustus 1440.  

3515 Pieter Claus doet verhef van een leen groot een dagwand palende aan Jacop den 
Hoghe aan welk leen acht achterlenen toebehoren namelijk : Eerst Gillys van der 
Hoevere houdt  vier vaatzaad gelegen op DE STREKE  verder Jan de Hoghe 
genoemd Permentier houdt een vaatzaad naast Willem Pijle , Merk Baes houdt 
een vaatzaad waarop zijn hofstede staat, Jan Baes houdt twee bochtjes over de 
straat een half bunder groot, Katheline Scheerers in DEN MOLEN GHAVERE 
houdt een vaatzaad, Jan van Migrode houdt in de zelve MOLEN GHAVRE  een 
vaatzaad Katheline  de vrouw van Willem Pijls houdt in T ROT drie bunders en 
Lysbette sBod  sKeysers Jans Boden dochter houdt een dagwand in het 
hogervermeld  ROT – Van dit leen worden nog  zes bunder erfgrond gehouden die 
jaarlijks onderhevig zijn aan de betaling van een penningrente en twee vaten 
evene. Het rapport werd door Lauwer Herman gezegeld als voogd op 12 augustus 
1440.  

3516 Bouwen Serwoytens doet verhef van een leen van een dagwand groot gelegen 
achter zijn hof en naast het goed van Pieter Hoghe die in achterleen ook een half 
dagwand houdt. Het rapport werd gezegeld doch niet door de leenhouder en werd 
niet gedateerd.  

3517 Gillis van den Houben doet verhef van een half bunder leen. Het rapport werd  
gezegeld door de leenhouder [ Gillis van den Houven ]  zonder datering.  

3518 Jan de Hoghe doet verhef van leen zijnde een jaarlijkse heerlijke rente van vier 
kapoenen geheven op zeker huis en erfgrond daar hij in woont. Nog twee 
kapoenen op een vijver of visserij naast Wouter Baes, nog twee hoenderen op een 
vaatzaad toebehorende Pauwels de Maerscalc dit alles wordt geheven op diverse 
percelen – item nog twee dagwand toebehorende de erfgenamen van Gillis van 
Migrode waarvan Jan de Hoghe de tiende penning heft op volgende manschepen : 
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eerst Jan Claus Jans zoon houdt in leen voor jaarlijks tien zakken rogge genoemd 
DE SCOEF TE BERLAER, Jan de Gruter houdt een leen  betalende jaarlijks vijf 
zakken rogge. Daem van Berlaer houdt drie vaatzaad, Jan van Berlaer houdt een 
bunder  Lieve van der Cote dochter van Daneel houdt drie vaatzaad, Jan Pijl houdt 
een half bunder, Willem Pijl houdt vijf vaatzaad, Margriete van Langhevelde 
houdt een bunder  en nog eens een half bunder, Jan de Hoghe fs Jans houdt een 
half bunder, Room de Hoghe houdt een half bunder en nog eens een half bunder, 
Gillis Berchgracht houdt een half bunder, Daneel Callen houdt een dagwand met 
een hofstede, Pieter de Hoghe houdt zes vaatzaad, Pieter de Hoghe zoon van Jan 
houdt een half bunder dit alles in leen te tien ponden par. van relieve. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder zonder datering.  

3519 Jan Coppenpieters doet verhef van een leen van vijf dagwand meers en heide 
gelegen naast Jan van der Oevere en de erfgenamen van Jan den Kimpe. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder zonder datering.  

3520 Willem Hermans doet verhef van een leen van drie bunder en tevens van een leen 
van Mathijse Erwegh daar naast gelegen ook drie bunder groot. Hierna volgen de 
laten van dit leen  namelijk:  Jan Andries houdt vier vaatzaad en half , Heinric 
Pauwels  houdt vier vaatzaad, Machiel van Wesenpoele  en Daneel Jan Arents  
houden twee vaatzaad, Jan Borst houdt twee vaatzaad, Willem Borst houdt twee 
vaatzaad, Jan Claeus houdt een vaatzaad, Willem van der Strijde  houdt drie 
vaatzaad. De kinderen van Daneel van der Stryde houden drie vaatzaad, Pieter Jan 
Arents houdt een vaatzaad en half, Jacques Borst  houdt twee vaatzaad, Jan 
Marien houdt een vaatzaad, Jan Marien tsKimpen zoon  houdt een vaatzaad,  
Colin Bouden Arents  houdt een vaatzaad, Gillis Borste houdt twee vaatzaad. Het 
rapport werd noch gezegeld noch gedateerd.   

3521 Jan de Hoghe zoon van Jan doet verhef van zijn leen van twee delen van een 
tiendeken in de wijk genoemd  HOVERHEET. Het leen wordt op een jaarlijkse 
waarde van  een pond groot geschat. Het rapport werd  gezegeld door de 
leenhouder zonder datering anno 1440.  

3522 Daem van Berlaer doet verhef van een leen van zeven vaatzaad gelegen nabij de 
kerk. De  achterlenen worden gehouden door : Kersten van Berlaer zuster van de 
leenhouder en vrouw van Jan de Hoghe  dertien vaatzaad  ter trouwe van zes 
ponden par. te sterfkoop en te wandelkoop ook gelegen nabij de kerk. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder in 1440.  

3523 Jan van Leins als voogd over Hanneken Huten Hove doet verhef van drie lenen : 
eerst een leen van drie bunder land waarop hij jaarlijks heeft als heerlijke rente 
zestien hoenderen en vijf schellingen par. in penningrente op diverse erfgronden 
daarvan Hannekin de tiende penning heft bij verkoop of verwandeling. Hieraan 
zijn nog veertien laten verbonden die leengronden  van Hanneken houden in 
diverse plaatsen gelegen waarop Hanneken ook zijn rechten heeft.  
Secundo : Een leen zijnde een schoof op diverse percelen erfgronden op diverse 
plaatsen gelegen. Hierop heft Hanneken de vijfde schoof op zes bunders en een 
dagwand. Hierop heeft Hanneken de tiende penning  bij verkoop of verwandeling. 
Aan het leen heeft Hanneken een jaarlijkse heerlijke penningrente van elf schell 
par. en dertien hoenderen geheven op diverse percelen erfgronden gelegen op 
diverse plaatsen. Verder behoort Hanneken nog vier mannen die leen van hem 
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houden. Tot het hoofdleen behoren nog twee voghelsteke. 
Tertio:  houdt Hanneken een leen van tien dagwand meers gelegen op  TCLEY in 
Berlare. Aan dit leen behoort een jaarlijkse heerlijke penningrente van  elf schell 
par. en acht hoenderen  gelden die geheven worden op diverse percelen 
erfgronden. Tevens heft de leenhouder hierop de tiende penning bij verkoop en 
verwandeling. Nog behoort tot dit leen drie mannen die van hem grote of kleine 
lenen houden waar Hanneken ook de tiende rechten op heeft.  – Jan van Leyne als 
voogd over Hannekin Huten Hove heeft het rapport gezegeld op 9 juli 1441.  

3524 Joos van Hulse fs Jans doet verhef van zijn leen van drie bunder groot. De  
jaarlijkse geschatte pachtprijs bedraagt zestien schellingen groot. Tot die leen zijn 
zeven achterlenen verbonden in bezit van diverse personen. Lauwereys van 
Dendere houdt een half bunder met een jaarlijks geschatte opbrengst van 4 
schellingen groot. Hendric de Hooghe fs. Jacops houdt een dagwand met een 
opbrengst van twee schellingen vier deniers groot. Jan Staes fs Pieters houdt  een 
dagwand met een opbrengst van twee schellingen groot. Bertelmeeus van 
Migrode fs Jans houdt een half bunder geschatte waarde op vijf schellingen groot. 
Merten Jacobs fs Claeis houdt een vaatzaad met een geschatte waarde van twaalf 
groot. Matthijs van Hulse fs Gillis houdt een leen van een dagwand met een  
jaarlijkse geschatte  waarde van  twee schell vj groot. Lieven Herman fs Jan houdt 
een leen van negen vaatzaad in diverse percelen  met een jaarlijkse geschatte 
waarde van  zeven schell zes groot. Met het leen behoort nog een jaarlijkse 
heerlijke rente van zeven schellingen tien deniers par. in speciën en vijfentwintig 
hoenderen in natura die de leenhouder heft op twaalf bunder erfgrond in diverse 
percelen gelegen in Berlare en in Zele. Het rapport werd gezegeld door de 
leenhouder met zijn eigen zegel op 10 februari 1514 n.s.  

3525 Maergriete van Hecke dochter van Joos doet verhef van haar leen van  zes 
vaatzaad gelegen aan DE HEYDE. Het leen heeft een jaarlijkse pachtwaarde van 
twee schellingen groot. Het rapport werd gezegeld door Gillis van Migro haar 
zoon op 16 februari 1514 n.s. 

3526 Jan Pijl zoon van Jan doet verhef van een leen van tien dagwanden groot liggende  
TEN WALE  Het leen paalt aan Pieter Pijl met zijn hofstede. De jaarlijkse 
pachtprijs van het leen bedraagt twintig schellingen groot. Tot het hoofdleen 
behoort een achterleen van drie vaatzaad dat jaarlijks in pacht een waarde van vijf 
schellingen groot heeft. Jan Pijl heft jaarlijks vijf schellingen par. op diverse 
personen eerst op de erfgenamen van Gillis van Dender op zijn hofstede liggende  
TE WAELE  groot drie vaatzaad erfgrond geldt een penning par. De erfgenamen 
van Pieter […] houden [..]   dagwand en gelden drie deniers par., Jan Coene fs 
Rooms op  DEN VIVERE houdt vijf vaatzaad en geldt twee deniers par., Jan van 
Migro fs Gillis houdt land van  drie vaatzaad groot en geldt een denier obool par. , 
Jan Taccoene fs Jacops houdt op  DEN VIVERE  drie vaatzaad en geldt  een 
denier obool par. Een achterleen waar Pieter Claeus woont dat nu aan Jan Arens 
toekomt is drie vaatzaad groot en geldt een denier par. De erfgenamen van Jan 
van Damme samen met Zimoen Neesen houden op de  HOOWECH van het 
Baesstraatken drie dagwand en gelden zes deniers par. De weduwe van Jan de 
Kimpe houdt twee vaatzaad gelegen naast het Baesstraetken en geldt twee deniers 
par. Jan Arens houdt twee dagwanden op de HOOWECH en geldt drie deniers 
par. Roem Muus  en meester Pieter Pauwels houden twee dagwand op de Howech 
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en  gelden drie deniers par. Jan Arens houdt op DAXVELT een half bunder. Pieter 
Pijl houdt twee vaatzaad gelegen in  TE WAELE  geldt een denier par. Cornelis 
van Migghero houdt twee vaatzaad TE WAELE aan de dijk en geldt twee deniers 
par., en de zelve Cornelis nog eens twee vaatzaad TE WAELE aan de dijk en geldt 
ook twee deniers par.. Joos de Hoghe houdt een vaatzaad genoemd DLANT VAN 
DENDERMONDE  en geldt een denier par. Gillis Callen houdt een dagwand ook 
genoemd  DLANT VAN DENDERMONDE  en geldt een denier. Gillijs Coene fs 
Jans aan de Schelde naast de dijk houdt een dagwand en geldt  een denier par. Jan 
de Hoghe fs Jans houdt  een dagwand in DLANT VAN DENDERMONDE en geldt  
een denier par. Juffr van der Braemt houdt  een dagwand buiten dijks en geldt een 
denier par. Gillis van Oost en consoorten in het  ROOESBROUC houden 
anderhalf bunder en gelden vier deniers par. Jan Meerman houdt zijn hofstede 
TEN WAELE  en geldt een denier par., Joos van Marisse  houdt anderhalf op zijn 
stede en geldt een denier par.  Heinderic de Hoghe houdt vier vaatzaad aan de 
PAELWILGHE  in DAST  en geldt een denier par. In de SENTE HOUVE WEST  
worden drie vaatzaad gehouden en gelden  iij deniers par. Al deze percelen zijn 
erfgronden samen negen bunder groot. De leenhouder heft jaarlijks vijf 
schellingen par. heerlijke penningrente. – Het rapport werd gezegeld door 
Lauwerens Aechter op verzoek van de leenhouder omdat die geen zegel bezit op 
18 februari 1514 n.s.  

3527 Lauwereys Nieulant priester doet verhef van zijn leen dat een tiende is geldende 
tien schellingen groot. Het rapport werd gezegeld door Bartholomeeus Penneman 
op verzoek van de leenhouder op  20 februari 1514 n.s.  

3528 Jan Gheylinc fs Thomaes doet leenverhef van een leen van twee bunder gelegen 
in Berlare genoemd  DEN BIERMAN  - Jan de Kimpe fs Jans een half bunder 
naast Den Bierman in NUBROUC palende aan Jans van der Straten erf, item Joos 
de Man fs Claus een half bunder aan het erf van de H. Geest. Marten Everaert  fs 
Jans houdt een bunder in  NUBROUC, Pieter van Berlaere fs Adaems een leen 
van drie dagwand ook in het Nubrouc palende aan Willem Zeghers an  
MACHIELS WECH. Ghijsbrecht Coene een half bunder en 25 roeden gelegen in  
DE LANGHE WINT  palende aan Lugier sHoghen erfgenamen. Lieven den Hoghe 
houdt een dagwand naast de vart en paalt ten westen aan het erf van Pieter 
Everaerts en de straat naar  OUBROUC.   Willem Zeghers fs Pieters houdt een 
dagwand in Berlare in de  STEDE MERSCH palende oost Jan van der Plaetsen en 
west Pieter van Berlaere. Jan de Hoghe fs Lugiers houdt een dagwand in de 
LANGHE WINT  palende de erfgenamen van Joos van den Dendre en west aan 
Daneel van Avermaete.  Kateline sKimpen fa Jans onderhalf dagwand palende Jan 
sKimpen tegen OUBROUC aan de dijk. Gillis van Migro zoon van Gillis houdt 
een half vaatzaad gelegen aan den BIERMAN palende aan Joos van der Straten 
erf, Pieter van den Dale een half bunder naast den Bierman nu de leenhouder 
toebehorende gekocht door zijn voorouders. Nog van het leen worden diverse 
erfgronden gehouden namelijk : Eerst van Daniel van den Dale fs Jans houdt een 
half bunder erfland  palende west aan DIJRMANS STEDE en geldt vier deniers 
par. Room Calkin houdt een dagwand erfland palende oost aan Machiel Storm en 
aan Daniel van den Dale en geldt twee deniers par.  Machiel Storm houdt  drie 
dagwand erf palende aan Gillis Pijl, Laureys van Migro en west aan Daneel van 
den Dale en geldt zes deniers par.  Jan Gheerts houdt een vaatzaad in de  
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GHERDE palende oost aan de weduwe Gheldolfs en west Pieter Everaert fs. 
Corneel en geldt een denier par. Jan van den Plaetsen houdt een vaatzaad erfland 
in het  NUBROUC palende aan het erf van de weduwe van Hulse en geldt  een 
denier par.Wilhem Douwe fs. Jans op een half bunder gelegen in de  GHERDE 
waaronder meers en bos palende oost Laureys Aechten en west Jan van 
Leeuerghem en geldt drie deniers par. Marten de Hooghe fs. Gillis houdt  een 
vaatzaad in de GHURDE palende aan Pieter Penneman en aan Pieter van 
Mossevelde met zijn erf en geldt een denier par. Gillis de Maerscalc over Janne 
van den [..] houdt een dagwand in de  LANGHEWINT palende Pieter Everaerts fs. 
Pieters en de erfgenamen van Joos van den Hende en geldt twee deniers par. Jan 
de Kimpe fs. Jans over Lysbette Maerscalcx houdt twee vaatzaad in het  
NUBROUC paalt west aan DE BIERMAN en geldt obool par. Clays Jacops een 
dagwand in DE GHURDE gelegen oost aan Jan van Leeuerghem en geldt een 
denier par. de erfgenaam van Lugier de Hooghe over Gillis Pauwels houdt een 
half bunder meers in het NUBROUC en de LANGHE WINT palende aan Joos van 
den Hulse en geldt vier deniers par. Heer Lugier de Hoghe en Daneel van 
Avermaete houden vier vaatzaad in de LANGHEN WINT gelegen palende aan 
Roem Coens erf  en gelden twee deniers par. De weduwe van Daniel Gheldolf en 
Jan van Leeuwerghem over Jacop de Hoghe fs. Pieters houden een half bunder in 
de GHERDE gelegen palende aan Willem Douwe en aan Pieter Everaerts fs. 
Cornelis en geldt vier deniers par. Heer Pieter Penneman en  Laureys Aechten up 
een half bunder in de GHERDE gelegen an Jan sKimpens en aan Willem Douwe 
erf  en gelden vijf hallinghen. De erfgenaam van Daniel den Hooghe samen met 
Gillis van Avermaete en Jan Callen houden een half bunder in het VERNEYSTE 
gelegen oost Laureys van Migro, west palende aan Jan de Kimpe met zijn erf 
gelden vier deniers par. Jan de Buele die men heet Soys houdt drie dagwanden 
achter Pieter Hooghe stede palende aan Gillis van Leeverghem en aan het goed 
van de erfgenaam van Jan den Hooghe fs. Jacobs geldt drie deniers par. De 
erfgenaam van Gillis Everaert houdt drie dagwand in  DE LANGE WINT palende 
aan N. van den Hulse en geldt vijf deniers par. Het rapport werd gezegeld door  
Jan Gheylinck op 24 februari 1514 n.s.  

3529 Joos de Hooghe fs Pieters doet verhef van zijn leen van vier vaatzaad. De 
jaarlijkse geschatte waarde van het leen bedraagt vijf schellingen groot en ligt aan 
het  BAERELBROUC. Het rapport werd gezegeld door Jacob de Hooghe op 
verzoek van de leenhouder die geen zegeld bezit op 24 februari 1514 n.s.  

3530 Ector van Belle doet verhef van zijn leen gelegen TE BARELDONCT  genoemd 
MOERAERTS GOET  zijnde maaimeers, ettinge en UPT SANT  totaal vijf bunders 
groot. De jaarlijkse waarde van het leen wordt op twintig schellingen groot 
geschat. Het leen paalt aan Antheunis de Kersmaker, Arenden Lansseloot en aan 
Jan Coppin Pieters kinderen. Een derde van het leen is in het bezit van Joorijne 
van Zeeberghe gehuwd met Stevin de Smet en staat de leenhouder ten gevolge. 
Tot het leen behoort een jaarlijkse heerlijke rente van zevenentwintig deniers par. 
geheven op zevenentwintig vaatzaden meers en erfgrond waarop Ector de tiende 
penning heeft bij wandelkoop en sterfkoop. Het rapport gezegeld door de 
leenhouder op 24 februari 1514 n.s.  

3531 Antoon de Kersmakere, zoon van Gheeraerd, doet verhef van een leen bestaande 
uit een heerlijke rente geheven op diverse erfgronden gelegen in Berlare en in 
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Zele met een jaarlijkse waarde van [...]. Die erfgronden zijn twaalf bunders en een 
dagwand groot toebehorende diverse laten. De weduwe van Jacob van 
Hoorenbeke houdt twaalf vaatzaad. De kinderen Everaerts houden vierentwintig 
vaatzaden.  Jan Nijs bezit vier vaatzaden. De weduwe van Janne Boele houdt zes 
vaatzaad. N de Kimpe over Pieter de Kympe houdt drie vaatzaad. Jan de Kympe 
over Hendericx de Kympe houdt anderhalf vaatzaad. Gillis Coene, zoon van 
Room, houdt zes vaatzaad   NN , over Kathelijne Rooms zijn vrouw, houdt drie 
vaatzaad. De erfgenamen van Jan van Oost houden twee vaatzaad.  De 
erfgenamen van Gillis Yden houden vijf vaatzaad. Bouwen van den Vivere houdt 
anderhalf vaatzaad.  NN, dochter van Jan N houdt vijf vaatzaad. Al deze percelen 
liggen in  SERBOYDENS VELT.  de kinderen van Jan Cammaert houden drie 
vaatzaad. Pieter van Wesepoele houdt drie vaatzaad.  NN. houdt drie vaatzaad.  
Mattheus Everaerts houdt acht vaatzaad DE FORTERS genoemd. De erfgenamen 
van Gillis van Kets,  zoon van Daneel houden drie vaatzaad DEN BOUCHT 
genoemd. De zelve erfgenamen, over Gillis de Hooghe, houden drie vaatzaad en 
de zelve nog eens over Jan Everaert houden vier vaatzaad DEN NIEUWEN 
BOUCHT genoemd. N. Everaert fs. Pieters [..]. Adriaen Meren houdt vier 
vaatzaad in Zele. Van dit leen houdt men vier manschepen en acht achterlenen in 
Berlare gelegen. Namelijk: Eerst Margriete van Hove dochter van Pieter houdt 
vier vaatzaad over het veer over de ene zijde en aan het leen van Room de Hooghe  
en de erfgenamen van Marc Perreman en west aan het land van Pieter sHooghen 
met een jaarlijkse geschatte waarde van drie schellingen groot. Het tweede houdt 
Lauwereis de Hooghe, zoon van Rooms, en is een dagwand groot aan het veer 
naast het vorige leen en het leen van Joos Jacops met een jaarlijkse geschatte 
waarde van twee schellingen groot. Het derde houdt Gillis van Havermate, zoon 
van Pieters, en is een dagwand groot gelegen in Berlare  OUBROUCH 
CAPPELLE nabij T KAPELLEKEN T’VEERE  palende aan het goed van het kind 
van Gillis Bergracht en aan Gillis Dycmans.  Het vierde houdt Elisabeth Pijls  en 
is een vaatzaad groot gelegen in het zelve OUBROUCH over het gezegede veer en 
paalt aan ’s heeren dijc en aan het goed van de kinderen van Gillis Claus.  In al 
deze lenen hebben zijn oom, Jan Leeman en diens vrouw Margriete sClincx, alle 
vervallen proffijten hun leven lang. Het rapport werd gezegeld door Jan Leeman 
op verzoek van de leenhouder op 26 februari 1515 n.s.  

3532 Jacop van Beerleer doet verhef van zijn leen van vijf dagwand gelegen in de 
nabijheid van de kerk en paalt aan zijn bos, en aan de BEERLEER HAGHE. Het 
rapport werd gezegeld door Pieter Heverdey op verzoek van de leenhouder omdat 
die geen zegel bezit op 28 februari 1514 n.s. 

3533 Jan de Hooghe zoon van Jan doet verhef van zijn leen gelegen up DEN BOGHE 
vier vaatzaad groot palende aan Jacop Pauwels en aan de  MOLENSTRAAT. Het 
leen heeft een jaarlijkse geschatte waarde van vijf schellingen groot. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder in februari 1514 n.s.  

3534 Ghijselbrecht Coene doet verhef van zijn leen van zes vaatzaad gelegen in  DE 
WILDE VOOGHT en paalt aan Lauwer Aechten met zijn weide en meers. Het 
leen heeft een jaarlijkse waarde in pacht van drie schellingen groot. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 22 maart 1514 n.s.  
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3535 Jan Rogman als dingelijk man van Joosine Rogmans zijn dochter gewonnen bij 
Clara sOoghen doet verhef van een leen van een half bunder groot palende aan 
Pieter Douwe en aan STICKERS BOSCH west Marc Perreman en noord Lawens 
tsOoghen Straatje hebbende een   jaarlijkse geschatte waarde van vijf schellingen 
groot. Op dit leen wordt een jaarlijkse penningrente van drie schellingen negen 
deniers par. door de leenhouder geheven. geldende eenentwintig laten op diverse 
percelen erfgronden. Te weten op een en twintig dagwand en half lands waarvan 
de elf dagwanden en half erf zijn liggende aan de kant van Zele genoemd  TER 
STRATEN. De andere elf dagwanden liggen op Berlare tussen Willems van der 
Haeghe straatje en Gillis van Miggheroede straatje genoemd TEN VLIETE. De 
leenhouder heeft hierbij nog de twee delen van een tiende op de elf en half 
dagwand erfland. Aan het hoofdleen zijn nog vijf achterlenen verbonden te weten  
Margriete tsOoghen dochter van Jacob houdt een dagwand met een jaarlijkse 
geschatte waarde van twee schellingen groot genoemd  DEN BERCH.  Katelijne 
Pijls houdt een dagwand jaarlijks vier schellingen groot waard ook gelegen op  
DEN BERCH palende aan Pieter van Beerlaer en Margriete tsOoghen. Het derde 
achterleen houdt Matheeus Everaerts en is een half bunder meers groot met een 
jaarlijkse waarde van vijf schellingen zes deniers groot en paalt aan Jan Woytins 
hof, Jan de Hooghen. Het vierde achterleen wordt gehouden door Jan de Hooghe 
zoon van Gillis en is een half bunder groot genoemd  DE HOFSTEDE liggende 
voor Lauwereys Mijs en de erfgenamen van Jacop de Hooghe. Het vijfde 
achterleen wordt ook door Jan de Hooghe zoon van Gillis gehouden en is een 
dagwand groot liggende op  DE STREKE en paalt aan Joes van den Ende en aan 
Ludgier Mertens. Het vierde en vijfde hebben een jaarlijkse waarde van samen zes 
schellingen groot.  Het rapport werd gezegeld door Jan Moortgat op 6 maart 1514 
n.s. 

3536 Antheunis van Mortaigne gezegd van Potelles heer van Eke doet verhef van zijn 
leen genoemd BAERLEDONC.  Het hof bevat een boomgaard, landen, meesen, 
weiden, bossen en helftwinninge en water alles samen twee en veertig bunders 
groot in diverse percelen gelegen.Verdonkerde percelen zijn onvindbaar wegens 
de voorbije oorlog. Het leen gehouden door Room de Hoghe, drie vaatzaad groot, 
bestaat uit twee percelen is teruggevonden. Het eerste perceel is  een vaatzaad 
groot en het tweede twee vaatzaad en het éne paalt aan Jan Hooghen het andere 
van twee vaatzaad op op DE HERDINS BRANT palende aan Jan van den Hulse.  
In het hof staat een kapel waar de grond van de leenhouder rondom ligt. De kapel 
is sedert onheugelijke tijden gesticht en opgericht waar wekelijks drie missen 
moeten  gelezen worden in opdracht van de voorouders van de leenhouder. De 
kapel wordt bediend door een kapelaan en bij diens overlijden wordt een andere 
door de leenhouder aangesteld. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 
6 maart 1514 n.s.  

3537 Henry Ramuriz doet verhef van zijn leen van tien bunders geldende jaarlijks 
twintig schellingen groot palende aan de erfgenamen van Henric van den Heede 
en aan het leen van Boudeloo. De leenhouder Laurent Ramerie, omdat die geen 
zegel bezit, heeft Jan Drolyns verzocht het rapport te zegelen op 10 maart 1514 
n.s.  

3538 Jan Harens zoon Jan doet verhef van zijn leen van een dagwand palende aan 
Bouwen sHooghen straatje en aan het leen van Pieter sHooghen. Het leen heeft 
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een jaarlijkse geschatte waarde van drie schellingen vier deniers groot. Van het 
hoofdleen hangen zeven achterlenen af namelijk : Eerst Pieter de Hooghe zoon 
van Gillis houdt een dagwand gelegen aan Bouwen sHooghen straatje en aan het 
leen van Jan Arends. Mattheeus Mertens zoon van Willem houdt twee dagwand  
palende aan Pieter sHooghen en Lauwerens Pijl. Lauwereyns Pijl zoon van Gillis 
houdt twee dagwand palende aan Joes van Hulze, Lysbette van de Putte dochter 
van Andries houdt een leen van een half bunder genoemd DE STREKE palende 
aan Jacops Hooghe en Lauwereyns den Hooghe. Lysbette Pijls dochter van Jan 
houdt een leen van een dagwand  palende aan Roem Mijs, aan het goed van Joes 
van den Ende. Jan de Hoghe zoon van Gillis houdt een vaazaad liggende op DE 
STREKE en paalt aan Lysbette van den Putte en aan het goed van de erfgenamen 
van Joos van den Hende. Jacop de Hooghe zoon van Mertens houdt een half 
vaatzaad genoemd BOUWEN SHOOEGHEN STEDE palende aan het goed van de 
H. Geest van Berlare, en aan Pieter van Mossevelde. Het rapport werd gezegeld 
door Jan Harens op 11 maart 1514 n.s. 

3539 Katelijne van den Orsmolen dochter van Joos doet verhef van haar leen van tien 
dagwand zijnde meers en zaaiende land. De meers is gelegen in BARELBROUC, 
in de LANT HOUVE en het zaailand ligt ten zuiden van de meers en noord aan 
BARELBROUC DIJC. De jaarlijkse waarde van het leen wordt op achtien 
schellingen groot geschat. De H. Geest van Dendermonde staat de leenhoudster 
met zijn leen van drie dagwand ten gevolge. Van het hoofdleen worden vier 
achterlenen gehouden. Namelijk eerst Joos de Man houdt zes dagwand met een 
jaarlijkse waarde van achtien schellingen groot. Jan Everaerts zoon van Cornelis 
houdt vier dagwand liggende aan BARELBROUC met een jaarlijkse waarde van 
vijf schellingen groot. Pieter Aechten houdt drie vaatzaad en ligt TEN HOORIC 
en heeft een jaarlijkse waarde van vier schellingen groot. ten slotte Lauwereys van 
den Dendere houdt drie vaatzaad gelegen TEN HOORIC met een jaarllijkse 
waarde van drie schellingen groot. Tot het hoofdleen behoort nog een jaarlijkse 
heerlijke penningrente van vier schellingen drie deniers obool par. in speciën en 
twee hoenderen in natura die vijf en dertig laten gelden geheven op diverse 
percelen erfgrond gelegen in BARELBROUC en op THOVELT.  De leenhoudster 
moet een paardendienst leveren. De leenhoudster verzocht Pieter den Hoghe, 
kerkelijk voogd en dingelijke man het rapport te zegelen op 18 maart 1514 n.s.  

3540 Gillis Pauwels zoon van Daneel doet verhef van zijn leen van een dagwand meers 
palende aan het land van jonkvrouw van den Asselt. Het leen is jaarlijks twee 
schellingen groot waard. Het leen werd gezegeld door Marten van Heyvaerts op 
28 maart 1513. 

3541 Jan van Morslede doet verhef van zijn leen wezende een tiende  in penningrente 
elf schellingen par. en tien hoenderen per jaar die de leenhouder heft die veertig 
laten op hun erfgronden gelden. Nog behoort aan het leen twee achterlenen. Van 
het leen heeft jonkvrouw Phelippine vuten Hove het derde deel dat de leenhouder 
ten gevolge staat. Het tweedeel heeft een waarde van vijf pond groot. Het rapport 
werd door de leenhouder gezegeld op 7 juni 1514.   

3542 Jan van Morslede doet verhef van zijn leen wezende een tiende en penningrente 
van elf schellingen par. en tien hoenderen per jaar dat de leenhouder heft die 
veertig laten op hun erfgronden die ze van de leenhouder houden. Nog behoort 
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aan het hoofdleen twee lenen. Jonkvrouw Philippina vten Hove bezit het derde 
deel dat de leenhouder staat ten gevolge en het tweedeel geldt vijf pond groot. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder 12 augustus 1515. 

3543 Jan van Vondele zoon van Daniel doet verhef van zijn leen van een half bunder 
palende Daneel Arens en Pieter Jacops. Het leen heeft een pachtwaarde van zes 
schellingen per jaar. Aan het leen zijn vijf achterlenen verbonden namelijk : Pieter 
de Vijlder houdt een half bunder met een jaarlijkse waarde van vier schellingen 
groot wezende meers aan de kant van BARELBROUC TE VLIETE palende heer 
Willem de Vijldere. Nog twee lenen die Jan de Hooghe zoon van Gillis houdt die 
elk zes vaatzaad groot zijn  in twee percelen genoemd DE HOFSTEDE en DE 
STREKE die een jaarlijkse waarde van acht schellingen groot hebben. Jacop  van 
Mossevelde zoon van Joos houdt ook een leen van twee vaatzaad gelegen op  
DEN BERCH jaarlijks vier schellingen groot waard. Katelijne tsOoghen houdt een 
dagwand gelegen op DEN BERCH naast Jacop van Mossevelde. Nog behoort aan 
het hoofdleen de tweedeel van een tiendeken op elf dagwand gelegen tussen 
Willem van der Haeghen straatje en Gillis van Miggherode straatje. Nog behoort 
aan het leen een penningrente van twee en twintig deniers par. die de leenhouder 
heft op elf dagwand lands gelegen in Berlare aan de kant van Zele en is meers 
daar het TER STRATEN genoemd wordt. Het rapport werd door de leenhouder 
gezegeld op 17 juni 1538.  

3544 Meester Jan Everaert zoon van Steevens doet verhef van zijn leen dat hij kocht 
van Pieter den Hooghe zoon van Joos groot een half bunder palende aan zijn zelfs 
erfgrond dat hij gekocht heeft en aan de bansloot. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 16 februari 1542 n.s. 

3545 Jan Leeman als man en dingelijk voogd over Mertijne Arendts zijn vrouw doet 
verhef van een leen van een dagwand palende aan Jan van Bonderen, aan Jan 
Hooghe. Van dit leen worden zeven achterlenen gehouden. Het rapport werd door 
de leenhouder gezegeld op 15 maart 1542 n.s. 

3546 Adriaen Calier als voogd en dingelijk man over Heynken Claus zoon van Jan doet 
verhef van een leen van drie vaatzaad gelegen binnen Berlare genoemd  DE 
GHAVER gelegen in twee percelen op DE BOGHE palende Joos van Pontrave, 
Jan van Vondele, de weduwe van Miggro. Het ander deel paalt aan Gillis Aertsen, 
Symoen Neesen en is gelegen bij DE GHAVER. Het leen heeft een jaarlijkse 
huurwaarde van acht schellingen groot.Van het leen worden diverse achterlenen 
gehouden. Jan van den Vondele houdt een half vaatzaad gelegen op DEN 
BOGHE. Lieven van Miggherode zoon van Jan houdt ook een leen gelegen op  
DE BOGHE. Tot het hoofdleen behoren nog vier bunders erfgrond geldende 
jaarlijks een heerlijke rente van vijftien penningen obool par. in speciën en een 
half hoen in natura. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 25 
december 1541. 

3547 Daniel vuten Eechoute zoon van Inghelbert doet verhef van zijn leen hem 
gesuccedeerd door het overlijden van Inghelbert zijn vader zijnde een leenrol 
sprekende op gronden in Berlare en in Zele. Van het hoofdleen worden vier 
achterlenen gehouden namelijk:  Eerst Pieter van Hove, nu gehouden door Jan van 
der Straten zoon van Joos door koop en geldt jaarlijks twee pond acht schell. par. 
Room dHooghe zoon van Brandts nu gehouden door Pieter Rogman over Lysbette 
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sBrandt dochter van Romain zijn vrouw een dagwand gelegen naast Pieter van 
Hove en geldt jaarlijks vier en twintig schellingen par. Pieter van den Perre houdt 
een dagwand aan Gillis Dierens land en houdt nu Jan de Somere zoon van Jan 
door koop en geldt jaarlijks twaalf schellingen par. Elisabeth Pijls gehuwd met 
Gillis Smeets  een vaatzaad en houdt nu Gijselbrecht Arents en geldt nu Daneel 
Verschelden zoon van Joos visser door koop. De leenhouder heeft op twaalf 
bunders erfgrond een zekere penningrente. Acht bunders liggen in SERBUYDENS 
VELT  en de andere vier bunders liggen in DHOOGHE VELT in Zele. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 6 maart 1543 n.s.  

3548 Jan d’Oosterlinc zoon van Jan doet verhef van een leen hem gesuccedeerd van 
wegen jonkvrouw Barbele van Moerstlede zijn moeder, welk leen is een tiende in 
penningrente elf schell par., tien hoenderen die de leenhouder jaarlijks heft op 
diverse percelen erfgronden. Nog behoort aan het hoofdleen twee lenen. 
Mervrouwe Philippine vuten Hove behoort het derde deel van het leen toe staande 
de leenhouder ten gevolge. Jan Jacopssone als voogd over Jan Doosterlinc heeft 
dit rapport gezegeld op 21 mei 1542.  

3550 Jan van der Straten zoon van Joos doet verhef van zijn leen zijnde een heerlijke 
renterol op drie bunders lands gelegen in Berlare waarop de leenhouder zijn vijfde 
schoof heft en de twee delen van de tiende en zeker penningrente. Namelijk op 
vijf vaatzaad toebehorende Joos de Zoomere vijf deniers par. per jaar. Op twee 
vaatzaad en half toebehorende de leenhouder en geldt twee deniers par. Op twee 
vaatzaad en half toebehorende Jan van Wesepoele fs. Willems geldt twee deniers 
par. Op vijf vaatzaad van Gillis Everaert geldende jaarlijks vijf deniers par. Op 
een half vaatzaad van Symoen van den Wiele geldt jaarlijks drie penningen par. 
Op een vaatzaad toebehorende Cornelis Neesen en moet een denier par. Op een 
vaatzaad van Joos Clincken en geldt ook een denier par. Op een vaatzaad en half 
van Fieren de Hooghe die geldt jaarlijks een denier par. Op anderhalf vaatzaad en 
vijf en half roeden op  DE BIEST toebehorende Jan van Wesepoele zoon van 
Gillis en geldt een denier par. Op twee vaatzaad en twee en twintig roeden 
toebehorende de erfgenamen van Pieter Goosens die twee deniers par. gelden. Op 
een vaatzaad toebehorende Pieter de Hooghe zoon van Henricx geldende jaarlijks 
een denier. Nog zijn aan het leen diverse percelen erfgronden verbonden waarop 
de leenhouder slechts de twee delen van de tiende is heffende en zekere 
penningrente  maar zij zijn verplicht de vijfde schoof te geven : namelijk op drie 
vaatzaad land van Pauwels Verschuere zoon van Henricx geldt drie deniers par. 
Op twee vaatzaad toebehorende Joos Clincke en geldt twee deniers par. Op twee 
vaatzaad toebehorende de ene helft aan de leenhouder en de andere helft aan 
Merck Mijs gelden samen jaarlijks twee deniers par. Op anderhalf vaatzaad 
toebehorende Joos Clincke geldt jaarlijks een denier par. en op twee vaatzaad 
toebehorende Thijs van de Wiele en geldt jaarlijks twee deniers par. Het rapport 
werd gezegeld door de leenhouder op 20 oktober 1548.  

3550BIS Jan van der Straten zoon van Joos  doet verhef van een heerlijke renterol op drie 
bunders erfgrond waarvan de leenhouder de vijfschoof heft en de twee deel van de 
tiende en zekere penningrente bedragende jaarlijks drie groot. Namelijk op een 
vaatzaad toebehorende Joos de Zoomer geldt vijf deniers par. op twee en half 
vaatzaad van Jan van der Straten twee deniers par., op twee en half vaatzaad van 
Jan van Wesepoele zoon van Willems geldt twee deniers par.  Deze tien vaatzaad 
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liggen naast elkaar palende aan de weduwe sKimpen en Jan van Miggro. Verder 
op vijf vaatzaad in twee percelen van Gillis Everaert geldt vijf deniers par. 
palende aan Jan Kimpen en aan Jan van Havermate en het ander perceel aan het 
land van Cornelis Neesen en aan Merc Mijs. Op een half vaatzaad van de 
erfgenamen van Lieven de Hooghe palende aan Mathijs van de Wiele en aan 
Merc Mijs en geldt een denier par. Op een vaatzaad van Cornelis Neesen geldt 
een denier palende Gillis Everaert en Gillis van Havermate. Op een vaatzaad van 
Joes Clincke geld een denier  palende aan Pauwels Verschuere. Op anderhalf 
vaatzaad en zes roeden van Fieren de Hooghe en geldt een denier par. palende aan 
Jan vanWesepoele. Nog op anderhalf vaatzaad en vijf en half roeden op DE 
BIEST van Jan van Wesepoele zoon van Gillis en geldt een denier par. palende de 
erfgenamen van Pieter Goosens. Op twee vaatzaad en tweeentwintig roeden van 
Pieter Goosens en geld twee deniers par. gelegen aan Gillis Everaerts. Nog wordt 
van het hoofdleen diverse percelen erfgronden gehouden waarvan de leenhouder 
de twee delen van de tiende heeft en zeker penning rente maar geen vijfschoof. Te 
weten op drie vaatzaad van Pauwels Verschuere zoon van Henricx geldt drie 
deniers par.  palende aan Joos Clincke. Op twee vaatzaad van Joos Clincke geldt 
twee deniers par. en op twee vaatzaad van Jan van der Straten de ene helft ende de 
andere helft aan Merc Mijs en geldt twee deniers par. paalt ook aan Lieven van 
Miggro. Op anderhalf vaatzaad van Joos Clincke en geldt een denier en op twee 
vaatzaad van Matthijs van den Wiele en geldt twee deniers par. palende Lieven de 
Hooghe, Jan van Havermate. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 8 
januari 1550 n.s.  

3551 Pieter Aechten doet verhef van zijn leen van een bunder meers gelegen in 
OUBROUC en palende Jan Everaert en Gillis Aechten. Het leen wordt op een 
jaarlijkse waarde van veertien schellingen groot geschat. Onder het leen behoort 
nog een bunder toe behorende Gillis de Kimpe dat de leenhouder staat ten 
gevolge. Het rapport werd gezegeld door Jan de Kimpe op verzoek van de 
leenhouder omdat die geen zegel bezit op 20 januari 1550 n.s. 

3552 Jan Neels zoon van Pieter doet verhef van zijn leen van zeven vaatzaad gelegen in  
BARELBROUC palende Jan de Bochamere nu toebehorende drie van de wezen, 
Margriete Aechten. Het rapport werd gezegeld door Jan de Kimpe omdat de 
leenhouder geen zegel bezit op 10 januari 1550 n.s.  

3553 Jan Everaert zoon van Steven doet verhef van zijn leen van een half bunder 
palende aan zich zelf en aan de bansloot. De leenhouder kocht het leen van Pieter 
den Hooghe zoon van Joos op vijftien december 1541. Het rapport werd door de 
leenhouder gezegeld op 20 januari 1550 n.s.  

3554 Jan van den Bundere als kerkelijk voogd en man van voogdij over Kathelijne van 
Mossevelde dochter van Joos doet verhef van haar leen van tien dagwand aan 
elkaar gelegen. Aan het leen zijn jaarlijks heerlijke renten van vijf schellingen par. 
verbonden die op negen bunders erfgrond worden geheven. Van dit leen van tien 
dagwand met de heerlijke renterol behoort zijn vrouw de twee delen toe. Het 
derde deel is in het bezit van Elisabeth Pijls die gehuwd is met Pieter Aechte zoon 
van Pieters, en ook aan de wezen van Jan Pijl. Dit derde staat de leenhouder ten 
gevolge. De erfgenamen van Daneel Arendts houden een achterleen van drie 
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vaatzaad. Het leen paalt aan Elisabeth Pijls, Jan van Mygherode. Het rapport werd 
gezegeld door de leenhouder op 24 januari 1550 n.s.  

3555 Kathelijne van der Orsmuelene dochter van Joos doet verhef van haar leen van 
zeven dagwand gelegen in twee percelen het ene vier dagwand groot. Dit perceel 
paalt aan BAERRELBROUC DIJCK, de H. Geest van Dendermonde. Het ander 
perceel is drie dagwand groot en is een meers liggende in BAERELBROUCK.  Het 
leen wordt op een jaarlijkse pachtprijs van twintig schellingen groot geschat. Van 
welk leen de H Geest van Dendermonde staat de leenhouder met drie dagwand ten 
gevolge in twee percelen naast elkaar. De leenhouder moet een paardendienst 
leveren. Er worden bovendien nog vier achterlenen gehouden. Eerst Joos Neesen 
houdt  zes dagwand palende aan BLANCAERT VELT en heeft een  jaarlijkse 
geschatte waarde van twintig schellingen groot. Jacob Everaert houdt een bunder 
in BARELBROUC en heeft een jaarlijkse waarde van zes schellingen groot. Gillis 
Jacops zoon van Jan houdt drie vaatzaad liggende TEN HOORIC met een 
jaarlijkse geschatte waarde van vier schellingen groot. Tot het leen behoort nog 
jaarlijks in heerlijke penningrente vier schellingen drie deniers par., twee hoenders 
in natura die vijfendertig laten gelden op hun erfgronden. Het rapport werd 
gezegeld door Pieter de Vijldere omdat de leenhouder geen zegel bezit in januari 
1550 n.s.  

3556 Marten van Avermate zoon van Mertens doet verhef van zijn leen van twaalf 
dagwand gelegen in twee percelen. Een Etteweide van negen dagwand gelegen in 
wach ghebruck palende de erfgenamen van Jan van den Wyele en Jan van der 
Hube, en een meers van drie dagwand gelegen in BAERELBROUC palende Gillis 
van Miggrode. De jaarlijkse pachtprijs wordt op dertig schellingen groot geschat.  
Van het leen worden zeven achterlenen gehouden namelijk: eerst Daneel de 
Wagheneere houdt een half bunder palende Pieter Verschelden en aan de dijk de 
jaarlijkse pachtwaarde wordt op twaalf schellingen groot geschat. Jan de Hooghe 
zoon van Jan houdt twee vaatzaad gelegen aan Jan van Miggrode met een 
geschatte waarde van zes schellingen groot. Jan van Miggrode zoon van 
Bertolomeeus houdt een half bunder met een geschatte waarde van twaalf 
schellingen groot. Jan van Miggrode zoon van Cornelis houdt een vaatzaad  met 
een pachtwaarde van drie schellingen groot. Jacop van der Eeken houdt twee 
vaatzaad palende Lieven van Miggrode  en Joos Neesen. Jan Staers houdt twee 
vaatzaad meers in BARELBRUC palende Gillis Herman met een waarde van 
twaalf groot. Gillis Herman houdt negen vaatzaad in zes percelen met een 
geschatte waarde van zestien schellingen groot. De leenhouder heft in heerlijke 
penningrenten zeven schellingen elf deniers par. in speciën, en in natura twaalf 
hoenderen die veertig laten moeten gelden. Het rapport werd gezegeld door 
Merten van Avermate vader van de leenhouder omdat deze laatste nog geen zegel 
bezit in januari 1550 n.s.    

3557 Denombrement ontbreekt. 

3558 Leenverhef door C. van der Straeten op 8 juni 1549 – Denombrement ontbreekt. 

3559 Jan Jacop zoon van Jacop doet verhef van zijn leen van een half vaatzaad zijnde 
een molenberg palende aan Pieter van Miggroe. Het rapport werd ondertekend 
door de leenhouder op 30 december 1549.  
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3560 Jacques Quispeau zoon van Antoon doet verhef van zijn leen zijnde zijn hof en 
goed genoemd BAERELDONCK. Dit leen bevat een boomgaard, land, weide, 
meersen, bos, heide, helftwinninge en water alles samen zes en veertig bunders 
gelegen in diverse percelen. Aan het leen zijn nog andere lenen verbonden. 
Verscheidene van deze lenen zijn onvindbaar wegens de voorbije  
oorlogsomstandigheden zijn zij verduisterd. Room de Hooghe houdt drie vaatzaad 
in twee percelen het ene een vaatzaad op DEN BOGHE palende Jan sHooghen. 
Het ander perceel is twee vaatzaad op DEN HEYDEREN LANDT palende aan Jan 
van der Hulsen. Op het goed staat een kapel waar drie wekelijkse missen moeten 
gelezen worden en bediend door een kapelaan aangesteld door de leenhouder. Het 
rapport werd gezegeld door de leenhouder op 9 mei 1550.  

3561 Jan van Miggrode zoon van Gillis als wettelijk voogd van Martijnen van 
Miggrode  dochter van Gillis gewonnen bij Couzynen Herbart doet verhef van een 
leen Martijne toebehorende van drie dagwand gelegen IN DE HEYE. Het leen 
paalt aan Gillis van Rossem. Het rapport werd gezegeld door Jan van Wesepoel 
op 11 mei 1554.  

3562 Gheeraert van Louven zoon van Jacob doet verhef van zijn leen van tien dagwand 
in twee percelen naast elkaar gelegen palende aan de erfgenamen van Pieter Pijls 
en aan Jan van Miggrode. Aan het leen behoort een jaarlijkse heerlijke cijnsrente 
van vijf schellingen par. die de leenhouder heft op negen bunders erfgrond. 
Bovendien is aan het leen nog een achterleen verbonden. Daniel Arents zoon van 
Jan houdt drie vaatzaad. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld 21 
oktober 1588.    

3563 Joos Parmentiers  en Michiel van den Broucke voogden over de wezekens van 
Jacop van Dorslaere  doen verhef van een leen van negen dagwand groot 
genoemd  DEN BIERMAN. Het leen paalt aan Simoen de Bruyne en aan de  
OVERHEETSCHE STRAETE. De jaarlijkse waarde van het leen wordt op twintig 
schellingen groot geschat. Van het leen worden tien achterlenen door diverse 
personen gehouden. Eerst Joos de Kimpe zoon van Jan nu Symoen de Bruyne een 
half bunder genoemd DEN BIERMAN. Daneel de Man zoon van Joos, nu Pieter 
van den Broucke houdt een half bunder gelegen bij HET GROODT SCHOR 
palende aan TGEMEENE OUBROUC. Merten Eeveraerdt alias Cammere houdt 
een half bunder in NUBROUCK palende aan Gillis Maerschalck en de 
erfgenamen van Gillis Everaert. Willem Phylips alias Putkens nu Gillis Pijl en 
Joos Verbeeke houden een bunder meers IN DEN LANGHE WINDT palende aan 
Pieter Bauwens en aan Pieter Bergracht. Hamele Segers  nu Pieter Bauwens houdt 
een dagwand meers ook geletgen IN DEN LANGEN WINDT palende aan Gillis 
Pijl en aan Joos Verbeke. Josijne tsHooghen dochter van Jan vrouw van Gillis 
Aechten houdt een dagwand in de LANGHE WINDT en paalt aan het goed van de 
erfgenamen van Joos van den Dendere en aan Daneel van Avermate. Joos de 
Soomere nu Joos Verbeeke houdt drie vaatzaad gelegen bij DEN OVERWERP  
palende Brecht Lucas, Niclaeys de Coninc. Pieter Everaert zoon van Mertens een 
half bunder en vijf en twintig roeden meers in de LANGHE WINDT. Jan van 
Avermaete fs Bouwens  houdt een dagwand gelegen einde aan de 
BROUCKVORDT oost de kerk van Berlare en aan het goed van de erfgenaam van 
Lugier de Hooghe en aan de Brouckvordtstrate die naar het OUBROUCK loopt. 
Gillis van Miggroode fs Gillis houdt een half bunder gelegen aan den BIERMAN  
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palende Joos van der Straten. De leenhouder heft drie schellingen par. in 
penningrente op vier bunders en half erfland in diverse percelen. Het rapport werd 
ondertekend met het merk van Michiel van den Broucke op 10 januari 1602.  

3564 Adam Mesterton zoon van Hendricx koopt van Joos Leeman zoon van Frans en 
doet tevens verhef van zijn leen van een dagwand  in het Bauwenstraatje palende 
Pieter de Maerschalck. Van het leen worden zeven achterlenen gehouden te weten 
Marie Bergracht vrouw van Gillis sHooghen van een dagwand palende aan het 
hoofdleen en aan Luenis de Hooghe houdt nu Pieter de Maerschalck causa uxoris. 
Luenis de Hooghe en Jacob Buyst door successie een half bunder palende Pieter 
Bauwens fs Lievens. Pieter Bauwens zoon van Lieven causa uxoris een half 
bunder. Adam Mesterton causa uxoris een half vaatzaad gelegen aan 
BAUWENSPUTTE. Jan de Maerschalck kocht een vaatzaad op DE STREKE 
palende Jan de Vylder en Jan de Maerschalck. Jan de Maerschalck kocht een half 
bunder ook op DE STREKE palende Guilliamme Oosterlinck, Merten de Hooghe 
zoon van Gillis causa uxoris houdt een dagwand genoemd HET GAVERKEN 
palende Pieter de Maerschalck, Guilliamme Oosterlinck en Jan de Vijlder. Het 
rapport werd door de leenhouder ondertekend en gezegeld op 6 februari 1603.  

3565 Pieter de Hooghe zoon van Merten doet verhef van zijn leen van twee bunders 
meers genoemd DE BUNDERS palende aan Jan de Vijlder, aan Cornelis Spanoge. 
Het leen is de leenhouder gesuccedeerd door het overlijden van zijn vader. Hans 
Coene koster te Zele is houdende een helft als volgleen. Het rapport werd 
gezegeld door Jan de Vijldere omdat de leenhouder geen zegel bezit op 31 
oktober 1603.  

3566 Meester Pieter de Maerschalck is voogd. Verhef van het leen wezende een vijf 
schoof toebehorende Jacques van Mossevelde zoon van Pieters gelegen in 
Berlare. Het leen is drie bunders groot waarop de leenhouder jaarlijks de vijfde 
schoof heft en bovendien de twee delen van de tiende en op elk vaatzaad en 
penningrente van een penning par. Het land ligt op D OVEREETSCHE VELT. 
hierna volgt de specificatie: vijf vaatzaad genoemd HET SCHOOF LANT aan de 
Overeetse straat, aan Joos de Kimpe gekomen van Joos de Somere en Joos Dauwe 
nu toebehorende Joos Verbeke en Jan van Avermaete zoon van Bauwens. – Jan 
van der Straten nu Pieter van Mossevelde twee en half vaatzaad op het 
Schoofland. Jan van Wesepoele zoon van Willem ook twee en half vaatzaad op 
het Schoofland nu toebehorende de weduwe van Jan van Ghenderduere. Nog drie 
vaatzaad op DE NERE RYDT  gekomen van Gillis Everaert nu Jan van Wesepoele 
de jonge. Nog twee vaatzaad gekomen van Pieter Everaert nu toebehorende Jacob 
Jacobs palende Margriete van Hoecke, en Eloy van Dueren. Jaspar de Moor, nu 
Eloy van Ghenderdueren een vaatzaad op de NERE RYDT. Joos Clincke een 
vaatzaad op HET ACHTERSTE VELT nu Jan van Wesepoele gekocht van Pieter 
Moortgat.  S. de Hooghe anderhalf vaatzaad en zes roeden op  DE BIEST palende 
Jan van Wesepoele houdt nu Josyne Jacobs.  Jan van Wesepoele zoon van Jan 
houdt vijf vaatzaad en twee roeden en een half op  DE BIEST gekomen van wijlen 
drie personen palende de weduwe Joos de Kimpe. Van de volgende zes dagwand 
heeft deze rol slechts de twee delen van de tiende en geen vijfschoof.  Pauwels 
Verschuere nu Merten Everaert drie vaatzaad genoemd DEN TEPPINCK palende 
aan de erfgenamen van Jacob van Dorslare. Joos Clincke twee vaatzaad, nu de 
erfgenamen van Jacob van Dorslare. Joos van der Straten en Merc Mijs houden 
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twee vaatzaad genoemd  DEN TEPPINCK nu een helft Pieter van Mossevelde 
causa uxoris en de ander helft houden de erfgenamen van Jacob van Dorslare 
palende Jacob van Avermate. Joos Clincke op HET ACHTERSTSTE VELT 
anderhalf vaatzaad nu Jan van Wesepoele. Vincent Hoochwech houdt twee 
vaatzaad op DE RYT houdt nu Eloy van Dueren. Het rapport werd ondertekend op 
20 augustus 1604. 

3567 Gillis van Eynde zoon van Eloys doet verhef van zijn leen van zeven vaatzaad 
palende aan het goed van Jan de Maerschalck. Het rapport werd ondertekend door 
de leenhouder 20 februari 1607.  

3568 Pauwels Claissons zoon van Pauwels doet verhef van zijn leen van vier vaatzaad 
palende Willem Oosterlinck en HET BAERLEDONCQ BROECK. Het rapport 
werd door de leenhouder ondertekend omdat hij geen zegel bezit op 26 februari 
1607.  

3569 Jan van Havermate zoon van Baudewijn doet verhef van zijn leen dat hij kocht 
van Symoen de Bruyne, drie vaatzaad groot palende Jan Verelst. De leenhouder 
ondertekende het rapport met zijn merk op 28 juni 1608.  

3570 Jan van der Lanen door erfenis verkregen, doet verhef van zijn leen groot in 
hofstede, weide, land, meersen, bossen, heiden, helftwinningen, boomgaard en 
waters twee en veertig bunders genoemd THOF ENDE GOET TE 
BAERLEDONCK gelegen in één stuk. Het leen paalt aan Clara Coppieters, 
Katelijne Spielmenaren en Jaspar d’Hauwe verder nog aan Daneel van Migrode, 
en Joos Calle. Van het leen worden nog achterlenen gehouden. Van al de 
verdonkerde lenen is er slechts een leen toebehorende Rooms de Hooghe  van drie 
vaatzaad groot gelegen in twee percelen. Het éne perceel is een vaatzaad groot 
gelegen op  DE BOGHE palende aan Jan dHooghe en Rooms Calle. Het ander 
perceel is twee vaatzaad groot liggende op DE HEYDEN palende aan Jan van 
Hulse, Merten van Havermate. Op het hof staat een kapel waar drie wekelijkse 
missen gedaan worden door een kapelaan. Het rapport werd door de leenhouder 
ondertekend op 24 oktober 1614.  

3571 Jacob van Havermate zoon van Pauwels doet verhef van zijn leen gelegen OP DE 
BOGHE drie vaatzaad groot palende aan DEN MEULENBERGH en Pieter 
Bauwens. Het leen is op de leenhouder gesuccedeert door het overlijden van 
Luenis de Hooghe zijn schoonvader. Het rapport werd ondertekend door de 
leenhouder met zijn merk omdat hij geen zegel bezit op 19 oktober 1615.  

3572 Jacob Verleyen zoon van Guilliam doet verhef van zijn leen van een dagwand met 
een molenberg daarnaast gelegen op DE BOOGHE palende aan de erfgenamen 
van Symoen Neesen. De jaarlijkse waarde van het leen wordt op twintig 
schellingen groot geschat. Aan het leen zijn acht achterlenen verbonden gelegen 
in diverse percelen gehouden door diverse personen. Eerst meester Jan de 
Maerschalck kocht een bunder in DEN AST palende Gillis Roels, Jan van 
Wesepoele, Jan Hofman. Pieter Berchgracht kocht een dagwand in 
SEYERSBOCHTEN. Pieter van Wesemaele kocht een dagwand ook in 
SEYERSBOCHT. Anna Neesen dochter van Cornelis houdt twee lenen samen 
twee vaatzaad zestien roeden groot gelegen op DEN BOGHE palende aan Pieter 
Berchgracht, Jan de Vijlder. Joos Neesen zoon van Symoen houdt het derde leen. 
Jacob Buyst houdt nu de twee lenen van twee vaatzaad zestien roeden. Pieter 
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Bauwens heeft twaalf roeden makende een half dagwand palende Jan de Vijlder, 
de erfgenamen van Joos Buiyst.  Symoen de Bruyne houdt drie dagwand op 
LETROT  palende Jacob Buyst, Merten de Hooghe en het LETROTSTRAETKEN. 
De leenhouder heft drie schellingen par. in penningrente en twee vaten evene die 
hij jaarlijks heft op zes bunder erfgrond. Jacob van Avermate houdt vijf vaatzaad 
op het KERCKVELT palende aan Hendrick Herman en aan Merten de Hooghe en 
geldt vijf deniers par. Hendrick Herman houdt nog eens drie vaatzaad op het 
KERCKEVELT palende aan Gillis Pijl, aan Jacob van Havermate  en geldt 
jaarlijks drie deniers par. Jan van Wesepoele houdt een dagwand op DE BOGHEN 
palende Willem Oosterlinck, Pieter Berchgracht, de wezen van Jan Lauwaert, en 
geldt twee vaten evene. Pieter Bauwens houdt een dagwand palende aan Jan de 
Vijlder, Luenis de Hooghe, Jacob van Havermaete  en geldt twee deniers par. 
Pieter Bauwens kocht van de erfgenamen van Jacoba Everaerts een dagwand op 
de BOOGHE en geldt een denier par. Jan de Vijlder kocht een dagwand op de 
BOCHT en geldt twee deniers par. Gillis van Dendere houdt een dagwand en geldt 
een denier obool par. Pieter van Wesemaele een half bunder in SEYERSBOCHT 
en geldt vier deniers par. Pieter Berchgracht kocht een half bunder in 
SEYERSBOCHT van Brecht Lucas palende aan Pieter van den Bossche en geldt 
vier deniers perisis. Pieter van Wesemaele houdt een bunder in  HOEFKENS 
BOCHT aan het LETTEROT STRAETKEN en geldt vier deniers par. Pieter van 
Wesemaele houdt nog een bunder op LETTEROT en geldt acht deniers par. De 
erfgenamen van Laureys Rosseels houden een dagwand palende aan Maentken 
van Hoorick en geldt twee deniers par. Jacob van Havermate kocht een half 
bunder. Pieter Rosseels houdt een dagwand palende aan Jacob van Lokeren en 
geldt twee deniers par. Jacob van Lokeren houdt een dagwand en Symoen de 
Bruyne houdt vijf vaatzaad op LETTEROT en geldt vijf deniers par. Het rapport 
werd ondertekend door de leenhouder omdat hij geen zegel bezit op 25 november 
1615.  

3573 Pieter Claus zoon van Jan doet verhef van zijn leen van drie vaatzaad hem 
gesuccedeerd van wegen zijn vader. Aan het hoofdleen zijn nog twee lenen 
verbonden. Bovendien zijn aan het hoofdleen vier bunders en drie vaatzaad 
erfland waarop de leenhouder jaarlijks twee hoenderen en elf penningen in 
heerlijke rente heft. Willem Oosterlinck houdt een leen van een half vaatzaad 
palende Jan Claus. Jan van Wesepoele een leen van een half vaatzaad op de  
BOGHE palende aan Jacob Buyst west noord. Willem Oosterlinck. Willem 
Oosterlinck houdt zes vaatzaad ook op DEN BOGHE palende west aan Jan van 
Wesepoele en aan BLANCKAERTS VELT en geldt een half hoen en een penning 
obool par. Dezelfde Oosterlinck houdt vier vaatzaad op DE BOGHE en geldt twee 
deniers obool par. N Coens, de vrouw van Jan Braems houdt een vaatzaad en 
geldt een penning obool par. Pieter Berchgracht zoon van Pieters bij successie van 
Jacob de Cleene  houdt een dagwand op DE BOGHE west  BACKERS DRIES  en 
geldt een denier par.  Pauwels  van Miggro over heer Willem de Vijldere houdt 
drie vaatzaad op DE BOGHE en geldt een denier obool par. Maria Lauwaert over 
meester Jan Everaert houdt een vaatzaad op DE BOGHE en geldt een denier par.  
De H. Geest van Berlare houdt een half vaatzaad op DE BOGHE palende Marie 
Lauwaert en geldt een denier par. Christiaen de Hollander over Marie Hachten 
dochter van Laureyns zijn vrouw houdt drie vaatzaad op DE BOGHE  paalt oost 
aan Pieter van Wesemaele, west de gemelde d’Hollander en geldt twee deniers 
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par. Mattheeus Dauwe causa uxoris houdt een dagwand op DE BOGHE palende 
oost het kerkenland van Berlare, west Pieter van Wesemaele zuid het 
LETROTSTRAETKEN en geldt een half hoen. Gillis van Wesepoele houdt een 
dagwand op DE BOGHE palende oost Willem Oosterlinc west Marie Lauwert en 
zuid Pieter van Wesemaele en geldt jaarlijks een penning par. Pieter van 
Wesemaele door koop over Jacob van der Eeken houdt anderhalf vaatzaad op de 
BOGHE palende oost aan Mattheeus Dauwe en west aan Jan de Costere en geldt 
jaarlijks een denier par. Jan van Wesepoele door verwisseling met Lieven van 
Miggro houdt een half bunder op DE BOGHE.  Jan Claus houdt een vaatzaad  
paalt noord aan het  BLANCKAERTS VELT STRAETKEN en geldt jaarlijks twee 
deniers par. Op verzoek van Pieter Claus heeft Thomas Mertens het rapport 
ondertekend op 15 maart 1616.  

3574 David Wils namens jonker Aernoult de Cordes zoon van jonker Jan Charles doet 
verhef van een leen van een bunder meers palende aan het goed van het klooster  
van Baudeloo. Davidt van Wils ondertekende het rapport op 29 oktober 1616.  

3575 Jacob van Havermate zoon van Jacob doet verhef van zijn leen van negen 
dagwand genoemd DEN BIERMAN palende aan de wezen van Pieter van 
Mossevelde en Symoen de Bruyne. De leenhouder kocht de twee delen van Hans 
van Doorselaere en het derde deel van Jacob van Doorselaere zoon van Jacob. 
Van het hoofdleen worden tien achterlenen gehouden. Het rapport werd door de 
leenhouder ondertekend op 7 februari 1622.  

3576 Jonker Jan van Mortaingen gezegd van Patteeles heer van Eke doet verhef van 
zijn leen zijnde een penning rente van negen pond acht schellingen twee deniers 
par., twee hoenderen gerekend voor elke kapoen – in totaal 49 kapoenen en een 
half en een derde deel van een kapoen, dertien broden en een halster rogge, vijf 
coppe gerst acht halster en drie coppen evene, acht bunder meers en een half, 
zeven manschepen over groot en klein, ingezetene laten, hoog en laag. Bussaert 
van Mortaignen die men noemd Patteelis doet verhef van een leen van twee en 
veertig bunders gelegen IN BAERLEDONC. Van dit leen heeft hij het derde deel 
van de helftwinninge en uit het leen jaar jaarlijks de kosterij zes schellingen par. 
ervelijke rente. Het rapport werd door Symoen Popelier als baljuw getekend en 
gezegeld op 1 augustus 1440.  

3577 Antoon de Kersmaeker als bedienelijk voogd over Christianne Scoormans zijn 
vrouw doet verhef van leen van vier bunders liggende in  BAERDONK palende 
aan Andries van Wesepoele. Het rapport werd gezegeld door Antoon de 
Kersmaker als kerkelijk voogd op 8 [..]  

 
Volgens register van de Rekenkamer nr. 24644 (anno 1473 afgesloten 1480) volgende 
melding:  
 
De  Gilles Zeeberch a cause de son fief tenu de mondit seigneur contenant v bonniers vault 
chascun an viij livres viij s. par. receu  v livres par.  
 
De Jehan Goesens a cause de son fief tenu de mondit seigneur contient v bonniers vault viij 
livres viij s. par. pour ce  v livres par.  
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De  Alise de le Dendre vefve a cause dun fief de iij ½ bonniers vault xij livres par. par an 
tauxe par moitie  vij livres iiij s. par.  
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LXV. WETTEREN-KALKEN 
 
 
Jaspar le Vos tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde et 
est une seignourie extendant en les paroiches de Wettre et Calkene esquelles plaeches il peut 
mectre ung bailli et la moictie des eschevins ung praectre et de ses hommes de fief et eschvins 
faire droit et justice de tout ce que lon tient de luy a cause de sadicte seignourie item 
appertient audict fief en preitz iiijc verges amendes de iij livres par. item en rente en deniers L 
livres par. du quel fief sont tenus pluseurs arrieresfiefz cy apres declairez et tient la mere 
dudict Jaspar tient  la moictie des prouffis et est cedit fief extime en valeur par an deduit le 
portion de la dicte mere et vault par an L livres par. en si demeure net pour le dit Jaspar [ L 
livres par. ] xxv livres par. – sa mere quy est une povre et anchienne tient la moictie des 
prouffis et nest tauxe par sa part xv livres par.  
 
Premiers  Olivier le Snutert tient ung fief dudict Jaspar contenant en preiz ijc verges qui vault 
par an xxiiij s. par. – nihil 
 
Jehan Maldray tient ung fief contenant demy bonnier xLviij s. par. – nihil 
 
Catherine sWilden en tient ung fief contenant ijc verges qui vault par an xLviij s. par. – nihil  
 
Grietkin Pauwels en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  x s. par. – nihil  
 
Jehan Douwe en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par an xL s. 
par. – nihil  
 
[ ander handschrift ] : 
[Jehan Sergant en tient ung fief contenant trois journelz et demy qui vault par an  Lvj s.par. – 
nihil 
 
Philippe le Jagher tient ung fief dudict Jaspar contenant vj mesures et gist ou TOURNISS  et 
vault par an vj livres par. – nihil  
 
Ledict Philippe en fief une dyme qui soloit appartenir a Daneel van Munte  et vault par an x 
livres par. – nihil  
 
Ledict Philippe tient fief ung dyme que il prent sur auccunes terres avec che de Baudeloo et 
vault par an  viij livres svj s. par. – nihil ] 
 
Jaques le Wilde en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par an  xL s. 
par. – nihil  
 
Jehan Douwe fs Lievins en tient ung bonnier en fief qui vault par an iiij livres iiij s. par. – 
nihil  
 
La femme de  Lois le Wilde en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  vij s. par. 
– nihil  
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Jehan le Lettele en tient ung fief contenant en preitz ung journel qui vault par an  xLviij s. 
par. – nihil  
 
Jehan van den Bossche en tient ung fief contenant deux mesures appelle ghemeten qui vault 
par an  xxvj s. par. – nihil  
 
Jehan Diericx  en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xij s. par. – nihil  
 
Jehan van den Velde en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xLviij s. par. 
– nihil  
 
Caterine van Loveghem en tient ung fief contenant quatre mesures appelle ghemeten qui 
vault par an xLviij s. par. – nihil  
 
Jehan Luucx  en tient ung fief et est une plache enmasonee contenant ung  qui vault par an  
iij livrres par. – nihil  
 
Raesse Luucx en tient ung fief contenant ung bonnier dont len tient trois arrieres fiefz cy 
apres declarez et vault cedict fief par an iij livres par. – nihil  
 
Les enffans de Claeis Luucx tiennent ung fief dudict Raze contenant vj ournelz qui vault par 
an vj livres xviij s. par. – ce sont povres orphenins et nont aulcune chose de quoy venue quitte 
pour Dieu  
 
Gilles Luucx en tient ung fief contenant six journelz qui vault par an  iij livres xij s. par. – 
nihil  
 
Jaques Coubrake en tient ung fief contenant de grandeur en rente heritable sur certaines 
terres par an  v livres v s. par. – nihil  
 
Les enffans de Philippe Haenkin tient ung fief dudict Jaspar et est disme et rente heritable 
quilz prendent sur certain heritaige qui vault par an  xxij s. iiij deniers par. – nihil  
 
Jaques Sperre en tient ung fief contenant viijc verges qui par an ensamble la rente heritable 
quil prent sur certains heritaige [ erfgoed, erfdeel ] iij livres par. – nihil  
 
Sohier Spot en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an  vij livres iiij s. par. – 
tauxe  iiij livres vj s. par.  
 
Jehan le Witte en tient ung fief contenant demy journel qui vault par an ensamble la rente 
heritable quil prent sur certain heritaige  xij s. par. – nihil  
 
Jehan Douwe fs Lievins en tient ung fief et est ung role rentier de ..   xvj deniers par. -  nihil  
 
Margriete sHertoghen fa Thomas en tient ung fief contenant quatre journelz et ung aultre 
fief de cincq journelz qui vault par an  v livres vj s. par. – nihil  
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Boudin Diericx en tient ung fief et est une disme en Calkene qui vault par an  iiij livres xvj s. 
par. – nihil 
 
Mathieu le Grave en tient ung fief contenant deux bonniers qui vault par an x livres par. – 
tauxe vj livres par.  
 
Leurens Serclaus  en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  iij livres xij s. 
par. – nihil  
 
Gilles le Wilde en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  iij livres par. – nihil  
 
Jehan de Mossevelde en tient deux fiefz contenant bonnier et demy qui vault par an  vj livres 
xij s. par. – nihil  
 
Pierre Christiaens en tient deux fiefz contenant demy bonnier et demy qui vault par an  vj 
livres par. – nihil  
 
Pierre de Houbert  en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xxiiij s. par. – 
nihil  
 
Jaques Sergant en tient ung fief contenant demy journel qui vault par an  xij s. par. – nihil  
 
Margriete Vlamincx en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xxxvj s. par. – 
nihil  
 
Sohier le Heennen  en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xxviij s. par. – 
nihil  
 
Guillaume le Backer  en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xLviij s. par. 
– nihil  
 
Ghiselbrecht Haenkin en tient ung fief contenant xvij verges qui vault par an  iiij s. par. – 
nihil  
 
Cornille le Ruwe en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Leurens van Roesselaer en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  iiij s. par. – 
nihil  
 
Ghiselbrecht de Witte en tient ung fief et est une rente contenant par chartre assigne sur 
certaines terres valissant par an  vj s. par. – nihil  
 
Guillaume Mathis en tient ung fief contenant viij mesures appelle ghemeten et est ledit fief 
chergie de xxiiij livres par. apres le deches dudict Guillaume rente viagiere qui vault par an 
ensamble ung rolle  xxiiij livres vij s. par. – tauxe  xiiij livres xij s. par.  
 
Boudin van Masseme en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par an  
iij livres par. – nihil  
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Michiel Douwe en tient ung fief contenant en une disme en valeur par an  vj livres par. – nihil  
 
Guillaume le Boc en tient ung fief contenant en charre rente heritable qui vault par  an xxxix 
s. iij deniers par. – nihil  
 
Ledict Guillaume en tient ung aultre fief et est aussi rente par chartre qui vault par an ix 
livres xvij s. par. – tauxe  v livres xvj s. par.  
 
Jehan van den Broucke en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an iij livres xij 
s. par. – nihil  
 
Pierre van den Broucke alias [ van heede ] tient ung fief contenant demy bonnier qui vault 
par an iij livres par. – nihil  
 
Frans Brulle en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par   Lvj s. par. – nihil  
 
Jehan le Sterke en tient ung fief contenant deux journelz et demy qui vault par an  xx s. par. – 
nihil  
 
Piere le Knijf en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xL s. par. – nihil  
 
Josse van der Moten en tient ung fief contenant ix journelz qui vault par an  vj livres par. – 
nihil  
 
Guillaume le Boc en tient ung fief contenant cincq journelz qui vault par an  iij livres par.  
 
Ledict Guillaume en tient ung aultre fief contenant vj journelz et Lxxv verges et en sont tenus 
les arrieres fiefz cy apres declarez et vault cedit fief par an  iij livres xij s. par. – nihil  
 
Jehan le Leenheer  tient ung fief dudict Guillaume contenant demy mesure appelle ghemet 
qui vault par an  xxiiij s. par.  
 
Gaultier le Mesmaker et Lancelot le Backer en tiennent chascun ung fief contrnant ung 
bonnier qui valent par an  iij livres xviij s. par. – nihil  
 
Elizabeth sHaghemeters tient ung fief de  Jaspar le Vos contenant xiij bonniers appelle TEN 
DIEPENBORNE  qui vault par an  Lxxij livres par. – vefve  tauxe pour moictie xxj livres xij s. 
par.  
 
Messire Cornille [later Phelipe] le Jaghere [chevalier = geschrapt] tient ung fief de mondit 
seigneur de sadicte maison et court de tenremonde et est une plache enmasonner contenant 
sept journel et une messure appelle ghemet auquel fief appertiennent pluseurs hommaiges 
[leenmannen, leenplichtigen] lesquelz ne sont point venu ou registre veu quilz sont si 
obscures que len ne scet [van savoir] trouver le bout item appertiennent audict fief tenans et 
subgectz [onderdanen] qui luy paient annuellement en rente en deniers xix s. iij deniers par. 
deux chappons et des terres de luy tenu le x° denier a la vente et viij s. du bonnier a la mort 
duquel Josse le Jagher nepveu dudict Philippe [messire Cornille = geschrapt] a la moictie et 
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de cedit fief nest le valeur point venu ou registre comme dessus mais puet valoir par an iij 
livres par. – il est en la main de monseigneur  
 
Ledict Messire  Cornille [Phelip] tient ung aultre fief de mondict seigneur resortant a la 
vierschare de Wettere contenant ung journel a cause duquel sont tenus pluseurs arrieresfiefz 
lesquelz ne sont point venu ou registre desquelz fiefz il a le x° denier a la vente et viij s. du 
bonnier a la mort et de chascun chief en don xij deniers par. duquel fief Josse le Jaghere a la 
moictie des emolumens seullement comme il a de laultre fief et le valeur nest point venu ou 
registre mais puet valoir par an iij livres par.  
 
Geschrapte tekst :  
[Ledict Messire Cornille –( Philippe ) – tient ung fief de Jaspar le Vos ensamble deux aultres 
fiefz dempres contenant lun ung journel et les aultres deux sont traches de disme et valeur 
lesdicts fiefz par an  xxv livres viij s. par. – tauxe xiiij livres xvij s. par. che fief es mis 
derniere ou il appertient pour che roye ] 
 
Josse le Jagher en tient ung fief et est une disme ensamble une praiterie et rente heritable qui 
monte a xiiij ou xv s. par. dont messire Cornille le Jagher a la moictie et vault ledict fief par 
an xxj livres xij s. par. – Orphenin  tauxe pour moictie v livres xv s. par.  
 
Jaqueminne Croocx fa Vrancx tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court 
de tenremonde contenant xxxij verges et vault par an  viij s. par. – nihil  
Jorge van den Broucke tient ung fief de mondict seigneur contenant une mesure appelle 
ghemet dont ledict Jorge nen a que le tierchs et Jehan van den Broucke son oncle les deux 
pars quil tient dudict Jorge en sievance et en prent sterfcoop et wandelcoop et vault par an  
xxiiij s. par.  
 
Jehan van den Velde fs Jehan tient ung fief de mondit seigneur contenant xLiiij bonniers 
appelle le fief TE RAVESCHOT item appertient audict fief ung bailli tenans et subgetz qui luy 
paient annuellement en rente heritable xxxvj s. par. a cause de xv bonniers de terre quilz 
tiennent de luy item peut ledict bailli et subgetz sermentez [de eed afnemen] adheriter [erven] 
et desheriter [onterven] et faire droit et justice si avant que ledict fief sextent item prent 
desdictes terres a la vente le x° denier et a la mort viij s. du bonnier lequel fief est chargie de 
xv livres xij s. par. rente heritable que Achilles de Ghistele a cause de femme [geschrapt 
Jaques Danckart] y a dessus et vault par an deduit les xv livres xij s. qui set [et dont ledict 
fief en temps de guerre le service dung cheval] tenus en fief de mondict seigneur et le 
effections des maisons et doit ycellui fief en temps de gherre ung cheval en sy demeure net  
[Cxj livres xij s. par.] – iiijxx livres paris – Colinet a receu le service du cheval comme il 
appert par cedule – tauxe pour le rentier x livres vj s. par.  
 
Damoiselle Elisabet Danckaerts tient ung fief du mondict seigneur de tenremonde et est une 
rente chergie sur le fief Jehan van de Velde dessusdict qui vault par an  xv livres xij s. par.  
 
Catherine van den Velde fa Jans tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et 
court de tenremonde descendu du fief de RAVESCHOT devantdit contenant xxiiij bonniers et 
demy dont leict Catherine nen a en la main que six bonniers et ses trois seurs assavoir  
Agnes, Margriete et Jehenne chascunne vj bonniers et est ledict fief chergie de xxiiij livres 
par. rente heritable que Gilles de Bels y a dessus et vault par an deduit les xxiiij livres par. 
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quil seroit tenus en fief de mondict seigneur et vault ycellui fief par an xxv livres par. – 
Orphenin  tauxe pour moictie xiiij livres viij s. par. et pour le rentier xiiij livres viij s. par.  
 
Gilles de Bels tient ung fief de mondict seigneur de termonde et est une rente heritable 
chergie sur ledict fief de Katherine van de Velde et vault par an  xxiiij livres par.  
 
Jehan le Tolleneere tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
Tenremonde qui vault par an  vj s. par. – nihil  
 
Guillaume vuten Hove en tient ung fief de mondit seigneur contenant dix bonniers appelle TE 
MOST et vault chascun bonnier par an xxxvj s. par. rabbatut les despens des maisons vault 
ycelui fief par an  xv livres par.  
 
Justaes Daneels tient ung fief de mondict seigneur contenant demy bonnier et en sont tenu 
quatre hommaiges cy apres declarez et vault par an  xxxvj s. par. – nihil  
 
Premiers Cornille Lippins tient ung fief dudict Justaes contenant quatre mesures appelle 
ghemeten et vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Jehan Gheldolf en tient ung fief contenant trois mesures appelle ghemeten qui vault par an  
vj livres par. – nihil  
 
Catherine van Rumbeke en tient deux fiefz contenans quatre mesures appelle ghemeen qui 
vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Margriete van den Nieuwenhuus tient ung fief de Jaspar le Vos contenant en valeur viij s. 
aprisis – nihil  
 
Sohier Spot [Pieter van den Ackere] tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et 
court de tenremonde contenant iiijc verges qui vault par an  xLij s. par. – nihil  
 
Jehan le Wilde tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde et 
est rente heritable qui prent sur diversses terres et en sont tenus des arrieresfiefz cy apres 
nommez et vault par an  vij s. par. – nihil  
Ledict Jehan tient ung fief dudict fief que vault a la cherge de x s. par. par an rente heritable  
xxxvj s. par. – nihil  
 
Heilzot sWilden en tient ung fief contenant demy mesure appelle ghemet qui vault par an  xij 
s. par. – nihil  
 
Ghiselbrecht Haenkin en tient ung fief contenant demy mesure appelle ghemet qui vault par 
an xxx s. par. – nihil  
 
La fermerie de Saint Elizabeth en tiennent ung fief contenant ung journel que vault par an  
xxx s. par. – nihil  
 
Margriete sHertoghen en tient ung fief contenant trois journelz qui vault par an  xLviij s. par. 
– nihil  
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Lievin Haenkin en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an xLij s. par. – nihil  
 
Gilles Vromont en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xxxij s. par. – nihil 
 
Jehan Vromont en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par an  xxviij 
s. par. – nihil  
 
Le Saint Esprit de Calkene en tient ung fief contenant demy bonnie qui vault par an  xxxij s. 
par. – nihil  
 
Catherine Coolins en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xxiiij s. par. – 
nihil  
 
Jaspar le Vos en tient ung fief contenant trois journelz qui vault par an  xLij s. par. – nihil  
Jehan le Wilde tient ung fief de mondict seigneur desdictes maison et court de tenremonde et 
est une rente seignourable de vij deniers par. duquel fief sont tenus les fiefz cy apres nommez 
sourrente par an  vij deniers par. – nihil  
 
Jehan van den Hulle en tient ung fief contenant trois journelz qui vault par an  xxxvj s. par. – 
nihil  
 
Jehan Pauwels pour les oirs de  Pierre Pauwels en tient ung fief contenant journel et demy 
qui vault  xxiiij s. par. – nihil  
 
Les hoirs de Jaques le Wilde en tiennent ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui 
vault par an  xij s. par. – nihil  
 
Pierre van Acker en tient ung fief contenant demy journel qui vault par an  iiij s. par. – nihil  
 
Margriete sHertoghen en tient ung fief contenant demi mesure appelle ghemet et vault par an 
vj s. par. – nihil  
 
Jehan le Wilde comme heritier de loffice de leschoutete en la paroiche de Calkene tient ung 
fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde et est une sente de 
leschoutaige de Wettre qui vault par an ensemble certaine rente heritable qui prent sur 
diverses terres de luy tenu dont il prent le x° denier pour heriter desheriter comme 
leschoutete de Wettre pour ce icy  xj s. par. – nihil  
 
Jehan le Brune  tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant xj bonniers qui sont tenus dudict Jehan en fief cy apres declaree dont il nen a en la 
main que deux journelz et le sourplus tient lon de luy en oultre en hommaige item prent en 
rente heritable sur xLiiij bonniers que len tient de luy xxxvij s. viij deniers par. quatre gelines 
et demie le x° denier a la vente et viij s. par. du bonnier a la mort dicelles terres [et vault le 
cedict fief par an] des queilz xj bonniers de fiefs lui appertient ij journelz et demy et vault 
ycellui fief par an [xLv s. ij deniers pariis] iiij livres v s. par. – nihil  
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Gilles van den Broucke tient deux fiefz dudict Jehan contenant demy bonnier et demy journel 
qui valent par an  iij livres par. – nihil  
 
Ledict en tient ung fief contenant deux mesures appelle ghemeten et vault par an x s. par. – 
nihil  
 
Michiel van den Putte pour Jehan Mathijs en tient ung fief contenant ij journelz et xxxiij 
erges qui vault xLviij s. par. – nihil  
 
Messire Cornille le Jagher en tient ung fief contenant xiiij journelz [qui vault par an] de quoy 
il n a que deux journelz en la main et lez aultres xij tenus de lui quil ne sont point venus au 
registre iiij livres x s. par. – nihil  
 
Hennin de Meester fs Jehan en tient ung fief contenant un preiz ung journel dont  
Ghiselbrecht  et  Gilles le Meester le sievent chascun dun demy journel et vault par an xxxij 
s. par.  - nihil  
 
Clare sWitten en tient ung fief contenant ung bonnier et la vj° part dun bonnier duquel fief  
Stasin Daniels  ou ses enffans en tiennent demy ghemet qui vault en tout iij livres vj s. par. – 
nihil  
 
Jehan Gheerdbout en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par an  xij 
s. par. – nihil  
 
Lievin Roos en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Ghiselbrecht de Cousmaker en tient ung fief contenant demy ghemet qui vault par an viij s. 
par. – nihil  
 
Josse van der Moten en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xviij s. par. – 
nihil  
 
Leurens le Verman en tient ung fief contenant Lxxv verges et est dautant chergie que vault et 
est chergier plus quil ne vault – nihil  
 
Guillaume van Berlair  en tient ung fief contenant demy ghemet qui vault par an  xvj s. par. – 
nihil  
 
Rycquaert van Os en tient ung fief contenant vj journelz qui vault par an  iij livres xij s. par. – 
nihil  
 
Les hoirs de Jehan Bueyst  en tiennent ung fief contenant ung journel qui vault par an xxx s. 
par. – nihil  
 
Pietre van den Acker en tient ung fief et est une tranche de disme qui vault par an iij livres xij 
s. par. – nihil   
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Gilles Mathys tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant journel et demy qui vault  xviij s. par. – nihil  
 
Guillaume Mathis tient ung fief de mondict seigneur et une rente par chartre qui vault par an 
xvj s. xj deniers par. et vij journelz de terre qui valent par et en sont tenus les arrieresfiefz qui  
[sensievent]  vij livres iiij s. par. – tauxe  iiij livres vj s. par.  
 
Jehan Mathis tient ung fief dudic Guillaume contenant demy journel qui vault par an iij 
livres par. – nihil  
 
Ledict Jehan en tient ung aultre fief contenant quatre journelz qui vault par an  iij livres xvj 
s. par. – nihil  
 
Ghiselbrecht le Meestre en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par 
an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Jehan le Grave en tient ung fief contenant iiijxx verges qui vault par an  xx s. par. – nihil  
 
Pierre Bracke en tient ung fief contenant iiijxx verges qui vault par an ensamble une mesure 
appelle ghemet  iiij livres iiij s. par. – nihil  
 
Jehan van Waes en tient ung fief contenant deux mesures appelle ghemeten et xxv verges qui 
vault par an  vj livres par. – nihil  
 
Gilles van den Voorde en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par an  
xxxvj s. par. – nihil  
 
Jehan le Ketele  en tient ung fief contenant demy journel qui vault par an  xij s. par. – nihil  
 
Jehan van den Bossche en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xviij s. par. 
– nihil  
 
Jaques le Rycke en tient ung fief contenant demy bonnier et une mesure appelle ghemet qui 
vault par an iij livres par. – nihil  
 
Pierre van den Voorde  en tient ung fief contenant ung bonnier et demy ghemet qui vault par 
an  xviij s. par. – nihil  
 
Lievin Onts  en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet et vault par an  xx s. par. 
 
Pierre van Loo en tient ung fief contenant cent verges qui vault par an  xx s. par. – nihil  
 
Messire  Cornille le Jagher en tient ung fief contenant ung journel et ung ghemet qui vault 
par an xLviij s. par. – nihil 
 
Eustaes Danels en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xLviij s. par.   
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Dame Anthonijne de Masminnes tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et 
court de tenremonde et est la seignourie de Calkene et tLichtervelssche auquel fief 
appertiennent baillis mayeurs sergens hommes de fief, eschevins pour faire droit et justice 
lesquelz officiers ladicte constitue et despoincte toutes les fois quil luy plaist ennoultre a en 
lesdictes seignouries toute justice haulte moyenne et basse item appertient audict fief Rente 
seignourable en deniers chappons gelines avaine, pain que certains tenans luy paient 
annuellement de leurs terres quilz tiennent delle dont elle prent le x° denier a la vente et a la 
mort v s. par. du bonnier et le meilleur cateil biens des bastars, biens confisquees fourfaiture 
de corps et biens item a aussi sur lesdictes sreignouries osselerie, pescherie ou russeau  
garenne [ konijnenperk ] de ch..nes  pertriserie [ patrijzen houden ] et aultres drois 
seignouraulx item a sur ladicte seignourie de Calkene ung moulin a vent amende de trois 
livres et en dessoubz item en la seignourie de Lichtervelsche en Wetteren a seullement 
amende de iij livres par. sans ce que personne y congnoist et en commun avec mondict 
seigneur amende de Lx livres par. assavoir chascun la moictie item la plaetse dempres leglise 
est en commun et pareillement entout la Riviere de Leschaut TEN VENNEM en tout une 
plaetse appelle BELLE VOORDE a Quaetatrecht a Hulst et a Baveghem et sur icelles terres 
et plaetses faire droit et justice de communs officiers et gens des loix de toutes maniere de 
choses tant crimineles que civiles et de tout ce que eschiet sur lesdicts plaetses qui sont 
communes se participe en deux assavoir a mondict seigneur une partie et a madicte dame 
laultre item leglise et la semetiere dudict Wettere est assis sur le commun item le maistres 
deglise et du saint Esprit dudict Wettre se font en commun item en aultre a madame dae. seul 
sur sadicte seignourie de Lichtervelsche serviteurs, advoez et aultres item a encor sur le 
commun et sur son propre appehende arrester molester et empescher composer et delivrer 
item a sur lesdictes deux seignourie de dame aux mailfaicteurs soubz moy prins ung ou plus 
la vie devant sentences et apres duquel fief sont tenus les arrieresfiefz cy apres nommez et est 
extime ledict fief en valeur par an desquelz fiefz elle prent le relief de x livres ou la meilleure 
despoulle des trois  ijc xx livres par. vefve  tauxe pour moictie Lxvj livres par. elle fait service     
 
Catherine van Rumbeke tient ung fief de madame contenant une mesure appelle ghemet  et x 
verges qui vault par an iij livres xij s. par. – nihil  
 
Claeys Gheliot en tient ung fief de ladicte dame contenant demy bonnier qui vault ensamble 
certaine rente quil prent sur trois bonniers de terre et tient lesperti de Kalkene demy bonnier 
le quel il donnet en rente heritaible par an iij livres xvj s. par. – nihil  
 
Philippe van den Putte en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par 
an  xij s. par. – nihil  
 
Pierre le Wilde  ou nom de Jehan den Auwen en tient ung fief contenant ung bonnier et demy 
ghemet qui vault par an vij livres iiij s. par. – orphenin  tauxe pour moictie  ij livres iij s. par.  
 
Guillaume van Berlaer en tient ung fief contenant en preiz ijc verges qui vault par an  xxxvj 
schekll par. – nihil  
 
Betkin Haenkins en tient ung fief contenant deux mesures appelle ghemet dont elle nen a en 
la main que cent douze verges et demie et le sourplus tiennent les personnes cy apres delle en 
fief et hommaige et vault par an cedict fief  xLv s. par. – nihil  
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Grietkin Haenkins fa Willems tient ung fief dudict Betkin contenant Cxij ½ verges qui vault 
par an xLv s. par. – nihil  
 
Betkin van der Zijpe en tient ung fief contenant demy mesure dit ghemet et le quart qui vault 
par an iij livres xv s. par. – nihil  
 
Ghiselbrecht Temmerman en tient ung fief contenant demy ghemet qui vault par an Liiij s. 
par. – nihil  
 
Jaques le Wilde fs Pieters tient ung fief de madicte dame contenant une mesure appelle 
ghemet qui vault  xxiiij s. par. – nihil  
 
Jehan van den Broucke fs Pieters en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui 
vault par an  vj livres par. – nihil  
 
Jehan Keghel  en tient ung fief contenant iiijc xxxvij verges dont ledict fief vault par an  xLviij 
s. par. – nihil  
 
Ghiselkin Keghele tient ung fief a sievant dudict Jehan contenant iiijc xxxvij verges qui vault 
par an xLviij s. par. – nihil  
 
Pierre Bracke en tient ung fief contenant cincq mesures appelle ghemeten qui vault par an iij 
livres xix s. par. – nihil  
 
Les enffans de Jehan le Wale en tiennent ung fief contenant deux mesures appelle ghemeten 
qui vault par an  iij livres ij s. par. – nihil  
 
Jehan Eerbeere en tient ung fief contenant deux mesures appelle ghemeen et vault par an  Lj 
s. par. – nihil  
 
Jehan Haenkin tient ung fief de madicte dame contenant vc verges qui vault par an  iij livres 
vj s. par. – nihil  
 
Agnes van Belle en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an xxxvj s. par. – nihil  
 
Gilles van Crombrugghe en tient ung fief contenant deux bonniers qui vault par an v livres 
viij s. par. – nihil  
 
Les enffans de Claeys Steenput en tiennent ung fief contenant cincquante verges qui vault par 
an  xiiij s. par.  
 
Gorge van den Broucke en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par 
an  vj livres par. – nihil  
 
Jehan Dauwe en tient ung fief contenant demy bonnier et ung ghemet qui vault par an  iij 
livres par. – nihil  
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Guillaume le Bocq en tient ung fief contenant en plusseurs parties dix bonniers et demy 
journel qui vault par an  xxxvj livres par. – tauxe xxj livres xij s. par. 
 
Ogier de Masminnes en tient ung fief lequel est cherge de xvj s. par. rente heritable qui 
maistre  Boudin Diericx et Leurens Bockaet ont dessus et vault par an  xiiij livres par. – 
tauxe viij livres viij s. par.  
 
Jehan vuten Hove fs Jehan en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  iij 
livres xviij s. par. – nihil  
 
Guillaume le Bocq en tient ung fief contenant trois mesures appelle ghemeten qui vault par 
an  ix livres xij s. par. – tauxe  v livres xv s. par.  
 
Ledict Guillaume en tient ung fief contenant journel et demy qui vault par an  xxxvj s. par. – 
nihil  
 
Catherine sCousmakers fa Ghiselbrechts en tient ung fief contenant trois journelz qui vault 
par an  iij livres par. – nihil 
 
Jehan Sergant en tient ung fief contenant en preitz les deux parts dun bonnier qui vault par 
an  iiij livres par. – nihil  
 
Martin le Cousmaker  en tient ung fief contenant deux mesures appelle ghemeten ung journel 
et xxxj verges qui vault par an v livres viij s. par. – nihil 
 
Hannekin van den Broucke fs Huugs en tient ung fief contenant demi journel qui vault par 
an  v s. par. – nihil  
 
Elizabeth Claeus en tient ung fief contenant en valeur  xiiij s. par. – nihil  
 
Pierre le Boc en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par an  ij livres 
xvj s. par. – nihil  
 
Ledict en tient ung aultre fief contenant demy bonnier une mesure appelle ghemet et Lxxv 
verges qui vault par an v livres xij s. par. – tauxe v livres xv s.par. 
 
Margriete sVijlders en tient ung fief contenant xxvj verges qui vault par an  xiij s. par. – nihil  
 
Margriete sLandmeters en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xx s. par. – 
nihil  
 
Ghiselbrecht le Meestre en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par 
an  xij s. par. – nihil  
 
Guillaume Martens [Daneel] en tient ung fief et est rente par chartre ensamble deux 
bonniers deux journelz et xLij verges de terre en pluseurs pieches et en est tenu ung arriere 
fief cy apres mis [et vault cedict fief par an] et tient la vefve dudict Guillaume en viagiere le 
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moictie et Daneel avec son frere lautre moytie et vaut par an xviij livres xij schel par. en si 
demeure net  xviij livres xij s. par.] ix livres vj s. par. – tauxe x livres par.  
 
Jehan Mathis tient ung fief dudict Guillaume contenant demy bonnier qui vault par an  xLviij 
s. par. – nihil  
 
La femme de Luuc Ghisels tient ung fief de madicte dame contenant ung journel qui vault par 
an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Lauwerine Ghisels fa Luucx en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xxiiij s. 
par. – nihil  
 
Lievin de Scriver en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par an  
xLviij s. par. – nihil  
 
Catherine Pauwels fa Ghiselbrechts en tient ung fief contenant demy mesure appelle ghemet 
et en est tenu ung hommaige qui sensuict et vault cedit fief par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Jaques le Vijlre tient ung fief de ladicte Chaterine contenant demy ghemet qui vault par an  
xxiiij s. par. – nihil  
 
Henry Goossins tient ung fief de madicte dame contenant demy mesure appelle ghemet qui 
vault par an  xiiij s. par. – nihil  
 
Guillaume le Backer en tient ung fief contenant quatre journelz et demy qui vault par an  v 
livres par. -nihil 
 
Catherine van Rumbeke en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par 
an iij livres xij s. par. – nihil  
 
Margriete femme de Andrieu van den Voorde contenant une mesure appelle ghemet et est 
une plache enmasonnee qui vault par an a la cherge de xxx s. par. rente heritable  xxxvj s. 
par. – nihil  
 
Henry van de Voorde fs Pieters en tient ung fief contenant deux mesures appelle ghemeten 
dont lune mesure appertient a Hennekin son fils et vault par an v livres viij s. par. -  nihil 
 
La femme de Pierre van de Voorde en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  
xxiiij s. par. – nihil  
 
Charle le Cuper en tient ung fief contenant cincquante verges qui vault par an  xxxvj s. par. – 
nihil  
 
La femme de Jehan Woustrate en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet et x 
verges qui vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Jehan Keghel en tient ung fief contenant ung journel dont ledict tient la moictie et Ghisel 
Keghele laultre moictie qui vault par an  xxxvj s. par. – nihil  
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Jehan Venneman fs Gilles en tient ung fief contenant Lxxv verges duquel fief Jaques 
Venneman tient aussi en fief Lxxv verges Gilles van Lokeren Lxxv verges et les hoirs de  
Jehan Venneman  Lxxv verges qui valent en tout par an  iiij livres par.  
 
Jehan Haghen en tient ung fief contenant cent verges duquel fief  Gilles Haghen tient aussi 
en fief dudict Jehan cent verges Agnes sVijlders  cent verges et Callekin sMeyns  cent verges 
qui valent en tout par an  iiij livres par. – nihil  
 
Gilles Sergant en tient ung fief contenant demy ghemet qui vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Pierre van den Herweghe en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault 
par an  xxx s. par. – nihil  
 
Jehan Sergant en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par an iiij 
livres xvj s. par. – nihil  
 
Josse Eggheric en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par an xxiiij 
s. par. – nihil  
 
Beatryse sMeesters en tient ung fief contenant cincq cens verges dont elle nen que le tierchs 
et Ghiselbrecht le Meester et sa fille les deux pars et vault par an  iiij livres xvj s. par.  
 
Gilles le Zomer en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xxvj s. par. – nihil  
 
Jehan Mathijs en tient ung fief contenant ung journel Katherine sKersmakers ung journel 
qui valent par an  iij livres xij s. par. – nihil  
 
La femme de Guillaume Bouden fs Willems Mathijs en tient ung fief contenant ung bonnier 
qui vault par an vj livres par. – nihil  
 
Guillaume Douwe en tient ung fief contenant cincquante petites verges qui vault par an xv s. 
par. – nihil  
 
Beatrijs Ghisels en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par an xxiiij 
s. par. – nihil  
 
Gilles Sergant en tient ung fief contenant le tierches dung bonnier qui vault par an  xL s. par. 
– nihil  
 
Guillaume le Kersmaker en tient ung fief contenant demy mesure appelle ghemet qui vault 
par an  xxiiij s. par. – nihil 
 
La femme de Danel Temmerman en tient ung fief contenant demy journel qui vault par an  
xxiiij s. par.  
 
Gilles Dullart en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an xxiiij s. par. – nihil  
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Beatrise sMeesters en tient ung fief contenant deux cens et demy verges dont Ghiselbrecht 
tient xxv verges et Beatrise  sa fille en tient de ladicte Beatrise en fief ijc et demy verge et 
valent par an  iiij livres xvj s. par. – nihil  
 
Boudin Alaert en tient ung fief contenant demy ghemet et viij verges qui vault par an xL s. 
par. – nihil  
 
Ghiselbrecht le Cousmaker en tient ung fief contenant vj journelz item en rente heritable ix s. 
iij deneirs par. par an et en sont tenu les fiefz qui sensuivent et vault cedit fief par an pas 
comprins la rente vj livres par. – nihil  
 
Catherine van Musschot tient ung fief dudit  Ghiselbrecht contenant demy bonnier qui vault 
par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Pierre le Boc en tient ung fief contenant en deux pieches deux journelz qui vault par an  iij 
livres xij s. par. – nihil  
 
Guillaume le Boc en tient ung fief contenant xviij verges qui vault par an  vj s. par. – nihil  
 
Lievin Braecman a cause de sa femme en tient ung fief contenant demi bonnier qui vault par 
an  xx s. par. – nihil  
 
Gheert le Boc et  Martin le Cousmaker en tiennent chascun ung fief qui valent par an  xij s. 
par. – nihil  
 
Margriete femme de Pierre Coene tient ung fief de madicte dame contenant trois journelz quii 
vault par an  xviij s. par. – nihil  
 
La femme de Gillis van Audenaerde  en tient ung fief contenant en deux parties ung journel et 
xxx verges qui vault  xxvij s. par. – nihil  
 
Catherine van Rumbeke femme de Pierre van den Loo en tient ung fief contenant une mesure 
appelle ghemet et x verges qui vault par an  iij livres xij s. par. – nihil  
 
Gosin Tac en tient ung fief contenant xvj verges qui vault par an  iij s. par. – nihil  
 
Guillaume De Hamer en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par an  
xxiiij s. par. – nihil  
 
Leurens de Veerman en tient ung fief contenant xvj verges qui vault par an  vj s. par. – nihil  
 
Ghiselbrecht Haenkin en tient ung fief contenant cent verges qui vault par an  xxiiij s. par. – 
nihil  
 
La femme de Laurens Govaerts en tient ung fief contenant journel demy et xxv verges qui 
vault par an  iij livres xij s. par. – nihil  
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Jehan van der Helst en tient ung fief contenant deux bonniers et ung journel qui vault par an  
xx s. par. – nihil  
 
Jorge Soys en tient ung fief emsamble ses complices contenant cent et soixante verges qui 
vault par an  xxx s. par. – nihil  
 
Michiel van den Putte ou nom de sa femme en tient ung [fief] contenant en pluseurs parties 
assavoir demy bonnier qui est enmasonne qui vault vij livres iiij s. par. par an et le sourplus 
vault vij livres ij s.par. qui monte en tout  xiiij livres vj s. par. – nihil  
 
La femme de Leurens Govaerts en tient ung fief contenant ung journel et xxvj verges qui vault 
par an  iij livres xij s. par. – nihil  
 
Ghiselbrecht Zien en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an xij s. par. – nihil  
 
Gilles Steenputte  en tient ung fief contenant vj journelz qui vault par an  v livres par. – nihil  
 
Guillaume le Boc tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant en preitz deux mesures appelle ghemeten [qui vault par an] et en 
sourrente sur xxxj bonnier de terre sur quoy le x° denier a la vente et iij livres par. par an et 
che fief [vj livres par.]  xj livres par. – nihil  
 
Geschrapte tekst :  
[Item prent ledict Guillaume a cause de sondict fief sur xxxj bonniers de terre en rente iij s. 
par. qui vault par an ensamble les emolumens vj livres par. – cest vin. Fief et pour che Roie ] 
 
Ledict Guillaume en tient ung aultre fief contenant demy mesure appelle ghemet qui vault par 
an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Ledict Guillaume tient ung fief de mondict seigneur contenant xvj verges qui vault par an  v s. 
par. – nihil  
 
Sohier Spot tient ung fief de mondict seigneur contenant iiijc verges qui vault par an  xxxvj s. 
par. – nihil  
 
Jehan le Brune tient ung fief de mondict seigneur contenant vij journelz et xvj verges demie 
qui vault par an ensamble une mesure appelle ghemet iij livres xij s. par. – nihil  
 
La fille de Jehan Blanckaert tient ung fief de madicte dame et une v° guarbe qui ne vault par 
an que xiiij s. par. – nihil  
 
Damoiselle Jehenne Mathis en tient ung fief en deux parties contenant deux journelz qui 
vault par an  xxxvj s. par. – nihil  
 
Catherine Haenkins en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par an  
xxx s. par. – nihil  
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Thomas Storem tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant deux mesures appelle ghemeten item a cause de sondict fief prent sur certaines en 
rente en deniers vj s. par. en Wettre et Calkene dont il prent x° denier a la vente et viij s. du 
bonnier a la mort et en sont tenu les fiefz qui sensuivent et vault cedict fief par an  iij livres 
par. – nihil  
 
Leurens le Letter tient ung fief dudict Thomas  contenant trois journelz qui vault par an  iij 
livres viij s. par. – nihil  
 
Ghiselbrecht le Lettre en tient ung fief contenant journel et demy qui vault par an  xxxvj s. 
par. – nihil  
 
Jehan Diericx fs Pieres en tient ung fief contenant en valeur par an  iij livres vj s. par. – nihil  
 
Jehan van den Broucke  en tient ung fief qui vault par an xxx s. par. – nihil 
 
Eustaes Daneels en tient deux fiefz contenant trois journelz qui valent par an iij livres xij s. 
par. – nihil  
 
Guillaume van Berler  en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par an  
xx s. par. – nihil  
 
Jehan de Brune tient ung fief contenant une journel vault xxviij s. par. – nihil 
 
Marie sLetters ung fief contenant ung journel sur LE ROELOLF qui vault par an  xxiiij s. 
par. – nihil  
 
Jehan Blanckaert demy ghemet sur CASTELE  xij s. par. – nihil 
 
Pierre van den Broucke ung fief contenant ung ghemet ommez IN DE ERTSMEERE xxxvj s. 
par. – nihil  
 
Pierre van den Voorde en tient ung fief contenant deux journelz qui vault par an xxviij s. par. 
– nihil  
 
Margriete Seys  ung fief contenant chincq journelz ou soloit demorer Andrieu de la Rue vault  
v livres par. – nihil  
 
Jehan Mathijs en tient ung fief contenant en valeur par an xij s. par. – nihil  
 
Jehan van den Braempt fs Lyons tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et 
court de tenremonde et est une v° guarbe qui prent sur xxxvj bonniers de terre duquel fief ma 
demoiselle sa mere tient la moictie sa vie durant en vivenote et ses freres orphenins le quart 
dudict fief et vault par an xviij livres par. – tauxe pour moictie obstant quil --  tous orphenins 
a que ledict fief appert v livres viij s. par.  
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Ghiselbrecht le Witte tient ung fief de madicte dame comme tuteur de Hanneken Boutins  
contenant une mesure appelle ghemet et de cedict fief tient Gilles Nouts ung fief contenant vc 
verges et vallent les deux fief  xxxij s. par. – nihil  
 
Leurens Bockaert en tient ung fief contenant sept bonniers ou environ duquel fief sont tenus 
quatre bonniers de terre dont il prent en rente en deniers par an xiij deniers par. le x° denier 
a la vente et viij s. par. du bonnier et a la mort et vault cedit fief par an v livres ix s. x deniers 
par. assavoir quil na que pour son propre iij ½ journelz et le Reman  tient ou dicellui fief de 
quoy il prend le relief et ne sont point venue au registre et vault par an pour son part [xxxvij 
livres xiij s.] v livres ix s. j deniers par. – tauxe  xix livres xvj s. par.  
 
La femme de Pierre van der Loo en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui 
vault iij livres xij s. par. – nihil  
 
Jehan Vromont en tient ung fief cont.  ung bonnier qui vault par an  xxx s. par. – nihil  
 
Elizabeth van den Zijpe en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par 
an  vj s. par. – nihil  
 
Jehan Doude fs Martins en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par 
an  xxx s. par. – nihil  
 
Jehan van den Velde alias de Duutsche en tient ung fief contenant une mesure appelle 
ghemet qui vault par an x s. par. – nihil  
 
Josse Pauwels en tient ung fief contenant deux mesures appelle ghemeten qui vault par an  
iiij livres iiij s. par. – nihil  
 
La femme de  Ghiselbrecht Haenkin en tient ung fief contenant demy mesure appelle ghemet 
et en sont tenus deux petites fiefz a sievant qui valent en tout y comprins cedict fief  xxiiij s. 
par. – nihil  
 
Sire  Jehan van Eesvelde  pbre en tient ung fief contenant deux bonniers en ung ghemet et en 
sont tenu trois hommages cy apres declarez et ennoultre est tenu dudict fief certain heritage 
dont il prent en rente en deniers v s. iiij deniers par. le x° denier a la vente et a la mort viij s. 
par. du bonnier et vault cedict fief par an  iiij livres xvj s. par. – nihil  
 
Guillaume le Wilde tient en fief sire Jehan  demy mesure appelle ghemet Boudin le Wilde 
aussi demy mesure et Pierre Douwe ung ghemet qui valent par an  iiij livres x s. par. – nihil  
 
Pierre Douwe fs Jehan tient ung fief de madicte dame  contenant en preiz une mesure appelle 
ghemet qui vault par an  iij livres par. – nihil  
 
Jehan Douwe fs Jehan en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet et est 
enmasonnee qui vault par an  xxiiij s. par. – nihil  
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La femme de  Jehan le Scepenen  en tient ung fief contenant demy bonnier et ung journel qui 
vault ensamble ung que Pierre le Wilde tient dudict fief en hommaige contenant une mesure 
appelle ghemet et valent par an  iiij livres par. – nihil 
 
Sire Adrien Droesteke pbre en tient ung fief contenant demy bonnier duquel fief Jehan le 
Gheest tient ung fief contenant ung journel  Ghiselbrecht Haenkin pour les hoirs de Dieric 
Haenkin, Guillaume et Boudin le Wilde ijc verges valent en tout v livres iij s. par. – nihil  
 
Damoiselle Margriete sHertoghen vefve en tient ung fief et est rente seignourable que 
certains tenans paient et vault par an Lxvj livres par. – vefve  tauxe pour moixtie ….x livres 
xvj s. par.  
 
Ladicte demoiselle Margriete en tient deux fiefz contenant deux journelz qui valent par an  
xLviij s. par. – nihil  
 
Sire Jehan le Hertoghe pbre en tient ung fief contenant demy bonnier dont len tient xLij 
bonniers de terre en heritaige dont il prent en rente heritable ij deniers par. le x° denier a la 
vente et viij s. du bonnier a la mort et vault par an  xLij s. par. – nihil  
 
Ledict en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par an xxiiij s. par. – 
nihil  
 
Jaspar le Vos en tient ung fief contenant ensamble une plache enmasonnee dix bonniers ou 
environ duquel fief la mere dudict Jaspar tient la moictie sa vie durant en vivenote et sont 
dudict fief tenu les arrieresfiefz cy apres declarez et vault cedit fief par an xx livres par. et est 
chergie de vij livres xvj s. par. a la vie de Jehan de Gheest et pour la mere dudict Jaspar la 
moictie demeure net [xx livres par.] vj livres ij s. par. – tauxe pour moictie pour la vefve iij 
livres et pour Jaspars  vj livres  
 
Clais Gheliot et Yde van Belle tiennent chascun ung fief dudict Jaspar contenant deux 
bonniers qui valent par an  iij livres par. – nihil  
 
Et le tierchs aussi tenu dudict Jaspar est si obscure que len ne scet trouver le bout  
 
Jehan Clauwart tient ung fief de madicte dame contenant deux cens verges qui vault par an  
xLij s. par.  
 
Jaques Coubrake en tient ung fief contenant trois journelz et ix verges et en sont tenu les 
parties de fief cy apres declarez et vault cedit fief par an  vij livres iiij s. par. – tauxe iiij livres 
vj s. par.  
 
Les enffans de Pierre Sturtewaghens tiennent dudict Jaques ijc xL verges Gilles 
Sturtewaghen la vj° part de deux pietches Lievin Sturtewaghen et est la vj° part dune pieche 
de terre appelle DEN BOSCH  et Hannekin Sturteweghen le tierchs appelle  DEN BOSCH 
valent toutes ses parties par an  Liij s. par. – nihil  
 
Jehan Douwe en tient ung fief contenant ung ghemet et Jehan Eireberre ung fief dung 
bonnier qui valent par an v livres ij s. par. – nihil   
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Demoiselle Levijne Borluuts en tient ung fief contenant deux mesures appelle ghemeten qui 
vault par an iij livres xij s. par. – nihil     
 
Gheertruut et  Catherine sWitten tiennent ung fief contenant xxvj verges qui vault par an xiij 
s. par. – nihil  
 
Catherine sRaven en tient ung fief contennt cincq bonniers et ung journel a cause duquel fief 
elle prent sur certaines terres en rente heritable x s. par. item est ledict fief chergie de rente 
viagiere xij livres par. et dicellui fief tient Jehan Gilloots en vivenote v livres xviij s. par. et 
vault ledict fief deduit la cherge v livres xiiij s. par. – tauxe pour le rentier vij livres iiij s. par.  
 
Jehan le Tolleneere en tient ung fief contenant demy mesure appelle ghemet qui vault par an 
ensemble ung demy qui gist vague xLviij s. par.  
 
Josse le Jagher fs Rolants orphenin en tient ung fief contenant en valeur dune disme par an 
xix livres iiij schel par.  Orphenin  tauxe pour moictie v livres xv s. par.  
 
Ledict  Josse en tient ung fief et est rente heritable de xiij s. v deniers par. et une geline que 
certains tenans luy paient de leurs terres ouquel fief Messire Rolant le Jagher son oncle a la 
moictie valeur  xv s. par. – nihil  
 
L abbe et couvent de Boudeloo en tiennent ung fief et est une disme qui vault par an  xLij 
livres par. – nihil pour ce que la rente et disme est amortisee  
 
Boudin van der Houfven en tient ung fief contenant dix journelz et demy mesure appelle 
ghemet duquel fief sont tenus les arrieresfifz cy apres nommez et vault par an  iij livres xij s. 
par. – nihil  
 
Margriete sPylicken tient ung fief dudict Boudin contenant ung journel  Jehan de Pijlicke fs 
Jehan une mesure appelle ghemet  Elizabeth sPijlicken fa Jehan  ung journel et  Gheertruut 
sPijlicken femme de  Gilles Winne ung journel et valent ses fiefz par an  iij livres x s. par. – 
nihil  
 
Gillekin de Valke en tient ung fief contenant demy bonnier Jehan van den Vivre  ou nom de 
sa femme ung journel  Josine sPijlicken  ung journel et  Katherine sPijlicken aussi ung 
journel et valent ses fiefs par an  iij livres xij s. par.  
 
Jehan le Keisere tient ung fief de madicte dame contenant en valeur par an  xxvj s. par. – 
nihil  
 
Louis de Masmines  tient deux fiefz de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde et est rente heritable par chartre quil prent sur certaines terres en deniers Lviij s. 
vj deniers par. desquelles terres il a la vente le x° denier et a la mort viij s. par. du bonnier 
duquel fief sont tenu les arrieresfiefz cy apres declarez et valent par an les devantdicts deux 
fiefz par an  iiij livres xvj s. par. – nihil  
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Ledict tient ung aultre fief de mondict seigneur contenant ung bonnier qui vault par an  xxiiij 
s. par. – nihil  
 
Everard van den Nieuwenhuus  tient ung fief dudict Louis contenant ung bonnier qui vault 
par an  iij livres xij s. par. – nihil  
 
Jehan Scaelken  en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par an xxxvj 
s. par. – nihil  
 
Ghisel Toc [ Tac ] en tient ung fief cqui vault par an xviij s. par. – nihil  
 
Jehan van der Cerloo en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an xxxvj s. par. 
– nihil  
 
Jaques Scepens en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xxxvj s. par. – nihil  
 
Les hoirs de Josse le Witte en tiennent  ung fief contenant deux mesures appelle ghemeten qui 
vault par an Lv s. par. – nihil  
 
Pyhilippe le Smet orphenin tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant demy journel qui vault par an  x s. par. – nihil  
 
Jehan Salant tient ung fief de mondict seigneur et est une rente heritable de vj s. par. par an 
duquel fief sont tenu xx hommaiges lesquelz ne sont point venu ou registre  
 
Jehan le Proofst tient ung fief de mondict seigneur et est rente heritable assigie sur 
leschoutaige de Wettre qui vault par an xij livres par. – tauxe vij livres iiij s. par. 
 
[Ledict tient ung fief de mondict seigneur contenant ix journelz appelle DEN VUEN MERSCH 
qui vault par an  xxxiij livres xij s. par. – il est mis deriere ou il doit estre tauxe xx livres ij s. 
par.  = geschrapte tekst] 
 
Hannekin le Brune tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
Tenremonde et est destendu du fief VAN DER WEDAGHE contenant ung bonnier et une 
mesure appelle ghemet ensamble cincq journelz sur BARELDONC qui vault par an ensamble 
une rente heritable qui prent sur certaines terres de luy tenu  v s. par. par an sur x bonnier de 
terre Orphenin est et plussieurs tient ou de fiefz chy aprez declaree de lui  xij livres xij s. par. 
– Orphenin tauxe pour moictie ij livres xvij s. par.  
 
Beatrise sWitten tient ung fief dudict Hannekin et est le tierchs de la disme a Wettre 
extendant sur la seigneurie de Jaspar le Vos a la cherge de v s. par. rente heritable qui l 
abbaie et couvent de TUSSCHEN BEKEN y ont dessus auquel fief est tenu ung autre fief cy 
apres mys et vault cedict fief par an vesire est  ix livres xij s. par. – vefve tauxe pour moictie ij 
livres xiij s. vj deniers 
 
Margriete Sturtewaghens tient ung fief de ladicte Beatris et est ung tierchs de disme a 
Wettere a la cherge de v s. par. le couvent de Tusschen Beken et vault par an  vj livres xix s. 
par. – vefve  tauxe pour moictie ij livres ij s. par.  
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Jehan le Clerc tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de Tenremonde 
contenant demi bonnier qui vault par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Henry le Knijf  tient ung fief de mondict seigneur contenant quarante verges qui vault par an  
xvj s. par. – nihil  
 
Catherine sRavens tient ung fief de mondict seigneur contenant xvij verges dont  Margriete 
van den Moure  tient la moictie en vivenote et vault par an  v s. par. – nihil  
 
Damoiselle Machtelt sBrunen tient ung fief de mondict seigneur contenant une mesure 
appelle ghemet qui vault par an  xxx s. par. – nihil  
 
Leurens le Wilde tient ung fief de mondict seigneur et est rente heritable duquel fief sont tenu 
ix bonniers de terre dont il prent le relief et vault cedit fief par an  iiij livres x s. par. et une 
geline – nihil  
 
Ledict Leurens tient ung aultre fief de mondict seigneur contenant ung journel qui vault par 
an  xx s. par. – nihil  
 
Geschrapte tekst :  
[ Justaes Danels tient ung fief de mondict seigneur contenant demy bonnier duquel fief 
Cornille Lippins tient deux fiefz contenant vij mesures appelle ghemeten et  Katherine van 
Rumbeke  aussi ung fief dung bonnier dont le valeur nest point venu ou registre  et vault le 
dict fief  xLviij s. par.  
Cornille Lippins tient ung fief contenant iiij mesures et vault par an  xLviij s. par.  
Jehan Gheldolf  iij ghemete mesure valent par an  v livres par. ] il est dentre  point 
 
Cornille le Ruwe tient ung fief de mondict seigneur contenant demy ghemet qui vault par an  
xij s. par.  
 
Geschrapte tekst :  
[ Katherine van Rumbeke ung bonnier emprez ERDBUER contenant ung bonnier vault par 
an  xLviij s. par. ] 
 
Goossin Toc  tient ung fief de mondict seigneur contenant demy journel qui vault par an  xj s. 
par. – nihil  
 
Josse van den Essche tient ung fief de mondict seigneur contenant demy bonnier qui vault 
par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Jehan van Waes tient ung fief de mondict seigneur contenant xxxiij verges qui vault par an  
iij s. par. – nihil  
 
Lievin de Smet tient ung fief de mondict seigneur contenant xv verges qui vault par an  vj s. 
par.  
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Jehenne Mathis en tient ung fief de mondict seigneur contenant ung journel cent et dix 
verges qui vault par an  xLviij s. par.  
 
Ghiselbrecht Haenkin tient ung fief de mondict seigneur contenant demy mesure appelle 
ghemet ensamble certaine rente heritable qui prent sur cincq journelz de terres dont il prent 
le x° denier a la vente et viij s. du bonnier a la mort de chascun bonnier et vault cedit fief par 
an  vij s. ij deniers par.  
 
Elizabeth Thijs tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
contenant demy bonnier item en rente heritable xx deniers par. duquel fief est tenu ung 
arrierfief contenant ung bonnier et vault en tout par an  iij livres iij s. viij deniers par. – nihil  
 
Jehan van den Broucke fs Pieters tient ung fief de mondict seigneur contenant le tierchs dun 
bonnier duquel fief len tient les deux pars dun bonnier et vault par an  xxx s. par. – nihil  
 
Pierre Lievins tient ung fief de mondict seigneur contenant xxxvj verges item a ledict Pierre 
en rente heritable quil prent sur certaines terres par an vij s. par. desquelles terres il prent le 
x° denier a la vente et viij s. du bonnier et vault par an  Lv s. par. – nihil  
 
Gilles van den Driessche tient ung fief de mondict seigneur contenant iiijc verges qui vault 
par an  iij livres xij s. par. – nihil  
 
Jan van der Vaet tient ung fief de mondict seigneur contenant trois journelz et xij verges qui 
vault par an iij livres xv s. par. – nihil  
 
Lievin Evenackere  tient ung fief de mondict seigneur contenant ung journel qui vault par an  
xij s. par. – nihil  
 
Margriete Vlamincx tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant demy bonnier et en sont tenus les fiefz cy apres declarez qui vault par 
an  xxxvj s. par. – nihil  
 
La fille  Jehan sHeeren tient ung fief de ladicte Margriete contenant une mesure appelle 
ghemet et ix verges qui vault par an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Jehan et  Pierre van der Talen en tient ung fief contenant demy mesure appelle ghemet qui 
vautl par an  xx s. par. – nihil  
 
Les enffans  Jehan Stassins en tiennent ung fief contenant demy ghemet qui vault par an  x s. 
par. – nihil  
 
Jaques Sergant tient ung fief de mondict seigneur contenant ung journel qui vault par an  xx 
s. par. – nihil  
 
Ledict en tient ung fief contenant dix verges et vault  v s. par. – nihil  
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Ghiselbrecht le Cousmaker tient ung fief de mondict seigeur de sadicte maison et court de 
tenremonde duquel fief sont tenu les arrierefiefz cy apres delcarez et vault par an en rente 
heritable en deniers ensamble une petite disme et les emolumens  xLv s. vj deniers par. – nihil  
 
Messire  Cornille le Jagher tient ung fief dudict  Ghiselbrecht contenant demy bonnier qui 
vault par an xxxij s. par. – nihil  
 
Guillaume de Berlaer pour sa femme en tient ung fief contenant en preiz une mesure appelle 
ghemet qui vault par an xij s. par. – nihil  
 
Guillaume van der Stede  en tient ung fief contenant en preiz une mesure appelle ghemet qui 
vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Boudin Diericx fs Pieters en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xj s. par. – 
nihil  
 
Leurens Bockaert en tient ung fief demy mesure appelle ghemet qui vault par an  x s. par. – 
nihil  
 
Eustas Danels  en tient ung fief contenant demy journel qui vault par an  x s. par. – nihil  
 
Jehan le Vyldre  en tient ung fief contenant demy journel qui vault par an  x s. par. – nihil  
 
Lievin Evenacker  en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  Liiij s. par. – 
nihil  
 
Denys le Lettel en tient ung fief contenant une mesure appelle demy ghemet qui vault par an x 
s. par. – nihil  
 
Gilles Sergant en tient ung fief contenant le tierchs dung demy bonnier qui vault par an  viij 
s. par. – nihil  
 
Jehan Sergant  en tient ung fief contenant les deux parts dung bonnier qui vault par an  xvj s. 
par. – nihil  
 
Jehan Diericx fs Jaques en tient ung fief contenant xxv verges qui vault par an  ij s. par. – 
nihil  
 
Catherine van der Muelen en tient ung fief contenant demy journel qui vault par an x s. par. 
– nihil  
 
Guillaume Mathis  en tient ung fief contenant une mesure appelle ghemet qui vault par an  
xxxij s. par. – nihil  
 
Lievin van der Vaet en tient ung fief contenant en preiz deux bonniers duquel fief Jehan le 
Vyldere tient la moictie et vault par an  vj livres xv s. par. – nihil  
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Jaques le Montenere ou nom de sa femme en tient ung fief contenant une mesure appelle 
ghemet qui vault par an iij livres par. – nihil  
 
Jehan van Waes en tient ung fief contenant ung journel qui vault par an  xij s. par. – nihil  
 
Daneel Temmerman tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant six journelz dont ledict danel nen a en la main que ung bonnier et le 
sourplus tiennent damoiselle  Mechtelt sBrunen  et  Ghiselbrecht Haenkin et vault par an  v 
livres viij s. par. – nihil  
 
Jozine van den Velde tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
Tenremonde et est une pescherie seignourable entre la dycque et le trou ou vent de puis le 
moulin Deaue en hault jusques ou russeau appelle MAELBROUC a la cherge dune mesure 
appelle halster plain a comble de poisson quant lon pesche oudict russeau tel poisson que le y 
prent et quant ledict fief se cheange par vente ou aultrement doit pour le relief une paire de 
gans de cuive de cherf  
 
Catherine van der Muelen tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde contenant six journelz duquel fief est tenu en hommaige deux bonniers et demy de 
terre dont les deux bonniers sont pour leure introuvables et si obscures que len ne scet 
trouver le bout et vault cedit fief par an  vij livres iiij s. par. – vefve tauxe pour moictie ij 
livres iij s. par.  
 
Jehan Ghertebout tient ledict demy bonnier et ont a cause dudict fief rente par charters sur 
xxij bonniers de terre dont ilz ont peu de prouffit obsant que icelles terres sont si obscures 
que len ne les scet trouver desquelles terres ilz prendeent le x° denier a la vente et heritent et 
desheritent item ont en le main x bonniers deheritaige  resortant audict fief dont icelle en 
temps de guerre le service dun cheval – doit le service de cheval  
 
Bouduin  de Masmines [ Jehan ] tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et 
court de tenremonde et est une disme gist ou la paroiche de Melle chergie de xvij livres par. 
et ung muy de soille rente heritable qui vault par an deduict ladicte cherge iiij livres xvj s. 
par. – nihil  
 
Ledict  Boudin tient ung aultre fief de mondict seigneur et est ung moulin deaue appelle  TEN 
LIENDEN cherge de trois livres groz rente heritable par an qui vault deduit ladicte cherge et 
refection des maison et moulin vj livres par. – tauxe pour le rentier xxj livres xij s. par.  
 
Jehan van den Broucke fs Simoens tient ung fief de mondict seigneur contenant une mesure 
appelle ghemet et xxvij verges qui vault par an  xLviij s. par. – nihil  
 
Jaques van Wimersch  tient ung fief de mondict seigneur contenant quatre bonniers et demy 
appelle TWATERLINCT  qui vault par an  xv livres xij s. par. – tauxe ij livres vij s. par.  
 
Raesse le Haze tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde et 
est loffice de leschoute de Wettre et Eertbuere a cause duquel fief il peut exploitter arrester 
apprehendre et faire droit et justice ensamble les eschevins et hommes de fief de mondict 
seigneur illecq item appertient audict eschoutete de semonder  elsdicts eschevins et hommes 
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de fief et garder tous les prisonniers qui y viennent trois jours de long saulf son saillaire et le 
droit venu et yssu item peut ensamble lesdicts eschvins et hommes de fief adheriter et 
desheriter des fiefz et heritaige et plusiers aultres drois quil prent a cause dudict eschcoutete 
et vault par an  xxxiij livres xij s. par. – tauxe  xx livres iij s. par.  
 
Jaques van den Steene tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de 
tenremonde appelle le fief VAN DEN WIJNGAERDE  gisant en EERTBUER  en la paroisse 
de Huesdine contenant deux viefz bonniers et demy et une mesure appelle ghemet duquel fief 
sont tenu vj bonniers de fief item trois bonniers deritaige dont leritier dudict fief prent en 
rente xij deniers par. par an de chascun bonnier le x° denier a la vente et viij s. du bonnier a 
la mort le valeur dudict fief nest point venu ou registre – il est en la main du monsseigneur  
 
Elizabeth van den Moere abesse du couvent de Neufbois tient ung fief de mondict seigneur de 
sadicte maison et court de tenremonde et est une disme gisant en Eertbuer dont Leurens van 
Ackere en est homme mortel et doit ledict fief en temps de guerre le service dun cheval et 
vault ladicte disme par an trois muys de soille dont ladicte Elizabeth a la tierchs et le cloistre 
de Saint Nicholay ou Bois les deux parts et vault par an en tout mais les ij parts nont sont 
point venut ou registre  xxj livres xij s. par. – doit le service du cheval  
 
Pierre le Maistre  tient ung fief de mondict seigneur contenant demy bonnier duquel fief sont 
tenus les arrieresfiefz cy apres nommez et vault par an ledict fief  iij livres xij s. par. – nihil 
Et ce sourrente xv deniers par. du quoy il prend x° denier  
Jehan de Heeschvelde tient ung fief contenant demi bonnier et vault par an  xxxviij s. par. – 
nihil  
 
Pierre Douwe fs Gillis tient ung fief dudict  Pierre le Maistre contenant deux bonniers qui 
vault par an  v livres v s. par. 
 
Jaques Verman  tient ung fief contenant C verges et vault par an xxj s. par.  
 
Jaques Douwe tient ung fief dudict  Pierre le Maistre contenant deux bonniers qui vault par 
an  v livres v s. par. 
 
Ledict Jaques tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xv s. par.  
 
Jehan Douwe fs Everarts  en tient ung fief contenant ung bonnier qui vault par an  xxx s. par. 
– nihil  
 
Ledict Jehan tient ung fief contenant demy bonnier et vault par an  xv s. par.  
 
Louys Huugs comme tuteur des enffans de messire  Colart Vilain tient ung fief de mondict 
seigneur contenant cincq bonniers du quel fief sont tenu les arrieres fiefz cy apres nommez et 
vault cedit fief par an  x livres iiij s. par. – Orphenins  tauxe pour moictie iij livres par.  
 
Margriete sVylders tient ung fief contenant le duex part de une mesure appelle ghemet et 
vault  xxij s. par. – nihil  
 
Katherine sWitten ung fief contenant une mesure vault  xxv s. par.  
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Jehan Mathijs tient ung fief desdicts enffans contenant deux mesures appelle ghemeten et 
demy bonnie enmassonne qui vault par an  iiij livres xvj s. par. – nihil  
 
Jehan Sergant ung fief contenant demy bonnier vault xLij s. par.  
 
Jehan de Waes  dun viel journel  xvj s. par.  
 
Sire  Jehan Vlaminc pbr en tient ung fief contenant viij journelz qui vault par an xv livres 
xviij s. par. – tauxe ix livres xviij s. par. 
 
Lisbettre van de Velde ung fief sur Castre valet  xLviij s.  
 
Jehan le Proofst [ demoiselle  Katherine Destemborch  ] pour et ou nom dune joisne 
demoiselle demourant en sa maison en tient ung fief contenant dix journelz qui vault par an 
xiiij livres viij s. par. – tauxe  vij livres xij s. par.  
 
Demoiselle Aehte Matthijs ung fief contenant ung journel  xxiiij s. par.  
 
Joosse de la Mote ung fief contenant ung journel emprez le voye de Gand et vault  xviij s. par. 
 
Jaques Synay ung fief contenant demi journel et vault  xvj s. par.  
 
Gillis Daudenaerde et  Katherine sWilden en tiennent ung fief contenant ung bonnier et ijc 
verges qui vault par an  vij livres iiij s. par. – tauxe  iiij livres v s. par.  
 
Jehan de Brune ung fief contenant demy bonnier et en sont tenuz de ce fief deux arrieresfiefz 
et vault xij s. par. 
 
Jaques Synay  tient ung fief contenant demy mesure  xvj s. par. 
 
Guillaume le Boc en tient ung fief contenant cincq journelz et xx verges qui vault par an  xij 
livres par. – tauxe vij livres iiij s. par.  
 
Guillaume Matthys  tient ung fief de  Jehan de Brune contenant ung mesure sur BAVE 
COUTRE vault  xxxvj s. par.  
 
Margriete sHertoghen en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  iiij livres xvj 
s. par. – nihil  
 
Pierre le Boc en tient ung fief contenant sept journelz qui vault par an  ix livres par. – tauxe  
v livres viij s. par.  
 
ONDER WETTEREN 
 

4523 Philips de Vos dingelijk man en voogd van Lysbetten van Calkene, mher Zeghers 
dochter, en moeder van de leenhouder doet verhef van een leen liggende in 
Wetteren en in Kalken. De leenhouder is gemachtigd een baljuw en drie 
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schepenen en leenmannen aan te stellen om volle vierschaar te houden in de beide 
plaatsen. De laten gelden een jaarlijkse heerlijke rente van tweeentwintig ponden 
par. in speciën en honderd achtenveertig hoenderen. In Wetteren heeft de 
leenhouder op de vorstelijke domeinen een rente van zeventien schellingen drie 
penningen par. De leenhouder zegelde het rapport op 6 juli 1430.  

4524 Lowijc Ghelioot doet verhef van zijn leen genoemd  DEN HOONBERCH omtrent 
negen dagwand groot. Het leen is van Jacop van Papeghem via Lodewijk den Vos 
en van dan op Lodewijk Gheloot. Tot het hoofdleen behoort twee bunder erfgrond 
achter de bodenne met twaalf deniers heerlijke rente gehouden van het leen in het 
bezit van wijlen Gheert Boudins welk Lodewijk nu in de hand heeft. In het leen 
lag vroeger een vijver van twee gemeten groot. de jaarlijkse pachtwaarde wordt 
op zes schellingen groot geshat. Het verhef geschiedde voor Olivier van Royen 
hoogbaljuw. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 28 maart 1513.  

4524BIS Lieven Hiese [ Biese ] zoon van Gheeraerds advokaat in de Raad van Vlaanderen 
doet verhef van een leen gelegen in Wetteren in  HERTBUER onder de vierschaar. 
Het denombrement vermeldt de rechten en plichten van de schout. Jaarlijks heeft 
de schout uit de heerlijke rente van Dendermonde de som van drieendertig 
schellingen vier deniers obool par. dat hem in mei wordt betaald. Nog heeft de 
schout een jaarlijkse heerlijke rente van 5 schellingen groot en acht deniers in 
speciën, twee kapoenen en een scraegbrood dat hij heft op vijftig bunders erfland. 
Bij intrede of inkomen van laten of horigen moeten deze de schout een groot 
geven en aan de schepenen veertien mijten. Nog is de schout in het bezit van een 
perceel gelegen in  DEN HAM gelegen op de noordzijde van de Schelde en paalt 
aan Jan de Brune. Een gedeelte van dit perceel, een half bunder, is leen. Tot het 
hoofdleen behoren vijf manschepen. Het eerst is een half bunder groot gelegen op  
HASSELT, nog een half bunder op  HOYE enz. De totaliteit van dit is elf 
dagwand. Jacob d’Hooghe houdt twee gemeten meers. Lysbette tsHazen houdt 
een perceel TCRUUSVELT bij  GRANSVELDE genoemd. Een erfelijke rente is nu 
in het bezit van mher Charles Cottereau heer van  EERDTBRUGGHE. Het rapport 
werd gezegeld door Lieven Biese op 11 december 1556. 

 
Volgens register van de Rekenkamer anno 1475 nr 24653 volgende melding :  
 
De  Jaspar de Vos a cause dun fief tenu de la maison de tenremonde valissant par an L livres 
icy pour le vj° denier dicellui fief  viij livres vj s. iiij denier 
 
De Lysbette Schaechmunters a cause dun fief quelle tient de ladicte court et maison de 
tenremonde valissant par an Lxxij livres par. icy pour le droit dudict vj° denier  xij livres 
 
De Jehan vanden Velde a cause dun fief quil tient de ladicte court et maison de tenremonde 
valissant par an Cxj livres xij s. par. et est chargie de xv livres xij s. par. par an de rente 
hertitable laquelle rente est tenue en fief de ladicte court et maison de tenremonde icy pour le 
droit du vj° denier dudict fief sans y comprendre ladicte rente heritable  xvj livres 
 
De  Katheline vanden Velde a cause dun fief quelle tient de ladicte court et maison de 
tenremonde valissant par an  Lxxij livres par. et est chargie de xxiiij livres par. par an de 
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rente heritable que  Gillis de Bols tient en fief de ladicte maison de tenremonde icy pour le vj° 
denier du cler dudict fief montant  xLviij livres par.  viij livres 
 
De Willem de Boc a cause dun fief quil tient de madame  Anthonine de Masmynes  valissant 
par an xxxvj livres par. icy pour le droit du vj° denier  vj livres 
 
De damoiselle  Margriete Katheline sHertoghen a cause dun fief quelle tient de madicte 
dame  Anthonine de Masmynes valissant par an  Lxvj livres par. icy pour le vj° denier dudict 
fief  xj livres 
 
De Rase de Haze a cause dun fief quil tient de la court et maison de tenremonde valissant par 
an xxxiij livres xij s. par. et est ledict fief chargie de xij livres par. que damoiselle  Katheline 
Sproost  tient en fief de ladicte court icy pour le vj° denier  vj livres xij s.  
 
De Ogier de Masmynes pour le vj° denier de deux fief lun tenu de la maison de tenremonde et 
lautre du Viesborg de Gand appertenant a sa femme valissant ensemble ijc xvj livres xij s. par.   
xxxvj livres ij s. 
 
De  Simon vuten Hove  pour le vj° denier dun fief tenu de ladicte maison de tenremonde 
valissant par an  Lxiij livres xij s. par.   x livres xij s. 
 
De  Jaques de le Galee  pour le vj° denier dun fief tenu de ladicte maison de tenremonde 
valissant Lxxij livres par. par an    xij livres 
 
 
 
ONDER KALKEN  
 

3582 Adriaen Villain schildknaap, heer van Ressegem etca doet verhef van zijn leen 
zijnde de heerlijkheid Kalken en de heerlijkheid van LYCHTERVELSCHEN 
binnen Wetteren. Hiertoe behoren baljuws, mannen, schepenen en praters. Verder 
opsomming van de rechten van de baljuws. De leenhouder heeft in de 
heerlijkheden de hogere, middele en nedere justitie. Aan de heerlijkheid behoren 
drie maal vijfentwintig mannen. Aan het leen behoort nog penningrente, 
kapoenen, hoenderen, evene en brood die diverse laten gelden op diverse gronden 
van erven die zij van de leenhouder houden. Opsomming van rechten zoals de 
vogelvangst, de visserij in de beken, houden van zwanen, patrijsen en andere. Het 
rapport werd door de leenhouder gezegeld op 5 maart 1514 n.s.  

3583 Jan de Schaepdrijver zoon van Baudewijn doet verhef van zeven bunders en half 
en zestig roeden gelegen in Kalken waarvan de leenhouder slechts de twee 
honderd roeden bezit, en een leenrolleken. Het leen is gelegen aan de  
SAUWERSTRAETE palende aan Gillis van Eesvelde, Jan de Voljaegher. De 
resterende erfgronden houden volgende personen : Eerst Gillis van den Abbeele 
koper van een half bunder palende Lieven Schepens, zoon van Jan, en aan Eloy de 
Schaepdrijver. Jan Schaepdrijvere kocht een bunder palende aan Jan van Hecke, 
Pieter van Hecke zoon van Jan, aan de  GEEMEENEN ACKERE van de wezen 
Andries de Rouck. Eloy Schaepdrivere een half bunder palende aan Gillis van den 
Abbeele, Jan de Voljaeghere. Gillis van Orsvelde houdt vier honderd roeden en 
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Pieter van Hecke zoon van Jan een bunder gelegen in percelen palende aan Jan 
Schaepdriver, Lieven van Duyteghem  en Lieven de Wilde en Lieven Bracke. 
Deze laatste kocht twee honderd en vijftig roeden palende aan Pieter van Hecke 
en Lieven de Wilde. Lieven Vervliet houdt honderd vijftig roeden palende aan 
Pieter van Hecke. Jan de Voljaeghere zes honderd vijftig roeden palende aan Eloy 
Schaepdriver, aan Pieter de Vijlder, aan Gillis van Elsvelde en aan Jan 
Schaepdrivere.  Pieter de Vijldere over Jozijne sWilden zijn vrouw houdt vier 
honderd roeden achter zijn hofstede. Jan en Eloy Schaepdrijvere samen  houden 
twee bunders en twee honderd roeden naast elkaar in vier percelen palende aan 
Jan en Pieter van Hecke, Pieter van Doorslaer, Jan de Voljaeghere en aan Gillis 
van den Abbeele. Al deze percelen maken de zeven bunders en half en zestig 
roeden uit. Het renterolleken geeft jaarlijks vijftien deniers par. sprekende op 
andere twaalf dagwand erfgronden. De leenhouder zegelde het rapport op 13 
oktober 1622.  

 
Volgens register van de Rekenkamer anno 1473 afgesloten 1480 nr 24644 volgende melding: 
 
De  Guillaume Mathijs a cause de son fief tenu de  Jaspar de Vos contient viij mesures valent 
par an xxiiij livres par. tauxe et receu  xxiiij livres xij s. par.  
 
De  Josse de Jagher orphenin a cause dune disme tenu de  Jaspar de Vos vault par an xix 
livres iiij s. par. pour ce  v livres xv s. par. 
 
De  Jehan van den Velde a cause de son fief tenu de mondit seigneur contenant xLiiij 
bonniers vault par an Cxj livres par. receu par dessus la cedulle de Colinet  xxxix livres xij s. 
par. – service de cheval  
 
De  Guillaume le Boc a cause de son fief tenu de madame de Calkene vault par an xxxvj 
livres par. receu  xxj livres xij s. par.  
 
Ledit  Guillaume le Boc tient encoire ung fief de madicte Dame vault ix livres xij s. par. pour 
ce v livres xv s. par.  
 
Pierre le Boc  tient ung fief de madicte dame vault ix livres xij s. par. par an receu  v livres xv 
s. par.  
 
Guillaume Mathijs tient ung fief de madicte dame vault par an xvj lires xvj s. par. tauxe et 
receu  x livres par.  
 
De damoiselle  Margriete sHertoghen a cause dune disme tenu de madicte dame vault par an 
Lxvj livres par. receu  xix livres xvj s. par.  
 
De Catheline sRaven  vefve de  Berthelmeus de Deynse  a cause dun fief de ix bonniers vault 
xxiiij livres xij s. par. par an tauxe par moitie  vij livres ij s. par.  
 
De  Josse de Jagher a cause dune disme vault par an xix livres iiij s. par. tauxe  par moitie  v 
livres xv s. par.  
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De Beaix [ Beatrix ] sWitten vefve a cause dun fief tauxe et receu iiij livres xvj s. par.  
 
De Catheline du Molin  a cause dun fief de vj journelz vault chascun an vij livres iiij s. par. 
receu  ij livres iij s. par.  
 
De Bauduin de Masminnes a cause dun fief tenu de mondit seigneur vault par an Lxxij livres 
par. de ce receu que  xij livres par.  
 
De  Pierre le Boc a cause dun fief de vij journelz vault ix livres par. par an tauxe et receu  v 
livres viij s. par.  
 
De  Jehan vuten Broucke comme tuteur de Percheval Triest  a cause dun fief tenu de mondit 
seigneur et est une rente heritable de vjxx livres par. par an assigne sur la seigneurie de 
Masmines tauxe par moitie et receu  xxxvj livres par.  
 
De  Jehenne de le Heede  a cause dun fief de ij ½ bonniers vault par an xij livres par. de ce 
receu  vij livres iiij s. par.  
 
De  Gilles de Neckere a cause dun fief de iij bonniers vault chascun an xviij livres par. tauxe 
et receu  x livres xvj s. par.  
 
De  Nicolas de le Ovegate  a cause de son fief contenant dix journelz et xxiiij verges vault 
chascun an xiij livres iiij s. par. receu  vij livres iiij s. par.  
 
De  Daniel de Nedervelde a cause de son fief tenu de mondit seigneur xvj livres par. 
 
De  Jehan van der Eertbrugghe avec ses complices a cause de plussieurs fiefz  xx livres par.  
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LXVI. ZEVERGEM 
 
 
Joos Passcharis  tient de mondict le duc de Bourgogne en de sa maison de tenremonde ung 
fief contenant ung bonnier de pret et vault par an  ix livres xij s. par.  
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LXVII. MASSEMEN 
 
Messire Jaques de Mastain chevalier seigneur de Mamismes tient ung fief de mondict 
seigneur de sadicte maison et court de tenremonde et est la seignourie de Mamismes 
ensamble les appendes et appertes contenant en terres labourables preiz bois pastures et 
eaues ensamble ung moulin estant sur ladicte seignourie item appertient audit fief toute 
justice haulte moyenne et basse item a en rente heritable jusques a la somme de xviij ou xx 
livres par., xx chappons cent et quarante gelines et deux oisous  duquel fief sont tenu les 
arrieresfiefz cy apres nommez et est ledict fief cherge de vjxx livres par. rente heritable que 
loir de messire  Josse Triest y prent dessus par an et vault cedit fief par an  vc xv livres par. – 
tauxe par dessus la cherge de xLiiij livres par. il fait servir  
 
Geschrapte tekst :  
[ et ycellui fief est chergier de cent et xx livres par. de rente heritaible que sont chy apres 
declarez assavoir de Jehan vuten Broucke ] 
item encore est ycellui fief chergier de rente heritaible au racat de xLviij livres par. qui 
prendent ceux de Blaesvelt en si demeur net  iijc xLij livres par. 
 
Jehan vuten Broucke comme tuteur de  Parcheval Triest tient ung fief de mondict seigneur 
de sadicte maison et court de tenremonde et est rente heritable assigne sur ladicte seigneurie 
de Mamismes qui vault par an Cxx livres par. – orphenin tauxe pour moictie xxxvj livres par.  
 
Jaques Damman tient ung fief du seigneur de Masmines contenant xvj journelz et Lvj verges 
qui vault par an ensamble trois aultres fiefz  xij livres par.  tauxe obsant que sont       fiefz et 
quil nous est       eru  par bonne certifficacion  
 
Jehan Alarts fs Monfrants tient ung fief dudict seigneur de Mamisnes contenant xxj bonniers 
et deux journelz qui vault par an  Lx livres par. – tauxe  xxxvj livres par.  
 
Jehan le Proost tient ung fief et est une rente sur aulcunes terres desquels terres il prent le x° 
denier a la vente et vault par an parmy une geline  xxiiij s. par.  
 
Josse Ydiers  tient ung fief le ij° part dung journel appelle LE MAISE COUTRE vault par my  
xvj vergez  xv s. par.  
 
Jehenne van den Eede  en tient ung fief contenant deux bonniers et demy journel [ qui vault 
par an ]  xij livres par.  - tauxe  vij livres iiij s. par.  
et en deniers sur aucqunnez terres ung avot de soille une geline et demy et sont tenuz de y 
celui fief duex fiefz et vault par an  
 
Soyer le Knijf  tient ung fief contenant quatre mesures iij livres par. 
 
Andrieu Martin ung fief contenant ung journel vault xxiiij s. 
 
Pierre Beys en tient ung fief contenant six bonniers qui vault par an et gist emprez lez enfans  
 
Jehan van der Loeve  xvj livres xvj s. par. – tauxe x livres par.  
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Ledict Pierre tient ung fief contenant trois journelz et xxv verges gisant emprez lautre fief 
valet  xLviij s. par.  
 
Katherine van der Venne ung fief contenant demy journel x s. par.  
 
Leurens de Maerscalc  en tient duex fiefz contenant ix journelz qui vaulent par an  v livres 
viij s. par. – nihil  
 
Henry de le Venne  tient ung fief contenant xxv verges et vault  vj s. par.  
 
Gilles de Moir tient ung fief contenant ungjournel  x s. par.  
 
Levinne Gheerts tient ung fief contenant demy bonnier  xviij s. par. 
 
Jorge van der Spurt ung fief contenant demy bonnier L s. par. 
 
Margarite Schoutheeten ung fief contenant iij journelz  xxviij s. par. ( geschrapte tekst ) 
 
Elysabeth van den Doorne ung fief contenant iij journelz xLv s. par. 
 
Damoiselle  Margareta Dullaerts ung fief contenant v bonniers et gist IN DEN 
CORTENBOSCH valet   ix livres par.  
 
Ledict Margarite ung fief contenant une mesure appelle ghemet xxx s. par.  
 
Leurens van der Spurt ung fief contenant ung journel et Lx verges valet  xxxvj s. par.  
 
Lesglise de Mammines  ( geschrapt )  
 
Jehan dou Croix ung fief contenant ung journelz valet  xx s. par. 
 
Mathieu Boghaert ung journel vault  x s. par.  
 
Erman Pyen ung fief contenant demy bonnier  xxxvj s. par. 
 
Jehan Scalc ung fief contenant demy bonnier xxxij s. par.  
 
La vefve de  Renauld Boene ung fief contenant trois journelz valut  xxxiiij s. par. 
 
Jaques le Backer ung fief contenant demy bonnier xxxvj s. par.  
 
Jehan de le Loeve ung fief contenant ung bonnier xLviij s. par.  
 
Guillaume Roegiers demy bonnier IN BRUUNHUUSVELT  xL s. par.  
 
Elysabeth de Kindre ung fief in Westrem demy bonnier  xxiiij s. par. 
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Philippe Andrieu contenant ij bonniers sur WESTREM CAUTRE  iij livres xij s. par. 
 
Ledict Philippe contenant v journels desvere  helf….  Iiij livres par.  
 
Leurens des Nois tient ung fief contenant une journel xxiiij s. par. 
 
Jehan de Hoeghe tient ung fief contenant demy bonnier appellet TEN HOUDENHOVE vault 
par an  xLviij s. par.  
Ledict Jehan ung fief contenant iiijxx et une verge et vault xxxvj s. par.  
 
Roegier Bogaert ung fief contenant demy bonnier et est chergier de xiiij s. par. par an vault 
net  xLviij s. par. 
 
Colaert Dierkin tient ung fief contenant chinc journel ou yl prent le v° guarbe et ung journel 
ou il prent la mottie et en deniers xx s. ij denier par. ung chappon et vault par an iij livres xij 
s. par.  
 
Damoiselle Margareta Willaerts ung fief contenant vj bonniers et gist desvere le 
LOEWEEDE vault  xxiiij livres par.     
 
Jehan dou Vivyer en nom de sa femme ung fief contenant v journelz en la paroiche de 
Scellebelle sur LE MUELENCAUTRE vault par an iiij livres xvj s. par.  
 
Margareta Schoutheeten ung fief contenant demy bonnier sur la paroche de Westrem vault 
par an  xLviij s. par.  
 
Leurens Waldrman  tient ung fief contenant xj journelz appellet DEN WITTEN VELTBOSCH 
et tient le vefve de  Jehan de le Hecke et vault par an  vj livres par.  
 
Jehan le Aeckere ung fief contenant iij bonniers et en rente sur aulcunez terres xix deniers et 
une geline et en na en la main doudict fief que le duex bonniers et le tiers a  Leurens Bogart 
demy bonnier le quel est tenuz de lui avecques ses complices et vault par an xij livres par.  
 
Leurens Bogaert  tient ung fief dudict Jehan contenant demi bonnier et vault xL s. par. 
 
Vrancke le Piere  ung fief dudict Jehan contenant demy journel et Lx verges emprez ledict fief 
vault iiij s. par. 
 
Soyer Smeetszoine doude  contenant demy bonnier iij livres xij s. par.  
 
Beatrice van den Doorne iij journel emprez de le terre de Massemines vault  iiij livres x s. 
par.  
 
Michiel Strimerch  prent sur xj journelz le v° garbe qui vault par an  xx s. par. 
 
Jan Strymersch ung journelz et demy vault xxx s. par. 
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Ghysebeert le Leu  tient ung fief et est une rolle par charter conenant certains fiefz de lui 
desquelz il prent les reliefs eet peut maistre ung baljuw quil puet heriter et desheriter ycellui 
fief quant il a en sient il ne a mulz proffis seur  
 
Martin de Causmaker  tient ung fief dudict Ghyselbeert contenant x journelz et xxiiij verges 
vault  xiij livres par.  
 
Nycol van de Hantgate ung fief contenant x journelz et xxiiij verges vault  xiij livres par.  
 
Demoisselle  Elysabeth sLoefs  ung fief contenant ix journelz vault x livres par. 
 
Lievin van der Stoct  ung fief contenant iij journelz et demy et en tient ou dudict fief ung 
arrierefief  vj livres vj s. par.  
 
Jehan Boyst  pbr ung fief contenant un journelz et xxxvj verges et valvut nest point venut ou 
registre 
 
Margareta sLantsheeren tient ung fief dudict Ghysebeert contenant ung journels vault xxx s. 
par. 
 
Jehan van den Abeele ung fief contenant iij journelz iiij livres xij s. par.  
 
Pietre Merseman  ung fief contenant Lxvj verges xij s. par.  
 
Jehan Machelghem ung fief contenant iiijxx verges  xvj s. par.  
 
Luuc du Bos ung fief contenant ung journelz emprez le fief de tenremonde vault  xx s. par.  
 
Adam Willems tient ung fiefz contenant ung journelz  xxvij s. par. 
 
Roeghier Bogaert  ung fief contenant demy bonnier deduit xiiij s. par. qui sont chergier sur 
ledict fief vault  xx s. par. 
 
Margareta Smaerscalken ung fief contenant demy bonnier xxiiij s. par.  
 
Clement Zoetman ung fief contenant Lxiij verges  x s. par.  
Ledict  Clement ung aultre fief contenant iij journelz en Westrem xxx s. par. 
 
Henry le Rouc iij fiefz contenant iiij journelz xxxiij verges  Liiij s. par.  
 

4102 Joos Triest als vader en voogd over meester Roelant Triest zijn zoon doet verhef 
van een leen zijnde tien pond groot vlaams jaarlijkse ervelijke rente. Die rente is 
bezet op een leen en heerlijkheid van Masseme. Het rapport werd ondertekend 
door de leenhouder op 5 augustus 1515.  
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LXVIII. WESTREM 
 
 
Jehan Alaerts tient ung fief de mondict seigneur de tenremonde en la paroiche de Westrem 
contenant xxj bonniers appellet T GOED TE VOORDE deduit le cherge vault ycellui fief  Lx 
livres par. – et en sont tenus dicellui fief ces fiefz cy apres declarez  
 
Leglize de Maminnes tient ung fief contenant ung journel  xxxij s. par. 
 
Luereins Walderman  tient ung fie dudict Jehan Alaerdz  en Westrem contenant ung journel 
vault  xv s. par. 
 
Jaques de le Beke ung fief contenant demy journelz  v s. par. 
 
Lievin de Grutere ung fief contenant x bonnier in Westrem emprez le fief de monsieur  Joosse 
de Ghistele et vault par an  xxiiij livres par. 
 
Henry Papal ung fief contenant v journelz et demy en Westrem vault  v livres viij s. par.  
 
Jehan van der Loeven tient ung fief contenant iiij bonniers et gist In Westrem appelle DE 
WALSCHE WEEDE deduit le cherge  ix livres xij s. par. 
 
Jehan de Noys ung fief contenant ung journel xx s. par.  
 
Margareta Schoutheeten ung fief contenant iij journelz  xxviij s. par.  
 
Lievin Damman ung fief contenant iij bonniers appelle CLOXVELT valeur xiiij livres par. 
 
Monseigneur  Joosse de Ghistelle  tient ung fief de monsieur  de Mastaing seigneur de 
Maminnes contenant ix ½ bonniers et est une cense maisonnee et vault par an deduit le 
cherge  xxix livres xj s. par. 
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LXIX. SCHELLEBELLE 
 
Jehan le Proofst  tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
et est la seigneurie appelle TER EERTBRUGGHEN a cause de la quelle seignourie il a bailly 
vij eschevins ung praeictre ensamble ung moulin a vent item en rente heritable sur certaines 
terres xij livres par. desquelles terres il prent le x° denier a la vente et viij s. par. de chascun 
bonnier a la mort et en sont tenus trois arrieresfiefz qui sensuivent et vault par an  Ciiijxx ij 
livres par. – tauxe  Cix livres iiij s. par.  
 
Jehan le Keersmaker  tient ung fief dudict  Jehan  contenant six journelz qui vault par an  vj 
livres par. – nihil  
 
Gillis Coeleman  en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an  xxxvj s. par. – 
nihil  
 
Jaques Blondel  en tient ung fief contenant demy bonnier qui vault par an xxviij s. par. – nihil  
 

4436 Ghuy van Ghistele, ridder, heer van Axele en van Wachael, doet verhef van een 
leen in Schellebelle zijnde een jaarlijkse penningrente van eenentwintig 
schellingen par. in speciën, zes kapoenen en achtien hoenderen in natura, gaande 
uit twee bunderen erfgrond. De leenhouder doet nog verhef van een leen liggende 
in Wanzele zijnde een penningrente van achtentwintig schellingen par., negentien 
hoenderen gaande uit vierentwintig bunderen erfgrond. Verder heft de leenhouder 
nog de vijfde schoof van de erfgronden in de voornoemde parochie. De 
leenhouder zegelde het rapport op 13 juli 1430.  

4437 Jacques Beths heer van Anghereel, Schellebelle etca doet verhef van zijn leen 
zijnde de heerlijkheden van Scheldebelle en Wanzele hem gesuccedeerd door het 
overlijden van zijn broer jonker Franchois Beths. De leenhouder bezit  de drie 
graden van justitie evenals andere rechten zoals boeten, beste hoofden, 
confiscatien enz behorende tot de heerlijkheid. Nog heeft de leenhouder ongeveer 
eenendertig manschepen die tot de heerlijkheid behoren. Een baljuw, meyer, 
prater of sergant, een vierschaar van zeven schepenen en een gezworen klerk of 
secretaris maken deel uit van het bestuur van de heerlijkheden. De heerlijke rente 
wordt jaarlijks op tien mei betaald en bedraagt eenentwintig ponden negen 
schellingen zes penningen obool par. die op verscheidene erfgronden wordt 
geheven. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 24 november 1549.  

4438 Jacques Philips du Bosch, zoon van Mer. Adriaen, doet verhef van het leen hem 
gesuccedeerd bij de dood van jonker Ghysbrecht du Bosch zoon van mer 
Gheeraerdts zijn oom. Het leen is drie gemeten en half groot gelegen in diverse 
percelen te weten : HET BRUCKELKEN  een gemet groot, een gemet achter  DE 
MEERE, een gemet achter Gorick Wys.  Een half gemet in de 
WYDEMEERSCHEN. Tot het leen behoort nog een heerlijke rente van kapoenen, 
hoenderen en penning rente die diverse landen en meersen gelden. Nog heft de 
leenhouder een jaarlijkse rente van twee schellingen par. op de rente van  
BRUCXKENE. Nog heeft de leenhouder het recht van de visserij in de beek  TEN 
BRUCXKENE. Van het hoofdleen worden nog zes achterlenen gehouden  
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namelijk : Joos Ranst, zoon van meester Marten, houdt drie dagwand en 
vijfennegentig roeden DE BORRELBURCHT genoemd. Tot het leen behoort een 
jaarlijkse heerlijke rente van veertig penningen  par. die geheven worden op twee 
percelen meers, het ene zeven dagwand groot gelegen UPT DAUDE SCHELDE 
en het andere drie dagwand en half gelegen  IN DEN BUEKEL waarop Joos Ranst 
de tiende penning heft. Jan van Welden als kerkelijk voogd over Lauwereyne van 
der Muelen, dochter van Pieter, houdt een leen van zestig roeden gelegen op  
HEYCANT.  Gillis de Bockere, zoon van Jan, houdt een leen van vierenzestig 
roeden ook op  HEYCANT gelegen. Adriaen Hughe, als voogd over Lysbette 
Huyghe dochter van Daniels, houdt een leen van een half dagwand gelegen op  
BEUKELE.  Joos de Winne, zoon van Nicolaes, houdt een leen van een half 
gemet ook op  BRUECXKEN CAUTERE gelegen. De zes achterlenen staan de 
leenhouder ten volle relief. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder zonder 
melding van datum.  
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LXX. DESTELDONK 
 
Elyzabet Gheerts tient ung fief de mondict seigneur de sadicte maison et court de tenremonde 
appelle le fief TER WOSTINEN et est une rente seignourable en deniers xxj muys vj viertelen 
velve [ ruig ] avoine [ haver ] mesure de Gand que certains tenans paient annuellement dont 
elle prent a la mort double rente et a la vente le xx° denier item appertenant audict fief toute 
justice ung bailly et v eschevins et vault cedict fief par an Lx livres par. – tauxe  xxxvj livres 
par.  
 

3660 Jonkvrouw Margriete Baerts dochter van Heindrick vrouw van Symoen Clocman 
zoon van Symoen doet verhef van een leen genoemd  TER WOESTYNEN 
wezende een heerlijke rente van zeven en veertig schellingen een penning en een 
hallinc par. in speciën en eenentwintig mudden en zeven viertelen evene Gentse 
maat die diverse laten jaarlijks gelden op zekere percelen erfgronden. Tot de 
heerlijkheid behoren alle graden van justitie. Twee mannen uit het hof van Laarne 
maken ook deel uit van de vierschaar. De lazarie van Gent heeft op twaalf bunders 
erfgrond een penningrente van twaamf groot op elk bunder. Het rapport werd door 
Symoen Clocman gezegeld op 23 februari 1514 n.s. 

3661 Jonkvrouw Margriete Baerts dochter van Heindrick en vrouw van Symoen 
Clocman zoon van Symoen doet verhef van het leen genoemd  HET LEEN TER 
WOUSTYNEN zijnde een heerlijke rente van zeven en veertig schellingen een 
penning en een halve par. in speciën en eeenentwintig mudden zeven viertelen 
ruwe evene Gentse maat die diverse laten jaarlijks gelden. Aan de heerlijkheid 
behoort alle graden van justitie. Een baljuw en vijf schepenen worden benoemd. 
Om aan de behoeften van een volle bank te voldoen zal men uit het hof van 
Laarne twee mannen mogen ontlenen. Het gasthuis van de Lazarie in Gent heeft 
op twaalf bunders erfgrond haar jaarlijkse rente zijnde twaalf grooten op elk 
bunder. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 26 juli 1515. 

3662 Gheeraerdt Sersanders zoon van Jooris doet verhef van zijn leen en manschap 
genoemd  LEEN TER WOSTYNEN zijnde een heerlijke rente van zevenenveertig 
schellingen een penning en een hallinc par. in speciën en eenentwintig mudden en 
zeven viertelen ruwe evene Gentse maat. Tot het leen behoren nog zekere 
erfgronden. Nog behoort tot het leen alle graden van justitie aanstellen van een 
baljuw en vijf schepenen om wet en vonnis te doen. Indien een volle bank 
gewenst wordt, zal men twee schepenen uit de vierschaar van Laarne mogen 
ontlenen om een vol hof uit te maken. Het gasthuis van de Lazarie van Gent heeft 
op twaalf bunders erfgrond liggende aan de westzijde van het leen een jaarlijkse 
rente van twaalf groot op elk bunder. Het rapport werd gezegeld door Joris 
Sersanders de vader van de leenhouder omdat deze laatste nog geen zegel bezit op 
12 juni 1542.  

3663 Charles Sersanders zoon van Anthoon doet verhef van zijn leen en manschap 
genoemd  TLEEN TER WOSTYNEN zijnde een heerlijke rente van zevenenveertig 
schellingen een penning en een halve par. in penningrente en eenentwintig 
mudden en zeven viertelen ruwe evene Gentse maat. Aan het leen is een baljuw 
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en vijf schepenen verbonden om recht te doen, de heerlijkheid bezit alle graden 
van justitie. Indien recht wenst gesproken met een vol hof zal men uit de mannen 
van Laarne twee kiezen om een vol hof van zeven schepenen te hebben. Verder 
heeft het gasthuis van de Lazarie in Gent zijn rente op twaalf bunders lands. Het 
gasthuis heft jaarlijks twaalf groot op elk bunder. Het rapport werd gezegeld door 
jonker Nicolaes van Royen als deelvoogd over de voornoemde Charles op 17 
oktober 1610.  

3664 Karel Sersanders zoon van Antoon doet verhef van zijn leen en heerlijkheid van  
WOSTINE op 17 oktober 1610. Denombrement verloren. 
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LXXI. CUTELGEM IN SMAL BRABANT 

 
Messire  Everart de la Marche  chevalier a cause de madame sa femme tient ung fief de 
mondict le duc de sa court de tenremonde appelle  CUTTELGHEM SMAL BRABANT a tout 
haulte justice myenne et basse et na dicellui fief quelque rente annuellemens en sont tenuz les 
arrieres fiefz cy apres declairez 
 
Anne de le Hofstade tient ung fief dudict fief de Cuttelghem gisant sur le AMSELLE 
contenant ij journel vault par an  xxxvj s. par.  
 
Jossine Coppins deux fiefz contenant les deux pars dun journel encore en iij parts  iij journelz 
gisans sur LE BEGUE et venant es terres de  Jehan le Drayere et vault par an  iij livres par.  
 
Ladicte  Jossine encore ung fief de ung bonnier et xvj verges empres  Pauwels le Veiwere 
vault  xLv s. par.  
 
Daneel de Leeu ung fief contenant en iiij pieces empres  Gillis Coolmans et  Gillis Evernels  
v journelz et demy vault par an  vij livres par.  
 
Pauwels le Verwere tient ung fief contenant demy bonnier et demy journel gisant empres  
Pieter Yevens vault  iij livres 
 
Margarete Roghmans ung fief de ij jourelz et demy empres  Joannes Cuervelt vault  par an  
iiij livres 
 
Jan Cuervelt ung journel empres  Daneel Sleeus  vault par an  xxx s. par.  
 
Nicolas Cnop demy journel empres  Daneel Sleeus  vault  x s. par.  
 
Jehan Bom ung fief dicellui fief de Cuettelghem gisant en deux pieces empres  Gilles 
Coolmans contenant demy bonnier vault ij livres par. 
 
Johannes Cuervelt ung fief en trois pieces empres Margriete Roghmans contenant demy 
bonnier et vault par an  xLviij s. par.  
 
Gilles Coolman tint ung fief en trois pieces gisant empres  Coppin van den Vekine contenant 
demy bonnier vault  xxx s. par.  
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LXXII. INGELMUNSTER 
 
 
Dame Jaqueline  contesse  de Nevers de Rothiers et destampes dame Denglemonstre et des 
appertenant tiengt deux fiefs et seignouries de mondit tresredoubte seigneur de sa maison et 
court de tenremonde dont lun est appelle le pais et seignoruie Denglemunster avecq les 
appertenants luy extendant en les paroiches dudict Englemonstre Rosebeque Muelenbeque 
Sente Baefs Vive et aultres paroiches la entour sur quel fief est assis ung chasteau audict 
Englemonster emsamble la basse court enmasonnee dune grange et estables terre labourable 
bois preiz sengles caves jusques au nombre de quarante bonniers ou environ et est extime par 
an  ijc xvj livres par. – soit fait a la discrecion et bon plaisir de monseigneur  
 
Item encores a sur ledict fief ung moulin a vent quy vault a ferme par an deduit la refection 
xvj muys de soille mesure de Cortray et sont extimes  iiijxx iiij livres par.  
 
Item appertient audict fief en rente seignourable et en deniers heritable qui montent a la 
somme de iiijxx viij livres x s. par.  
 
Item en bles 
Mesure appelle rasiere et halstermate xLij rassieres ou environ feves [ tuinbonen ] et pois 
une rassiere deux havotz item xLiij muys vij rassieres davaine item xxxvij chappons xix 
gelines cincq oisons et cent oefz qui sont extime ensamble au pris de ijc xviij livres par.  
 
Item appertient audict fief en aucune paroiches tonlieu et pescheries ou russeau appelle LE 
MANDRE qui sont donne a ferme pour certaine somme dargent dont on entretient le grant 
chemin et passaiges pour ce ycy  neant  
 
Laultre fief et seignourie tenu par madicte dame comme dit est gissant en la paroiche de 
Sente Loys Vive et sextent en les paroiches de Rosebeque, Muelenbeque, Wielsbeque, Sente 
Baefs Vive, Zulte, Wareghem, Elsseghem, Hulste, Lendelede, Curne et la entour ensamble les 
appendences duquel fief appertient certain heritaige en terre labourable preiz ettinghes bois 
et pastures jusques au nombre de xxvij bonniers et vijc verges de terre donne a ferme a 
diverses personnes et valent par an  Ciiijxx iiij livres par.  
 
Item a sur ladicte seignourie de vive ung moulin a vent en la paroiche Desselghem et est 
donne a ferme par an rabatu les fraiz pour  xxxvj livres par. 
 
Item appertient audict fie et seignourie en rente seignourable et heritable montant environ Lvj 
livres xviij s. par.  
 
Item appertient encore audict fief Lx rassieres deux havotz ij ½ pintes et les deux pars dune 
rente de blee en avaine et en aultre grain appel mout xLv muys iiij rasieres deux havotz item 
iiijxx viij chappons et xiiij gelines iiij oisons cincq cens soixante quatre oefz extime lun par my 
laultre par an lesquels fiefs donnent a la vente et a la mort chascun x livres par. selon la 
coustume et en sont tenus aucuns arrieresfiefz comme cy apres sensievent  ijc Lx livres par.  
 
Et premiers :  



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 528

Anthoine le Schietre tient ung fief de ma treshonnouee dame madame de Nevers etca de 
sadicte court Denglemunster gisant en la paroiche de Wareghem contenant en bois et aultres 
terres vij bonniers et appertient a icellui fief en rente seignourable iiij s. vj deniers par. et 
vault par an tout ensamble  xj livres ij s. vj deniers par. – tauxe  x Livres par.  
 
Guillaume Gheerlof tient ung fief gisant en la paroiche de Sente Loys Vive contenant cincq 
bonnirers et en rente heritable xiij s. par. qui vault par an  x livres v s. par. – tauxe  v livres 
xv s.  
 
Lievins de Coninc tient ung fief en Rosebeque et est une cense contenant vij bonniers et vij 
verges valent par extimacion rabatu les refections des maisons  xiiij livres par. – tauxe  viij 
livres viij s. par.  
 
Gilles le Witte ung fief contenant ij mesures appelle ghemeten qui valent par an  xxxvj s. par.  
 
Jehan van Haesbrouc ung fief gissant en Englemunster et est une plache enmasonnee 
contenant viij bonniers et en rente seignourable xj havotz une pinte davaine mesure de 
Courtray et une petite disme rabatu les fraiz et refectons vault par an  xxxij livres par. – tauxe  
xix livres iiij s. par.  
 
Ywein Gheys ung fief gisant en Zweveghem contenant xx bonniers et vault par an  C viij 
livres par. – tauxe  Liiij livres xvj s. par.  
 
Robrecht Govaerts alias van Leverghem deux fiefz en Wareghem nomme TER HELST 
contennant ix bonniers et en rente seignourable xxiiij s. vij deniers poth. Par. cincq gelines et 
laultre fief contenant iiij bonniers et en rente heritable x s. v deniers par. iiij rasieres davaine 
et vault par an  rabatu les despens  xxx livres par. – taxe xviij livres par. 
 
Mensire  Boudin de Gheluwe  pbre ung fief gisant en Englemunstere appelle TEN BRIELE 
ontenant xiij bonniers enmasonnee et ault par an rabatu les fraiz de entretenir les maisons  et 
tient sa mere sa vie durant la moittie des prouffiz dudict fief en vivenote xLviij livres par. – 
tauxe pour le pbre  xiiij livres viij s. par. et pour la mere vij livres iij s. par.  
 
Cornille van Caloen en tient deux fiefz dont lun sestent en la paroiche Denglemuntre et est 
une rente seignourable de xxij rasieres davaine par an pour valoir selon le cours des annees 
vij livres xvj s. et laultre fief est appelle DEN RUDEN THOL luy extendant en leschevinaige 
de Courtray et peut valoir par an xviij livres montant lesdicts deux fiefz en valent par an  xxv 
livres xvj s. par. – tauxe  xv livres ix s. par.  
 
Inghel Ghingheborre en tient ung fief gisant –endehors Daudenaerde contenant ung bonnier 
et demy quart et vault par an  xiiij livres par. – tauxe  viij livres viij s. par.  
 
Josse van der Stoct en tient ung fief gisant ou Gheluvelt contenant xxj ou xxij bonniers et en 
rente heritable iiij livres v s. par. pour valoir par an  Lx livres par. dont la moictie dudict fief 
appertenant au filz dudict Josse  tauxe xxxvj livres par.  
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Therry Walveric en tient ung fief gisant oudit Gheluvelt contenant environ xij bonniers 
ensamble aucunes petites rentes y appertenant et peut valoir par an xxiiij livres par. – tauxe 
xiiij livres viij s. par.   
 
Victor van den Bussche en tient deux fief gisans oudict gheluvelt et est lun une plache 
enmasonnee contenant trois bonniers et laultre en terres et bois vj bonniers puent valoir par 
an  xij livres par. – tauxe  vij livres v s. par.  
 
Guillaume Raedt en tient ung fief gisant oudict englemunstre contenant le quart dun bonnier 
et peut valoir par an  xv s. par. – nihil 
 
Jehan Subbele en tient ung fief gisant oudict Englemonstere contenant vj bonniers et xLij 
verges et vault par an  xiij livres iiij s. par. – tauxe vij livres xvij s. par.  
 
Messire Guillaume van den Walle chevalier en tient deux fiefz gisans oudict Englemunster 
dont lun est une plache enmassonee contenan en terre labourable et preiz xx bonniers en 
rente seignourable Lxxvij rasieres davaine en deniers v livres x s. viij deniers par. et vj ½ 
chappon laultre fief contenant xiiij bonniers de terre ensamble une petite disme puent valoir 
lesdictes deux fiefz par an  C xLiiij livres par. – tauxe  iiijxx vj livres viij s. par.  
 
Damoiselle  Fransine de Winnezele en tient ung fief gisant oudict Englemunster contenant xj 
bonniers de terre et en rente xj rasieres davaine et iij s. par. par an deniers vault par an  
xLviij livres par. – tauxe xxviij livres xvj s. par.  
 
Louis Denijs en tient ung gisant oudict Englemonstre contenant vij bonniers de terre en rente 
seignourable xiij havot davaine  xxxv s. par. en deniers et ij cappons vault par an  xxiiij livres 
par. – tauxe  xiiij livres viij s. par.  
 
Josse Spyse  en tient ung fief gisant a Sente Baefs Vive contenant ung quartier dun bonnier de 
bois et puet valoir par an  x s. par. – nihil  
 
Maistre Pierre Spyse en tient ung fief gisant a Englemonstre contenant en eaue et bruyere 
environ ung bonnier vault par an  x s. par. – nihil  
 
Jan Caluwaert tient ung dudict Guillaume gisant en Englemonstre contenant bonnier et demy 
de terre et vault  vj livres par. – nihil  
 
Josse van Caloen fs Jose en tient ung fief en Englemonstre contenant ung viefz bonnier item 
en rente viij halsters ij havotz iij pintes davaine et iiij s. vij deniers obool par. et vault par an  
vj livres viij s. par. – nihil  
 
Jehan van Oost en tient ung fief en Englemonster contenant iijc verges et vault par an  xvj s. 
par. – nihil  
 
Justaes van der Woestine  en tient ung fief en Englemonstre contenant vij bonniers ou plus et 
vault par an rabatu les fraiz  xxix livres par. – taxe  xvj livres viij s. par.  
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Jehan Rossel en tient ung fief en Englemonstre contenant ung bonnier et vault par an  iij 
livres par. – nihil  
 
Henry Bouckaert tient ung fief dudict Gillis son pere en Englemonstre et est une rente 
seignourable davaine, chappons et vault par an  viij livres par. – tauxe iiij livres xvj s. par.  
 
Gillis Bouckaert en tient ung fief en tient ung fief en Englemonstre contenant x bonniers et 
vault par an rabatu les fraiz duquel fief est tenu ung arrierefief cy apres declare  xviij livres 
par. – taxe  x livres xvj s. par.  
 
Josse van Caloen lancien en tient ung fief en Englemonstre contenant ung bonnier et vault 
par an  iiij livres par. – nihil  
 
Ledit Josse en tient ung fief oudict Englemonstre contenant ung quartier de terre et vault par 
an  xxiiij s. par. nihil  
 
Ledict Josse en tient ung fief oudict Englemonstre et est une disme qui vault par an  vj livres 
par. – nihil  
 
Jehan le Clerc alias van Rossem en tient ung petit fief en Englemonstre contenant v verges 
dont il ne prent point de prouffit – nihil 
 
Jehan Velu en tient ung fief en Englemonstre contenant cincq bonnier demy et xLij verges 
item en rente heritable viij ½ rassieres davaine deux chappons ij ½ gelines et vault par an  xv 
livres par. – tauxe  ix livres par.  
 
Jehan van Bedewaen  en tient ung fief en Englemonstre contenant ung bonnier et vault par 
an  vij livres iiij s. par. – tauxe  iiij livres vj s. par. il sert 
 
Louis Galle en tient ung fief en Englemonstre contenant j ½ bonnier et L verges et vault par 
an dont la vefve  Gosin Smet tient la moitie sa vie durant en vivenote  iiij livres xvj s. par. – 
nihil  
 
Sire  Guillaume de Cappelre  pbre en tient ung fief en Englemonstre contenant L verges de 
terre et est une plache enmasonnee qui vault par an rabatu les fraiz duquel la vefve de  Josse 
son pere tient la moictie sa vie durant en vivenote  iiij livres par. – nihil  
 
Jaques Steemaer fs Pieters en tient ung fief en Englemonstre et est une rente heritable de 
cincq halster de soille et vault par an  iiij livres par. – nihil  
 
Guillaume le Corte en tient ung fief en Englemonstre contenant xj bonniers rabatu la 
refection des maisons et vault par an  xxxvj livres par. – tauxe  xxj livres xij s. par.  
 
Ledict Guillaume en tient ung fief oudict Englemonstre contenant v bonniers et vault par an  
xx livres par. – tauxe xij livres par.  
 
Ledict Guillaume en tient encore ung fief oudict Englemonstre et est une disme qui vault par 
an  xxj livres par. – tauxe  xij livres xij s. par. 
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Ledict encore tient ung fief oudict Englemonstre contenant xviijc verges de terre valent par an  
v livres viij s. par.  
 
Ledict encore tient en fief oudict Englemonstre contenant vij bonniers appelle TEN WALLE et 
vault par an  xxviij livres par. – tauxe  xvj livres xvj s. par.  
 
Roger le Corte  en tient ung fief en Englemonstre contenant iiij mesures appelle ghemeten 
item en rente seignourable xviij rasieres davaine et iiij livres xij s. rente en deniers vault par 
an x livres par. – tauxe  vj livres par.  
 
Ledict  Roger  en tient ung fief oudict Englemunster appelle MOSBROUC contenant iiij 
mesures appelle ghemeten item en rente en deniers x deniers vault ledict fief par an  vj livres 
par. – nihil 
 
Roger Zoethelm a cause de mademoiselleMargriete de la Wostine tient ung fief de madicte 
dame extendant en les paroiches Denglemonstre et D’Emelghem contenant ij mesures appelle 
ghemeten item appertient audict fief en rente seignourable ij cappons ij gelines iiij oslies en 
rente en deniers v s. iiij deniers et une petite disme vault par an  iij livres par. – nihil  
 
Ledict Roger en tient ung fief en Englemunster contenant iiij mesures appelle ghemeten vault 
par an  vj livres par. – nihil  
 
Ledict Roger en tient ung fief oudict Englemonstre et est ung lieu enmassonne contenant xxxij 
verges vault par an dessus les fraiz vj livres par. – nihil 
 
Pierre van den Wostine  en tient ung fief oudict Englemunstre contenant Lxxij verges vault 
par an  iiij s. par. – nihil  
 
Karel de Landsberghe en tient ung fief gisant en la paroiche Denglemonstre et est une disme 
qui vault par an  xxiiij livres par. – tauxe xiiij livres viij s. par.  
 
Jehan de Hesecke  en tient ung fief oudict Englemonstre contenant ixc verges de terre vault 
par an  xLviij s. par. – nihil  
 

3887 Hoge, edele en mogende heer Otto edeler van Plotho, kolonel van de Duitse 
ruiterij, heer van het land van Ingelmunster, Roesbrugge etca  doet verhef van 
twee lenen. Het eerste leen of heerlijkheid is deze van Ingelmunster en het andere 
van Sinte Eloys Vijve Dendremonsch. Van ouds wordt het hof van leenmannen 
gehouden op het kasteel van Ingelmunster. Het kasteel staat nabij de kerk omwald 
met een dubbele wal. Het goed bestaat uit een neerhof, schuren, stallen,  het 
opperrhof, de singels, twee waranden van konijnen, bossen, meersen, aan het leen 
toebehorende. De heerlijkheid is 56 tot 58 bunders groot. Tot het leen van 
Ingelmunster behoort een jaarlijkse heerlijke rente namelijk :  in penningrente 
vierenzeventich ponden zeventien schellingen in speciën en in natura zestien 
kapoenen en een twaalfde deel, twee hinnen, eenenveertig razieren en een pint 
rogge, zevenenveertig razieren een havot goede evene, twee honderd eenenzestig 
razieren drie pinten middele evene, twee hondert zevenendertig razieren een havot 
en een half pint en het derde het achtste en het zestiende deel van een pint ruwe 
evene, nog een razier bonen, twee havot erwten, alles in Kortrijkse maat 
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uitgerekend. Tot het leen van Ingelmunster behoort ook een tol op de plaatsen 
waar kalsei-  en brug- en ontkendtghelt  moet betaald worden. Tot het leen van 
Ingelmunster behoren nog de rechten van de brug over de Mandere. Op het leen 
staat een korenwindmolden ten Oosten van de kerk, eertijds was er nog een molen 
ten westen van de kerk. Op die plaats staat nu een oliemolen. Het ander leen van 
Sinte Eloys Vijve DENREMONSCH genoemd is zevenentwintig bunders groot 
Dit leen bestaat uit winnende land, bossen, meersen en weiden zonder rekening te 
houden met de vier bunders gelegen in Elsegem en ook DEN WULPUTSBOSCH 
in Roosbeke en zonder de warande van konijnen ook gelegen in Roosbeke 
genoemd  DE CAELBERGHE. De heer van Wakken is over deze stukken 
warandier en wachter wegens zijn leen MEYNAERTSTICHELE dat hij houdt van 
de heer van Ingelmunster. Verder worden nog andere rechten zoals de jacht en 
heerlijke penning rente en erfelijke pachten samen achtenzeventig pond veertien 
schellingen en twee  penningen par. in speciën geheven. In natura moeten er 
eenennegentig kapoenen en het vierde, honderd en acht hinnen, tien  opwonningen 
van twalf deniers het stuk, twaalf broden van elk een franquaert rogge, 
drieënzeventig broden waarvan vijf broden uit een havot rogge worden gebakken, 
verder nog vijfhonder negenenveertig eieren, vier ganzen, zesentachtig razieren en 
twee pinten rogge, drieëndertig razieren en drie pinten evene van middelmatige 
kwaliteit en drie havot en twee pinten en de drie vierde van een pint evene van 
goede kwaliteit, vijf honderd vijftien razieren en drie pinten ruwe evene. In Sint 
Baafs Vijve stond een korenwindmolen die door de Gentenaars in 1451 en 1452 
verwoest werd. Nu behoort de korenwindmolen in Elzegem tot het leen en 
heerschip van Sint Baafs Vijve. Verder is er nog sprake van de  WIJBORGHEN 
BRUGGHE en de  STEENBRUGGHE op de heerlijkheid van Vijve. De rechten 
van de visserij in de Mandere tot aan de Leie behoort tot beide lenen. In 
verscheidene plaatsen en kasselrijen worden van deze twee heerschepen honderd 
tachtig  achterlenen gehouden. Ook wordt er melding gemaakt van de 
justitiegraden met het recht op leven en dood en verbanning. De heerlijkheden 
werden door de heer Otto edeler van Ploto gekocht van hoge edele en mogende 
heer Jaspar van Schonberg, graaf van Nanthuel volgens akte overgemaakt door 
Ferdinande Warignies hoogbaljuw van het land van Ingelmunster op vijf juni 
1583 verleden voor een notaris in Parijs. Dit rapport werd overgemaakt aan 
Cornelis Croesens baljuw van de soevereine wettachtige kamer van  Vlaanderen 
op 30 april 1582 en ondertekend door Verreyken. Het rapport werd op 4 maart 
1584 gedateerd. 

3888 Jonker Joos Eghels schildknaap, heer van  SCHIERVELDE  CAPPELLE etc, 
hoogbaljuw en bedienelijk leenman over mher Gaspar Edeler van Plotho, heer van 
GHERBSTET  ROEDTSBRUGGHE baron van het land van Ingelmunster, Sint 
Eloois Vijve Dendermontsche attesteert dat Gaspar von Plotho twee lenen heeft 
en hiervan verhef doet. Het eerste leen en heerschip  INGHELMUNSTRE 
genoemd en het ander leen Sint Eloys vyve Dendermonsch. Het hof of vierschaar 
van deze heerschepen wordt gehouden in het kasteel van Ingelmunster dat nabij 
de kerk staat. Het hof of kasteel is dubbel omwald en  bewaterd en omvat een 
behuisd neerhof met schuren, stallen, het opperhof met de singels, twee waranden 
van konijnen en veel winnende land, bossen en meersen en is tussen de 
zesenvijftig en achtenvijftig bunders groot. Tot het leen en heerlijkheid van 
Ingelmunster behoren nog verscheidene heerlijke renten in speciën namelijk 
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vierenzeventig ponden zeventien schellingen. In natura moeten de laten zestien 
kapoenen en het twaalfde deel, twee hinnen, eenenveertig razieren en een pint 
rogge, zevenenveertig razieren en een havot evene van goede kwaliteit en twee 
honderd eenenzestig razieren drie pinten evene van middelmatige kwaliteit, twee 
hondert zevenendertig razieren een havot en een pint en het derde en achste en een 
zestiende deel van een pint ruwe evene. Bovendien nog een razier bonen, twee 
havot erwten, alles in Kortrijkse maat te berekenen. Verder wordt er nog melding 
gemaakt van andere heerlijke rechten zoals tol, vond, bastaard goed, het beste 
hoofd en nog veel meer dat verbonden is aan de drie graden van justitie. Er moet 
op de plaats genoemd  CAULIE tol  betaald worden als men DE MANDERE 
passeert. Nog is er sprake van een koren- en watermolen en waar vroeger een 
korenwindmolen stond, is er nu een oliemolen opgericht en nog een molen over 
de  MANDERE gestaan.  Het tweede leen en manschip is Sint Eloys Vijve gezegd 
DENDERMONTS met een uitgestrektheid van zevenentwintig bunders. Dit leen 
omvat winnende land, bossen, meersen en weiden. Te noteren valt dat in dit leen 
geen rekening wordt gehouden met de vier bunders land in Elzegem, die nu 
verkocht zijn aan de heer van Manuy. Melding van de  WALPUTBOSCH in 
Roosbeke en de warande ook aldaar gelegen genoemd  DE CAELBERGHE die 
ook vrij aan het leen en heerschip behoren, waarvan de warander en wachter de 
heer van Wakken is wegens het leen dat hij van de leenhouder Plotho is houdende 
genoemd  MEYNAERTSTICHELE. Ook hier worden de heerlijke rechten en 
renten van het DENDERTMONTSE opgesomd. De molens zijn gelegen in Sint- 
Baafs-Vijve en in Elsegem werden door de Gentenaars in de oorlog van 
1451/1452 vernield. Verder is er sprake van de  WEBORGHE BRUGGHE en de  
STEENBRUGGHE op de heerlijkheid van Sint-Baafs-Vijve in Roosbeke over  DE 
MANDERE. In het rapport wordt melding gemaakt van het heerschip  
RIJCKQUAERTSCHOERE in Meulebeke en in Hulste, in Kuurne wordt het 
heerschip GRYSPEERSCH vermeld, waarin Gaspar de Plotho ook rechten kan 
doen gelden. De twee lenen en heerschepen zijn in het bezit van Mher Gaspar 
Edeler von Plotho gekomen door huwelijksgift van wegen wijlen zijn vader die de 
twee heerlijkheden had gekocht van Gaspar van Schonberch, graaf van Manteul. 
Het rapport werd gezegeld en ondertekend door jonker Joos Eghels als 
hoogbaljuw en volmachtdrager van Mer Gaspar  von Plotho op 14 maart 1605.   

3889 Op 20 juli 1611 wordt een half relief of verhef genoteerd wegens de afsplitsing 
van de heerlijkheid Elsegem gehouden van de heerlijkheid van Sint-Eloois-Vijve. 
Het octrooi tot afsplitsing werd gegeven voor de Raad van Finantiën van de 
hoogheden Albrecht en Isabella op 14 februari 1595 waarbij bevestigd werd dat 
de heerlijkheid Elsegem werd verkocht. Het rapport werd ondertekend en 
gezegeld door jonker Joos Eghels hoogbaljuw van Ingelmunster. Een ander 
onvolledig perkament handelt over een leenverhef van twee lenen door Wolfgang. 
Het eerste leen wordt het leen en heerlijkheid van Ingelmunster genoemd en het 
andere leen is dat van Sint-Eloois-Vijve-Dendermontsche. Van oudsher houdt 
men van deze twee lenen het hof en vierschaar in het kasteel van Ingelmunster dat 
nabij de kerk is gelegen. Het kasteel is rondom bewaterd en omwald en omvat een 
behuisd neerhof, schuren, stallen, opperhof, singels, warande van konijnen, 
landen, bossen en meersen en wordt tussen de zesenveertig en de achtenveertig  
bunders groot geschat. Verder wordt melding gemaakt over de heerlijke renten in 
speciën en in natura. Tot het leen behoort ook een korenwindmolen. In vroegere 
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tijden stond ten westen van de kerk een korenwindmolen waar nu een oliemolen 
opgericht is. Het tweede leen en heerschip strekt zich uit in Sint Eloois Vijve 
Dendermontsche. De grootte van dit leen waaronder land, bossen, meersen en 
weiden liggen wordt op zevenentwintig bunders geschat. De vier bunders in 
Elsegem  en ook de  WULPUTBUSCH in Roozebeke zijn er niet inbegrepen. Ook 
wordt geen rekening gehouden met de warande van de konijnen in Roozebeke  TE 
CAELBERGHE genoemd die tot het leen  MEYNAERTSTICHEL  behoren, door 
de heer van Wakken gehouden. Tot de hoofdlenen behoort nog de tol van de 
WYBORGHREN BRUGGHE en de  STEENBRUGGHE, evenals de visserij in de 
Mandere beginnende aan Izegem tot aan aan de Leie. Verder is er nog melding 
van de heerlijkheid  RYCKAERTSCHUERE in Meulebeke en  TGRIJSPERSSCHE 
in Hulste. Honderd tachtig  achterlenen worden van de twee lenen gehouden. De 
rechtspraak in civiele en criminele zaken in Ingelmunster, Roozebeke, 
Ryckaertschuere, Sint-Baafs-Vijve, Sint-Eloois-Vijve, Waregem, Elsegem, Loo 
bij Poeke, Geluveld behoort de twee lenen.  -   verder dokument onvolledig   
zonder datum.   

3889BIS Dit perkament omvat  notities over Ingelmunster onder het Dendermondse  
gedateerd in 1531. Het is een inventaris van brieven die betrekking hebben op de 
overdracht door verkoop van de heerlijkheden Ingelmunster, Vijve en Pontrewart  
[ Roesbrugge ].  
Op 29 maart 1529 voor pasen wordt een volmacht voor de koninklijke notarissen 
verleden van wegen mher Loys de Cleves graaf van AUXERRE inzake onterfenis 
van de heerlijkheid van Ingelmunster in het voordeel van de Keizer.  
Een brief, behelsende de verbintenis van Monseigneur, van 26 april 1530 
vanwege Francois de Cleves abt, broer van de graaf van  Auxerre, verleden onder 
het zegel van de baljuw Damyens om de overdracht van de heerlijkheid en land 
van Ingelmunster te doen. 
Een gezegeld perkament met acht zegels opgesteld door de baljuw en leenmannen 
van Dendermonde van 16 mei 1530 opgesteld door Horembeke inzake de 
ontlening van de heerlijkheden Ingelmunster en Sint-Eloois-Vijve ten gunste van 
de keizer. 
Perkament opgemaakt door de baljuw en leenmannen van de burcht van Veurne 
gezegeld met  zes zegelds gedateerd 17 mei 1530 inzake ontlening in het voordeel 
van de Keizer van zes lenen waaronder de heerlijkheid van Pontrewart gehouden 
van het leenhof van de Burg van Veurne. 
Een perkament, akte verleden voor Rogier de Clerc, baljuw van het kasteel van 
Kortrijk, op 17 mei 1530 inzake ontlening in het voordeel van de Keizer van de 
lenen en heerlijkheden van Sint-Eloois-Vijve, WULFWINCLE,  BORBORCH,  
BAUWINSBURCH afhangende van de heerlijkheden van Ingelmunster en 
Pontrewart. 
Koninklijke brieven gedateerd op 25 mei 1530 uit Angoulemse waarbij de 
allerchristelijkste koning belooft aan de Keizer,  dat binnen de drie maanden de 
dato, de ruil van de heerlijkheiden van Ingelmunster, Vijve en Pontrewart geschat 
op 1500 gouden Schilden, tegen andere landen en heerlijkheiden van zijn 
onderdanen gelegen in de landen van de Keizer te volbrengen. 
Lenard Herdinck griffier van de financien laat de hogervermelde brieven volgen 
aan de raadsheer meester Anthoine Hellin, ambassadeur van de Koning van 
Frankrijk betreffende de herinkoop van de heerlijkheden die in de brieven en 
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dokumenten vermeld zijn. 18 augustus 1531.  
Hier volgt de Franse tekst:  
Lenard Herdinck, greffier des finances vous enoierez et ferez delivrer a 
Monseigneur le conseiller maistre Anthoine Hellin ambassadeur du Roy tres 
Chrétien, les lettres et pièces dessus mentionneees comme de la part dudict Sire 
Roy faisant le rachat des terres aussy y declairees et par raportant avec cestes 
son recepisse signe de sa main vous en serez deschargie fait soubz noz sengs 
manuels le 18 jour d’aoust lan 1531. assavoir et adressez lesdictes lettres es 
mains de Monseigneur le maistre des comptes maistre Jehan de Warenghien pour 
en les delivront apres avec receu lesdictes tente mille escuz en prendre son 
recepisse. 
 

 Nota vanwege Anthoine Hellin, licentiaat in de rechten, raadsheer van de Aller 
Christelijke Koning [ Koning van Frankrijk ] van zijn hof en parlement van Parijs 
inzake van de herinkoop van de heerlijkheden door bemiddeling van Messire 
Loys de Cleves graaf van Auxerre aan de keizer. In opdracht van de koning en 
meester Jaques des Gronseliers, licentiaat in de rechten afgevaardigde van de 
graaf van Auxerre bevestigen en verklaren zij dat zij van de Keizer via Jehan de 
Warenghien, meester van de rekeningenkamer van Rijsel  en via Jehan de la Croix 
ontvanger generaal van Henegouwen de nodige stukken voor de overdracht van 
de heerlijkheden hebben ontvangen. De overdracht werd verricht de graaf van 
Auxerre ten gunste van de Keizer. Verder wordt verwezen naar de brieven van de 
koning opgemaakt in Angoulesme van 25 mei 1530. Nota gedateerd 7 september 
1531. 
 

 Nous Anthoine Hellin licencié es loix conseiller du Roy très Chrétien en sa court 
de parlement à Paris et par lui commis a faire le rachat des terres et seignouries 
d’Englemoustre, Vive Saint Eloy et Pontrewart bailles et transportees a 
l’empereur par Messire Loys de Cleves conte d’Auxerre et par ordonnance 
dicelluy Seigneur Roy et maistre Jacques des Gronseliers aussi licencié es loix 
commis et depute de par mondict Seigneur le conte d’Auxerre pour la cause que 
dessus. Certiffions et confessons avoir recue dicellui seigneur Empereur par les 
mains de Jehan de Warenghien maistre des comptres a Lille et Jehan de la Croix 
receveur general de Haynnau les lettraiges tiltres et enseignemens servant sur le 
transport fait par ledict seigneur conte d’Auxerre au prouffit de Lempereur 
desdictes terres et seigneuries d’Englemonstre, Vive Saint Eloy et Pontrewart 
aulong speciffiees cy dessus avec aussi unes lettres Royaulx domicilié 
d’Angoulesme le 25 may 1530 par lesquelles le roy promect baillir a l’Empereur 
autres terres et seigneuries ou lieu de celles cy dessus pour les raisons y 
declairees. Desquelles lettrages ainsi par nous receuz promectons faire tenir 
quicte et deschargie icellui Seigneur comme pour ses hoirs pays et subgetz par 
icellui Sire roy tres Chréstien ledict conte d’Auxerre et tous autres que 
appartendra Tesmoing noz seingz manuelz cy mis le sept jour de Septembre xvc 
xxxj 

3889TER Dit bundel bevat akten inzake de aankoop van de heerlijkheden Ingelmunster, Sint-
Eloois-Vijve en Pontrewart.  
Anthoine du Prat, ridder in de koninklijke orde, heer van Nantoillet, Prey, Roza en 
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van [ Frerameys ] baron van Thoury en van Vitaulx, raadsheer van de koning, 
kamerheer en bewaarder van het provoostschap van Parijs laat weten dat :  
Franchois Channet en Guillaume Payen, koninklijke notarissen aanwezig waren in 
het koninklijk hof te Parijs samen met Messire Gaspart de Schomberg, graaf van 
Naintheul, raadsheer van de koning in zijn private raad en in de staatsraad, 
grootmaarschalk van de legers, samen met zijn vrouw, Jehenne de Chasteignier. 
Verkopen aan Edele heer Otto Edeler de Plotto, kolonel van de Duitse ruiterij, de 
heerlijkheden van Ingelmunster, Sint-Eloois-Vijve met de drie justitie graden en 
Pontreward bezittende de middele en nedere rechtsmacht. De heer van Schomberg 
had de heerlijkheden gekocht van de prins en prinses Ludovicq de Gonzague, 
hertog van Nivernois en graaf van Rothelors en Auxerre pair van Frankrijk en 
Madame Henriette de Cleves, hertogin en gravin van gezegde plaatsen. 
Verwijzing naar het contract van acht en negen juni 1578. De verkoop is geschied 
voor 133.333 gouden Schilden en een derde van een Schild. De heer koper geeft 
volmacht aan de heer Fernand de Warigny, schildknaap en hoogbaljuw van 
Ingelmunster om voor het hof van Dendermonde de eed van getrouwheid af te 
leggen. Contract werd verleden in het paleis van het Louvre te Parijs op maandag 
5 juni 1583 in de voormiddag.   
Ander kopie van een dokument van 1584 van Philips II betreffende een vraag 
vanwege Messire Otto Edeler de Plotto, kolonel van de Duitse ruiterij koper van 
heerlijkheden verkocht door Messire Gaspart de Schomberg, graaf van Nantheul, 
raadsheer van de Raad van State van de Koning van Frankrijk, grootmaarschalk 
van de Duitse legers in de dienst van de koning. Nota : af en toe wordt de 
achternaam als von Platto geschreven. 
De graaf van Schomberg kocht in 1578 van Messire Loys de Gonsage, hertog van 
Nivernois en van dame Henriette de Cleves diens vrouw verkopen de 
heerlijkheden waarvan sprake in de hogervermelde dokumenten. Philips II geeft 
de toelating aan de graaf de Schomberg de heerlijkheden Ingelmunster, Sint- 
Eloois-Vijve en Pontrewart met al wat er bijbehoort te verkopen aan de kolonel de 
Platto. Deze laatste moet aan Benoit Charreton, heer van Chassey, raadsheer en 
afgevaardigde van de vorstelijke domeinen en financien en van de schatkist, een 
som van 8000 ponden van 40 groot het pond betalen. Gedaan te Doornik op 6 
december 1583. Op keerzijde staat volgende nota: voor de koning, de prins van 
Parma, goeverneur generaal , Messire Godeffroy Sterck ridder schatbewaarder, 
Pierre d’Overloop heer van Hamme, Jehan de Drencwaert heer van Dormael 
afgevaardigde van de financiën. Het origineel dokument was gezegeld met het 
groot zegel van de koning. 
Verder bevat het dokument de kopie van de ontvangst van de 8000 pond van 40 
groot Vlaamse munt dd. 22 februari 1584. . 

3890 Perkament: schrijven vanwege Jehan de Bourgogne graaf van Estampes heer van 
Dourdan  aan de baljuw van Ingelmunster en Sint Baafs Vijve  betreffende een 
schuld van veertig pond Vlaams die Clais van der Berbre moet betalen aan Jehan 
Breux wonende in Izegem. In aflossing van die schuld stelt de schuldenaar voor 
lenen gelegen in Sint Baafs Vijve ressorterende on Ingelmunster af te staan. 
Probleem van betaling van verhef en heerlijke rechten rijst als beschouwende 
geen verkoop van het leen. Akte gedateerd te Brugge op 21 april 1461.   
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 Jehan de Bourgogne, conte d’Estampes, seigneur de Dourdan, nostre bien aimé 
baljuw dEnglemoustre, Vive Saint Bavon, Guille de Courees salut. Reçu avons 
humble supplicacion de Jehan Breux demourant à Ysenghien contenant comme 
Clais van den Berber feust nagaires tenu audit suppliant en la somme de quarante 
livres monnoie de flandre ou en environ pour estre payer de laquelle somme ledict 
suppliant fist en appeller le convenir. Ledict Clais par devant noz hommes de fief 
en notre terre et seignourie dudict Englemoustier par lesquelz nos hommes de fief 
ledict Clais a este condempne a paier le suppliant. Et par eulx….   Declaire ung 
fief lors appartenant audit Clais estant en la paroisse dudict Vive Saint Bavon … 
echoir de venir es mains dudict suppliant pour estre satisfait de son deu et en 
lacquit dudict Clais dont de ce nous sont deus droiz seignouraulx par ….  Comme 
avons sceu a la somme de 28 escuz et demy ou environ du pris de xLviij gros 
monnoie de Flandre chascune piece. Laquelle somme n a de quoy nous payer 
comme il dit se nest quil vende icelui fief qui est prez tout son avoir ….. etca 

 
Volgens register van de Rekenkamer nr. 24653 (anno 1475) volgende melding:  
 
De Loys van Marcke pour le vj° denier dun fief gissant en Englemoustier tenu par resort de 
laedicte maison de tenremonde valissant par an Lxxij livres par.  xij livres 
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LXXIII. DEERLIJK 
 
 
Josse Puesin en tient ung fief gisant en la paroiche de Derleke appelle TE ROELINS 
contenant vj bonniers et demy de terre et en rente heritable iiij s. vj deniers par. vault par an  
xxiiij livres par. – tauxe  xiiij livres viij s. par.  
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LXXIV. ELSEGEM 
 
 
Messire  Louys de Rokeghem chevalier en tient ung fief gisant en la paroiche Delsseghem 
appelle TEN DOORNE contenant en grandeur xvj bonniers item en rente heritable iij livres 
xvij s. vj deniers par. item xx chappons xvij gelines et L oefz duquel fief sont tenus xiij 
arrieresfiefz dont il prent x° denier a la vente daucuns plain relief demy relief ou la meilleure 
annee lesquelz arrieresfiefz sont cy apres declarez et vault ledit fief par an deduit la refection  
iiijxx livres par. – tauxe  xLviij livres par. Ten Doorne 
 
Les fiefz tenus dudict messire Louys a cause de sondict fief cy dessus nomme 
 
Premiers le cloistre Delsseghem en tient ung fief contenant xiiij bonniers et ung quart 
surquoy ledict cloistre est scitue et aussi les deux pars dune disme sur x ½ quartiers de terre 
item en rente seignourable x s. xj deniers et Lxv oefz et souloit valon prenne qui vient es 
mains dudict clostre et doibt plain relief  Lx livres par. – tauxe xxxvj livres par. 
 
Roland Danvain en tient ung fief en Elsseghem appelle TER BEKE contenant en grandeur xvj 
bonniers et trois quarts ou environ item appertient oudict fief quatre bonniers appelle 
heltwinninghe item en rente seignourable xv s. ij deniers par. cincq chappons iiij gelines v 
halsters de blet mesure villagoise  iij muddekins mesure Daudenaerde et ung halstre davaine 
et est ledict fief chergie de xxiiij livres par. par an rente heritable nem durant la vie de dame 
Aechte Danvain  religieuse xiiij livres par. item a ma demoisselle vefve  Jehan Danvein rente 
viagiere par an xLv livres par. et vault ledict fief annuellement iiijxx x livres par.  tauxe Liiij 
livres par.  
 
Arnoul van der Varent en tient ung fief gisant en la paroiche Delsseghem contenant iiij 
bonniers et peut valoir par an  xxiiij livres par. – taxe  xiiij livres viij s. par.  
 
Josse van den Driessche en tient ung fief gisant en ladicte paroiche contenant v bonniers de 
terre et y appertient ixc verges appelle heltwinninghe et en rente seignourable iij livres par. 
vault ledict fief par an  xxxiij livres par. – tauxe xix livres iiij s. par.  
 
Anthoine van der Bancq orphenin en tient ung fief gisant en Kerchove contenant iiij bonniers 
vault ledit fief par an  xxvij livres par. – orphenin  tauxe pour moictie viij livres ij s. par.  
 
Arnoul de Witte en tient ung fief gisant oudict Kerchove contenant cincq bonniers et ung 
quart dont la mere dudict Arnoul tient la moictie sa vie durant en vivenote et vault ledict fief 
par an  xLviij livres par. – tauxe pour Arent  xiiij livres viij s. par. et pour sa mere vij livres 
iiij s. par.  
 
Phelippe van der Scelden en tient ung fief gisant Elsseghem contenant cincq quartiers de 
terre et appertient audict fief une seignorie appelle LANDSCHOOF  sur xiij quartiers de terre 
dont la vefve de  Ywein van der Scelden tient la moictie sa vie durant en vivenote en pardesus 
ce a  Rogier van der Scelde de rente viagiere xij livres par. et vault ledict fief par an  x livres 
par. – tauxe pour Philippe iij livres par. et pour sa mere  xxx s. par.  
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Arnoul Bultel en tient ung oudict Elsseghem contenant trois quartiers de bois dont sa mere 
en tient la moictie sa vie durant en vivenote et vault ledict fief par an iij livres par. – nihil    
 
Jehan van Willebeke en tient ung fief gisant en la paroiche de Kerchove contenant ix 
quartier et xL verges de terre et vault par an  ix livres par. – tauxe v livres viij s. par.  
 
Ledict  Jehan  tient encore ung fief en Elsseghem contenant ung anchien bonnier et demy de 
terre et vault par an  ix livres par. – tauxe v livres viij s. par.  
 
Jorge van der Meere en tient ung fief gisant oudit Elsseghem contenant cincq bonniers et 
vault par an  xxj livres par. – taxe  xij livres xij s. par.  
 
Jehan Simarys a cause de damoisele  Margriete van den Meere sa compagne en tient ung 
fief gisant en la paroiche de Kerchove contenant ix ½ bonniers item appertient audict fief les 
deux pars dune disme sur deux bonnies et demy de terre item en rente seignourable ij 
mudekins de soille vj muddekins davaine x ½ cappons la moictie dune geline et xv s. viij 
deniers en deniers item sur iij bonniers et ixc verges de terre prent ledict Jehan den 
landschoof et vault ledict fief par an deduit les fraiz  xL livres par.  
 
Raesse van den Bossche en tient ung fief gisant en la paroiche Delsseghem contenant iij 
bonniers item en rente seignourable et daultre terre par cidevant donne a rente heritable pour 
la moictie des prouffiz iiij livres par. vault par an  xxiiij livres par. – tauxe  xiiij livres viij s. 
par.  
 
Messire  Louys de Rokenghem  tient ung aultre fief de madicte dame gisant en la paroiche 
Delsseghem appelle TER SCELDEN  contenant xviij bonniers de terre item en rente en 
deniers Lv s. par. xviij cappons xiiij gelines ung halstre de blet et xxx oefz et sont dudict fief 
tenus xiij arriersfiefz cy apres declarez vault ledict fief par an C livres par.  TER SCHELDEN 
tauxe Lx livres par.  
 
Premiers Roland Dauvein en tient ung fief gisant en Elsseghem contenant x bonniers de terre 
item en rente seignourable xij livres et sont dudict fief tenu cincq fiefz cy apres declarez vault 
ledict fief par an  iiijxx livres par. – tauxe xLviij livres par.  
 
Arnoul van der Varent tient ung fief dudict Rolant gisant en la paroiche de Kerckhove 
contenant xiiijc verges de terre vault par an  vj livres par. – nihil  
 
Jaques van der Varent en tient ung gisant en ladicte paroiche contenant xiiijc verges de terre 
vault par an  vj livres par. – nihil  
 
Jehan van Lake en tient ung fief contenant iij bonniers de terre doit ma demoiselle vefve de 
fu  Fransois le Bisscop  prent les fruiz sa vie durant vault par an xv livres par. – tauxe pour 
Jehan iiij livres x s. par. et pour la vefve ij livres v s. par.  
 
Dierlay van den Berghe a cause de Elysabet Vierteels sa femme en tient ung fief en 
Elsseghem contenant ung quartier de terre vault par an  xxx s. par. – nihil  
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Le chappiltre de leglise nostre Dame en Tournay en tient ung fief mais maintiennent quil est 
amortisse et que a ceste cause ilz ne donnent bailler valeur et pour ce neant – il est amortise 
 
Jorge van der Meere tient ung fief de dessusdicts messire Louys gisant en Elsseghem 
contenant iij bonniers de terre et iiij bonnies par cidevant donnez a rente heritable pour la 
moictie des prouffis item en rente seignoruable ij s. par. ung muddeken de soille ij muys 
davaine iiij …ostete ij chappons et ij gelines vault par an xxiiij livres par. – tauxe xiiij livres 
viij s. par.  
 
Ledict  Jorge en tient ung fief gisant oudict Elsseghem contenant deux bonniers item en rente 
seignourable xiij deniers obole par.   j tournois iiij cappons une geline ij muddeken de blet 1 
½ muddeken appelle mout vault par an vj livres par. – nihil  
 
Gilles de Hont en tient ung fief gisant en ladicte paroiche contenant xj quartiers de terre item 
en rente seignourable iij s. obool par. v cappons ung muddeken de blet deux muddekins 
appelle mout grande mesure item le tierchs de trois quartiers de preitz  quant il est seve dont 
sa mere tient la moictie sa vie durant en vivenote et vault par an  xviij livres par. – tauxe  x 
livres xvj s. par.  
 
Josse van den Driessche en tient ung fief gisant oudict Elsseghem contenant ung bonnier 
vault par an  iiij livres x s. par.  
 
Anthoine le Leu orphenin en tient ung fief gisant audit Elsseghem et est une rente 
seignourable assavoir xxxiiij halsters davaine, xij cappon et iij s. par. en deniers dont ma 
dame vefve de feu messire  Guerart Scosters tient la moictie sa vie durant en vivenote et vault 
ledict fief par an environ  ix livres par. – Orphenin tauxe pour moictie  ij livres xij s. par.  
 
Olivier de Morsele a cause de Chatelin Schalins en tient ung fief gisant oudit Elsseghem 
contenant vj quartier de terre vault par an  viij livres par. – tauxe pour ledict Olivier viij 
livres xvj s. par.  
 
Guillaume van den Driessche en tient ung fief gisant oudict Elsseghem contenant vj quart  de 
terre vault par an  viij livres par. – tauxe iiij livres xvj s. par.  
 
Gilles van den Winckele en tient ung fief gisant oudict Elsseghem contenant iij bonniers de 
bois et vault par an  xij livres par. tauxe vij livres iiij s. par.  
 
Guerart van den Ghehuchte en tient ung fief gisant oudict Elsseghem contenant trois 
bonniers vault par an et tient ma demoiselle sa mere la moictie en vivenote  xiiij livres par. – 
tauxe  viij livres viij s. par.  
 
Joannes de Haze en tient ung fief a cause de  Catherine van den Kerchove gisant en la 
paroiche Delsseghem contenant deux bonniers vault par an  x livres par. – tauxe vj livres par.  
 
Jehan Fransois  en tient ung fief en ladicte paroiche contenant demy bonnier de bois dont sa 
mere tient la moittie sa vie durant en vivenote vault par an  xviij s. par.  
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Jehan Sevarys a cause de mademoiselle  Margriete van der Meere sa compangne en tient 
ung fief en Elsseghem contenant v bonniers et vault par an  xvj livrres par. – tauxe  ix livres 
xij s. par.  
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LXXV. VURSTE 
 

4505 Hannekyn de Zoergheloese zoon van Gillis doet verhef van zijn leen van een 
bunder gelegen in het land van Gavere aan de VAERWICKE MEERS palende aan 
de Schelde en aan het leen van Joesine van der Scelden en aan Kerstiaen den Mey. 
De jaarlijkse huuropbrengst wordt op vier pond par. geschat. Het leen is voor de 
helft belast met bijlevinge. Het rapport werd de leenhouder gezegeld op 3 juni 
1514.  

4506 Goeris de Ruddere als voogd en in de naam van Jossine van der Schelde zijn 
vrouw doet verhef van een leen van een bunder groot. Het leen is gelegen te 
Vurste in het land van Gavere in het gewest van  DEN VAERWYCK MEERS. Het 
leen paalt aan Hannekijn de Zuergheloese en aan de erfgrond  toebehorende de 
weduwe van der Varent.  Samen met een ander leen wordt dit verhuurd tegen vier 
pond par. per jaar. Mergriete sCupers heeft op de helft van het leen haar 
bijlevinge. De leenhouder zegelde het rapport op 3 juni 1514.  

4507 Jan de Sorgheloose zoon van Gillis doet verhef van zijn leen van een bunder 
gelegen in het land van Gavere in het gewest van de  VAERWYCK MEERSCH. 
Het leen paalt aan de Schelde en aan het leen van Joosine van der Schelde en aan 
de erfgenamen van Kerstiaen de Mey. De leenhouder zegelde het rapport op 22 
augustus 1515.  

4508 Jacob de Beaumez zoon van Godefroets doet verhef van zijn leen komende van 
Adriaen de Ruddere. Het leen is vijf dagwand meers gelegen in Vurste in de  
VAERNEWIJCK MEERSCH over de Schelde en paalt aan het goed van de 
weduwe van wijlen mher Clays vuten Hove, en aan het goed van de erfgenamen 
van Jan de Zorghelose. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 1 maart 
1545 n.s.  

4509 Jan van Veegaete  fs Joos doet verhef van zijn leen gekomen van Jacob van de 
Veegaete zoon van Gillis zijn oom. Het leen is een bunder meers gelegen in de  
WAERNEWYCK MERSCH palende aan de Schelde, aan het leen van Jaecop de 
Beaumez, Adriaen Serros, aan het goed van de erfgenamen van Joos van de 
Veegaete. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 28 november 1604.  
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LXXVI. WICHELEN 

 

4525 Willem abt van het Godshuis van Affligem doet verhef van een leen van veertig 
bunders groot. De veertig bunderen zijn uitgegeven in helftwinninge aan vele en 
diverse laten. Men mag een meier en zeven schepenen aanstellen. Willem van 
Nuwenhove werd aangesteld als bedienlijk man. Het rapport werd gezegeld door 
de abdij op 31 juli – zonder verdere opgave van het jaartal.  
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LXXVII. ROZEBEKE 

 
Guillaume Anthuenis a cause de sa femme en tient ung en Roosebeque et est une rente 
seignourable duquel on tient ung fief et vault le fief dudict Guillaume par an  iiij livres par. – 
nihil  
 
Hannekin Doosterlinc en tient ung fief de madicte dame en Roosebeque contenant iij 
bonniers et vault par an  vij livres xvj s. par. Orphenin tauxe pour moictie ij livres vj s. vj 
deniers par.  
 
Dame Clare van der Meere vefve de feu du Sieur de Marque  en tient ung fief en Roosebeque 
contenant bois brine [ bois de brin = stamhout ] et terre labourable quatre bonniers vault par 
an  iiij livres xvj s. par. – nihil  
 
Pieter Steemaer tient ung fief de madicte dame gissant en Roosebeque contenant iijc verges 
de terre et vault  x s. par. – nihil  
 
Josse le Chevalier en tient ung fief en Roosebeke contenant deux bonniers et vault par an  xL 
s. par. – nihil  
 
Jehan le Brune filz Louys en tient ung fief en Rosebeque contenant demy bonnier et vault par 
an  xxiiij s. par. – nihil  
 
Margriete Snesteghem fa Oliviers en tient ung fief en Roosebeque contenant viij bonniers 
vault par an deduit les fraiz  xxiiij livres par. tauxe xiiij livres viij s. par.  
 
Ledict messire Guillain du Chine [ vten Swaene ] tient ung aultre fief de madicte Dame  en 
Roosebeque oultre le mandre  et est une rente seignouralbe de xxxix rasieres ij havotz velue [ 
ruige ] avaine [ haver ] item en rente en deniers xLvj s. den obool par. vj cappons et xv ½ 
gelines valent lesdicts ij fiefz dudict messire Guillain par an deduit la refection des maisons  
Cxx livres par. – tauxe  Lxxij livres par.  
 
Guillaume de Jans a cause de  Adelise Scots  sa femme tient ung fief de madicte dame gisant 
en Roosebeque contenant ung bonnier ou environ vault par an  xLviij s. par.  
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LXXVIII. SINT-BAAFS-VIJVE 

 
Guerart van den Hecke en tient ung fief en Sente Baefs Vive contenant trois quartier et vault 
par an  xLiiij s. par. – nihil  

 
Jehan van der Leyen en tient ung fief en Sente Baefs Vive contenant j ½ bonnier vault par an  
vj livres x s. par. – nihil  

 
Guerart de Hert en tient ung fief en la paroisse de Sainte Baefs Vive contenant vj bonniers de 
terre et en rente heritable iij livres par. vault par an rabatu les fraiz et en sont tenus dudict 
fief six arriers fiefz dont lun cy apres sensient et les aultres cincq sont en deffault [ de ] 
d’avoir bailler  [ geven, overgeven ] leur grandeur et valeur selon le rapport dudict Guerart  
xxiiij livres par. – tauxe xiiij livres viij s. par.  
 
Demoisselle Liegart femme de  Jaques van den Heede tient ung fief dudict Guerart et est une 
disme en Sainte Baefs Vive qui vault par an  xxix livres par. – tauxe  xvij livres viij s. par.  

 
Sohier Huucker  en tient ung fief en Sainte Baefs Vive contenant ijc mesures de terre et vault 
par an  xxxij s. par. – nihil  

 
Jehan Dobbele en tient ung fief en Sente Baefs Vive contenant deux bonniers chergie de iij 
livres ij s. annuellement a ladicte court Denghem  et vault par an deduict lesdicts iij livres ij s.  
iij livres xij s. par. – nihil  
 
Ledict Roger a cause dessusdict en tient encore ung fief en Sente Baefs Vive contenant iij 
bonniers duquel Rogier Staec et sa femme prendent les prouffys leur vie durant vault ledict 
fief par an  xij livres par. -  vij livres iiij s. par.  

 
Rolant van Carsele en tient ung fief en Sinte Baefs Vive contenant vjc verges de terre chergie 
de rente heritable par an vault deduict ladicte rente  xij s. par. – nihil  

 
Jehan van den Werst  en tient ung fief de ladicte court en Sainte Baefs Vive contenant vj 
bonniers vault par an  xxviij livres xvj s. par. – tauxe  xvij livres v s. par.  
 
Pierre le Smet  en tient ung fief de ladicte court en Sente Baefs Vive contenant iii bonniers 
vault par an  xiiij livres viij s. par. – tauxe  vij livres xij s. par.   
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LXXIX. SINT-ELOOIS-VIJVE 

 
Josse Pylnake  en tient ung fief en Sente Loys Vive contenant en rente heritable vj mesures de 
ble appelle franckaert et vault par an  xij s. par. – nihil  
 
Jehan Bayart en tient ung fief en Sente Loys Vive contenant ix quartiers de terre et vault par 
an  xxiiij livres par. – tauxe  xiiij livres viij s. aprisis  
 
Pauwels tVelt en tient ung fief en Sainte Loys Vive contenant cincq viefz bonniers et vault par 
an  xxiiij livres par. – tauxe  xiiij livres viij s. par.  
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LXXX. WIELSBEKE 

 
Joncvrouwe  Margriete Loers fa Pieters en tient ung fief en Wielsbeque contenant cincq 
bonniers qui vault par an  vij livres iiij s. par. – tauxe  iiij livres vj s. par.  
 
Ledict Jehan le Brune filz Louys encor en tient ung fief en Wielsbeke contenant xij bonniers 
de terre chergie de xxxvj livres par. par an et vault ledict fief deduit lesdicts xxxvj livres :  
xviij livres par. – tauxe  x livres xvj s. par.  
 
Domijn van Venur en tient ung fief en Wielsbeque contenant vij bonniers vault par an  xvj 
livres par. – tauxe  ix livres xij s. par.  
 
Messire  Guillain du Chine [ vten Swaene ]  chevalier seigneur de Wacquenes en tient ung 
fief en Wielsbeque appelle MANNESTICHELE contenant en grandeur xLj bonniers item en 
rente seignourable en deniers xxxvij s. par. x chappons iiij ½ gelines, xj havotz de soille et iij 
rasieres velue [ ruig ] avaine [ haver ]  duquel fief sont tenus vij hommaiges dont lun est cy 
apres declaire et les aultres vj sont en deffault davoir rapporte leur grandeur et valeur  - 
tauxe  Lxxij livres par.  
 
Margriete sPoorters fa Willems en tient ung fief en Wielsbeke contenant ung quart de 
bonnier vault par an  xvj s. par. – nihil  
 
Ma demoiselle  Katerine de Outerive en tient ung fief en Wielsbeke et la environ appelle TE 
VATENE et est une plache enmasonnee contenant en grandeur viij bonniers item en rente 
seignourable en chappons gelines et rente en deniers environ v livres xij s. par. duquel fief 
sont tenus vj fiefz cont les trois sont cy apres declarez et les aultres trois sont en deffault 
davoir raport leur grandeur et valeur et vault ledict fief deduict la refection des maisons  xxx 
livres par. – tauxe xviij livres par.  
 
Premiers  Zegher Hunckaert tient ung fief de ladicte demoiselle Katerine de sa court de 
Vatene gisant en Wielsbeque contenant v quarties de terre vault par an  iij livres xij s. par. – 
nihil  
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LXXXI. DIVERSE GEMEENTEN 
 
Guillaume van den Meere a cause de ma demoiselle  Elysabet Crudepennincx en tient ung 
gisant en la paroiche de Ghiselbrechteghem contenant iij bonniers vault par an  ix livres par. 
– tauxe v livres viij s. par.  
 
 
Messire Louys de Rokeghem tient ung aultre fief de madicte dame de Nevers en Arelbeicke 
contenant xv ½ bonniers item en rente xxxij rasieres une pinte soille une rasiere davaine  iiij 
cappons xij gelines et le quart xvij ½ pains et iiijxx oefz duquel fief est tenu ung arrierfief de x 
livres au relief et x° denier a la vente mais nest pas ycy mis vault le fief dudict messire Louys 
par an  iiijxx livres par. – tauxe  xLviij livres par.  
 
Messire Jehan de Monferant chevalier en tient ung fief extendant en les paroiches Denghem, 
Rosebeke et Muelenbeque appelle TER WAELBRUGGHE et a SCHOTHOUCKE et est une 
rente seignourable de ij livres xvij deniers par. xviij halsters et iij havotz de soille Lxxij 
rassiers davaine  xxj1/2 chappons et une disme de vj livres par. qui vault en tout par an xLix 
livres x s. par. – tauxe  xxix livres xiiij s. par.  
 
Ledict messire Jehan en tient ung aultre fief appelle TE SCHEERS et est une rente 
seignourable de iiij rasiers davaine molle item appertient audict fief une pescherie en la 
Deene  appelle HILTGHEWEERE lequel fief vault par an environ  xxiiij s. par. – nihil    
 
Jacques van den Eede  en tient ung fief contenant iiij bonniers et vault par an xiiij livres viij 
s. par. – tauxe  viij livres xij s. par.  
 
Ledict  Jaques a cause de sa femme en tient ung fief et est une disme en Muelebeque et vault 
par an environ xviij livres par. – tauxe  x livres xvj s. par.  
 
Jehan Mondet en tient demy fiefz lun en Wareghem et laultre en Zulte contenant xj bonniers 
et xv verges valent par an rabatu les fraiz  Lvij livres par. – tauxe xxxiiij livres iiij s. par.  
 
Gossart Gillons en tient ung fief en Wareghem appelle TER SLUUSE  contenant xvij ½ 
bonniers et vault par an rabatu les fraiz  Lxvj livres par. – taxe xxxix  livres xij s. par.  
 
Olivier van Ovenackere  en tient ung fief en Wareghem contenant deux viefz bonniers et vault 
par an  vij livres iiij s. par. – tauxe iiij livres vj s. par.  
 
Jehan van Caelberghe tient ung fief de madicte dame en Rosebque et Oodinghem contenant 
iij bonniers et vault par an  ix livres par. – tauxe v livres viij s. par.  
 
Jehan van Lake en tient ung fief au dehors dAudenaerde contenant ung bonnier et le quart 
duquel ma demoisselle sRudder vefve de feu  Jose van den Vivere tient la moictie sa vie 
durant en vivenote et vault par an  xiiij livres par. – pour la part dudict Jehan iiij livres iiij s. 
par. et pour la vefve ij livres ij s. par.  
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Perchinne van der Bancq femme  Jehan van den Gaver en tient ung fief appelle LE 
TONLIEU DES BREBIS [de Lammerentol] extendant en la ville et eschevinnaige de Courtray 
et vault par an  xij livres par. – tauxe  vij livres iiij s. par.  
 
Robrecht de Schoonvelt  a cause de sa femme contenant vij bonniers et en rente heritable ix 
s. par. et vault par an  xxviij livres par. – tauxe  xvj livres xvj s. par.  
 
Jehan van Puthem en tient ung fief en Wervicke contenant ix bonniers de terre et en sont 
tenus dudict fief deux arrieresfiez lequlez ne sont point ycy mis obstant quilz ne sont raporte 
et vault le fief dudict Jehan par an  xviij livres par. – tauxe  x livres xvj s. par.  
 
Lievin le Smet en tient ung fief de madicte dame en Sainte Baefs Vive contenant ung bonnier 
et le quart de terre item en rente heritable ij s. viij deniers et vault par an  vj livres par. – nihil  
 
Louys van Marke fs Bernarts  en tient ung fief gisant en Huele et est une disme dont ma 
demoisselle sa mere tient la moictie sa vie durant en vivenote et vault ledict fief par an Lxxij 
livres par. – tauxe  xLiij livres iiij s. par.  
 
Jan van den Werst en tient ung fief en Zulte contenant Lxxiij verges de terre et vault par an  
xxvj s. par. – nihil  
 
Jorge van Messen fs Phelippe en tient ung fief en Wareghem et est une rente seignourable de 
xij s. par. vij gelines vj rasieres de soille xj oflies xxv rasieres davaine et vault par an  x livres 
xvj s. par. – tauxe vj livres ix s. par.  
 
Rolant de Anvein  en tient ung fief en Kerchove et est une rente seignourable de iij s. iiij 
deniers et iij chappons – nihil  
 
Jehan de Leeureghem  seigneur de Rolleghem en tient ung fief en Wareghem appelle  TER 
VIVEN  contenant cincq bonniers et en sont tenu deux arrieresfiefz lequelz ne sont point 
rapporte et le fief dudict Jehan par an  xxiiij livres par. – tauxe  xiiij livres viij s. par.  
 
Rogier van den Hecke en tient ung fief en Loo prez Poucke et est une cense enmasonnee item 
appartient a icellui fief en rente seignourable x cappons cincq livres iiij s. iiij deniers par. et 
en sont tenus iij arrieresfiefz dont lun est cy aprez declare et les iij aultres sont en deffault 
davoir rapporte leur valeur et vault ledcit fief dudict Rogier deduit la refection  Lxxij livres 
par. – tauxe  xLiij livres iiij s. par.  
 
Guillaume le Clerc fs Phelippe tient ung fief dudict rogier gisant en la paroiche de Nevele 
contenant xj mesures appelle ghemeten rabatu les fraiz vault par an  xij livres par. tauxe  vij 
livres iiij s. par.  
 
Daniel le Veau en tient ung fief en Wareghem contenant ung bonnier et vault par an  vj livres 
par. – nihil  
 
Jehan van Kerchove en tient ung fief en Eerstere et est ung lieu enmasonne appelle  TE 
BUTSEGHEM  contenant vij ½ bonniers et L verges item en rente seignourable iij muddekins 
grain appelle mout, j ½ cappons 1 ½ geline  xiiij deniers en rente en deniers et en aultre rente 
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heritable xx s. par. dont la mere dudict Jehan tient la moictie sa vie durant en vivenote vault 
ledict fief deduit les refections des maisons  xv livres par. – tauxe  vj livres par.  
 
Josse Waellart  en tient ung fief en Curne contenant ung bonnier et xc verges de terre cherge 
dune rente de vj livres par. appelle sourente vault deduict lesdicts vj livres  xxiiij s. par. – 
nihil  
 
Jaques le Ledersnydre  en tient ung fief en Wareghem contenant ung viefz bonnier et vault 
par an  xxxvj s. par. – nihil  
 
Josse le Keysere en tient ung fief en Gheits contenant xvj mesures appelle ghemeen et une 
lyne de terre vault par an par dessus tous fraiz ix livres xij s. par. – tauxe  v livres xv s. par.  
 
Inghel van der Meere tient ung fief dudict messire guillam en Wareghem contenant en preitz 
iiij bonniers et vault par an  xxxiiij livres par. – tauxe  xxj livres viij s. par.  
 
Jehan de Clarhout  seigneur de Puthem en tient ung fief gissant oudict Puthem appelle  
HOONEGHEMS et est une seignourie extendant sur certain quantite de terre dont il prent 
marcghelt a la vente est assavoir xxx s. par. de la livre de gros  
 
Les fiefz tenus de messire  Pierre Bladelin  seigneur de Middelbourgh en Flandres combien  
que son fief dont ilz sont tenuz nest point cy devant mis  
 
Premiers  Jaques van den Eede en tient ung fief et est une disme dont ma demoiselle la 
compangne de  Adrien Basin tient la moictie sa vie durant en vivenote et vault ledict fief par 
an  xL s. par.  
 
Guillaume le Corte en tient ung fief gisant en la paroiche de Wielsbeke contenant ix bonniers 
item en rente heritable ung muy de soille vault par an  xxxvj livres par. – taxe  xxj livres xijs s. 
par.  
 
Josse Pijmackere en tient ung fief gisant en Zulte contenant ij mesures appelle ghemeten et 
vault par an  L s. par.  
 
Les fiefz tenus de maistre  Jehan Wielant  et ma demoiselle  Katerine sa compangne a cause 
de leur fief par eulx tenus de ma dame de Nevers lesquelz ne sont point cy mis touts obstant 
quilz sont en deffault de les avoir baillie [ geven, overgeven ]  
 
Premiers   Colart Papal tient ung fief dudict maistre Jehan gisant en la paroiche Desselghem 
appelle TE LAKE  contenant x bonniers de terre item en rente seignourable vij s. par. iiij 
oflies et iiij gelines dont ma demoiselle sa mere tient la moictie sa vie durant en vivenote vault 
ledict fief par an  xxxvj livres par. – tauxe  xxj livres xij s. par.  
 
Messire  Guillain du Chine [ vten Swaene ]  en tient ung fief gisant en Wielsbeke appelle  TE 
LEMBEKE  contenant xij ½ bonniers et vault par an  xxxij livres par. – tauxe xix livres iiij s. 
par.  
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Gueraert Mestdach tient ung fief de ma demoiselle Katherine van den Ketulle compagne 
dudict maistre Jehan contenant xj bonniers et vault par an deduit les fraiz  xxxvj livres par. – 
tauxe  xxj livres xij s. par.  
 
Les arrieresfiefz tenus de Messire  Jehan de Halewin seigneur de Zweveghem a cause de son 
fief tenu de madicte Dame lequel nest point en mis obstant quil na raport etca  
 
Premiers  Guillaume le Corte en tient ung fief contenant xiij bonniers item en rente heritable 
xxxvj rasieres davaine [ haver ] vault par an pardessus les fraiz  Lv livres par. – tauxe  xxxvj 
livres par.  
 
Les arrieres fiefz tenus de  Guillaume de Halewin a cause de son fief tenu de madame lequel 
nest point ycy mis pour la cause dicte 
 
Premiers  Guillaume le Corte tient ung fief dudict  Guillaume de Halewin gisant en 
Wielsbeke contenant v bonniers et vault par an deduit les fraiz  xviij livres par. – tauxe  x 
livres xvj s. par.  
 
Arrieresfiefz tenus de monseigneur de Halewin a cause de son fief tenu de Madicte Dame 
lequel nest point cy mis pour la cause devant dicte  
 
Premiers  Jehan du Buisson tient ung fief dudict seigneur de Halewin gisant en Sainte Baefs 
Vive contenant iiij bonniers et vault par an  xvij livres iiij s. par. – tauxe  ix livres xviiij s. par.  
 
Arrieresfiefz tenus de messire Jaques de Halewin de sa seigneurie appelle 
BAERDOUCHSCHE tenu de madicte  etca 
 
Premiers Roger Zoethelm en tient ung fief et est une rente seignourable de xxiij rasieres 
davaine  et vault par an  vj livres par.  
 
Volgens register van de Rekenkamer nr 24644 (anno 1473 overgebracht in Rijsel in 1480) 
volgende melding :  
 
Omdat de ontvanger zijn dokumenten verloren was heeft hij volgende personen 
aangeschreven om te trachten de inning van de belasting op de lenen [ 60 % ] te bekomen.  
Omdat niet vermeld is waar het leen gelegen is, hebben we deze achteraan geplaatst. 
 
De  Johannes Boele et ses freres orphenins a cause de deux fiefz baillie oultre chascun an 
valeur de iij livres xij s. par. de ce receu pour la moitie  ij livres iij s. vj deniers par. 
 
Dudict  Johanes Boele et sesdicts freres orphenins pour deux autres fiefz bailliez oultre en 
valeur de xxiiij livres par. par an  selon ledict taux  vij livres iiij s. par.  
 
De  Willem Vermeere dun fief baillie oultre en valeur de iij livres par. par an de ce receu  
xxxvj s. par. 
 
De  Rase Luucx pour la tauxacion dun fief valissant aussi trois livres par. par an  xxxvj s. 
par. 
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De  Gillis Luucx pour ung fief de iiij livres xvj s. par. par an  Lvij s. vij deniers par.  
 
De Jaqueminne sHoghen pour le taux dun fief baillie oultre en valeur de iij livres par. par 
an  xxxvj s. par. 
 
De  Jehan van den Velde a cause dun fief quil a baillie oultre en valeur de xLvj s. par. par an  
xxvij s. vij deniers par. 
 
De  Jehan de Hooghe a cause de deux fiefz baillie oultre ensemble en valeur de xix livres iiij 
s. par. par an  xj livres xiij s. viij deniers par. 
 
De Willem Vermeere a cause de deux petitz fiefz bailliez oultre en valeur de Liii s. par. par 
an receu xxxj s. x deniers par.  
 
De Vincensie sHoeghen pour ung fief de xxxvj s. par. par an  xxj s. viij deniers par. 
 
De  Lievin Hobrechts a cause dun fief de la valeur de vij livres iiij s. par. par an  iiij livres vj 
s. vij deniers par.  
 
De  Jehan de Wilde a cause dun petit fief de sa valeur de xLviij s. par. par an  xxix s. par. 
 
De  Pieter de Wilde  pour ung fief valissant iij livres vj s. par. par an  xxxix s. vij deniers 
obool par.  
 
Des hoirs de feu  Gallant van den Damme orphenins pour ung fief baillie oultre en valeur de 
vij livres xiij s. parisi par an receu selon la tauxacion pour la moitie  ij livres vj s. j denier 
obool par. 
 
De sire  Philips Bockaert pour trois fiefz bailliez oultre en valeur de iij livres xvj s. par. par 
an  xLv s. vij deniers obool par.  
 
De Jehan Witte a cause dun petit fief de xxiiij s. par. par an  xiiij s. vij deniers obool 
 
De Jehan van der Loove, Jehan vanden Bossche et  Jehan vander Meersch a cause de trois 
fiefz valissant ensemble par an ix livres xij s. par. – v livres xv s. par.  
 
De  Jehan van Mossevelde pour ung fief de la valeur de iij livres par. par an  xxxvj s. par.  
 
De  Margarete Vlamincx pour et a cause de deux fiefz lun valissant par an Lxvj s. par. et 
lautre xxxvj s. par. de ce receu  iij livres j s. vij deniers par.  
 
De  Jehan de Wilde pour deux petitz fiefz de xLiij s. par. par an  xxv s. x deniers par.  
 
De  Calle vander Muelen pour le taux dun petit fief valissant xxx s. par. par an  xviij s. par.  
 
De  Betkin Haenkins  orphenine pour ung fief de xLv s. par. par an pour la moitie  vij s. vj 
deniers par.  



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 554

 
De  Jehan Keghele a cause dun petit fief de xLviij s. par. par an  xxviij s. x deniers par. 
 
De  Jehan Haenkin  a cause et pour le taux dun petit fief valissant iij livres vj s. par. par an  
xxxix s. vj deniers par.  
 
De  Willem Mathys pour le taux de trois fiefz valissans ensemble par an vij livres par. iiij 
livres iiij s. par. 
 
De  Jehan Mathijs a cause de deux fiefz bailliez oultre en valeur et vij livres x s. par. par an  
iiij livres x s. par.  
 
De  Jehan Vromont pour le taux dun fief valissant xxx s. par. par an  xviij s. par. 
 
De Jehan Dauwe pour le taux de deux petitz fiefz valissant par an ensemble Lj s. par.  xxx s. 
par.  
 
De  Jehan de Hertoghe a cause de deux fiefz bailliez oultre en valeur de Lxvj s. par. par an  
xxxix s. viij deniers par. 
 
De  Goissin Toc  pour le taux de deux fiefz valissant par an a ferme xviij s. par. x s. ij deniers 
par. 
 
De  Ghiselbrecht de Cousmakere  a cause dun fief valissant xxx s. par. par an  xviij s. par. 
 
De  Gillis van Audenaerde pour et ou nom de  Katherine sWilden a cause dun fief baillie 
oultre en valeur de vij livres iiij s. par. par an receu pour ledict taux  iiij livres vj s. x deniers 
par. 
 
De  Jehan vander Loeve  pour et a cause dun fief gissant a Westrem valissant ix livres xij s. 
par. par an  v livres xv s. v deniers par. 
 
De  Jaques Synay pour le taux de son fief valissant xvj s. par. par an  ix s. viij deniers par.  
 
De  Josse Ydiers  pour semblablement le taux dun petit fief baillie oultre en valeur de xvj s. 
par. par an semblable somme de ix s. viij deniers par.  
 
De Pietre Kerstiaens pour le taux de deux fiefz valissans ensemble xLiiij s. par. par an  xxvj s. 
viij deniers par. 
 
De  Willem vanden Hoerde pour la tauxacion de deux fiefz bailliez oultre en valeur de Lxxij 
s. par. par an  xLiij s. v deniers par.  
 
De Martin de Causmakere a cause dun fief baillie oultre en valeur de v livres xij schel par. 
par an  iij livres vij s. iij deniers par. 
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BIJLAGEN 

 
Uitgave denombrement van Jan van Montmorency voor zijn heerlijkheid van Huise (nr 3884, 
zie p. 319) 
 

 

 Jan, baron van Montmorency en van Nevele, heer van Huusse kenne bij desen dat 
wij houdende zijn in eenen vullen leene van onsen harden gheduchten heere ende 
prinche den eertshertoghe van Oostenrycke, hertoghe van Bourgogne etca grave 
van Habsbourgh, van Vlaenderen etca ende dat van zijnen huse en[de] hove van 
Dendermonde  te wetene es dleen en[de] heerscip van Huusse gheleghen in de 
casselrie van Audenaerde en[de] van Curtrijcke met alle zinen toebehoorten 
en[de] resorten daeran clevende waerof den teneur en[de] tvermoghen hierna[er] 
volcht van woorde te woorde. Eerst theerscip van Huusse sresorterende ten 
voorss[eyde] huus van Dendermonde met hogher justicie middele ende nedere 
ende al dat een[en] hoghen justicier toebehoort en[de] ons en mach ter causen van 
dien gheene zake ontgrooten hebben tberech van allen criminelen ende civilen 
zaken …. tot [het] gheven en[de] nemen voor vonnesse ende der naer bannen 
vuten heerscepe van Huusse ende buten lande van Vlaendren en[de] weder in[ne] 
roupen composeren  van dieften van vertbraken en[de] van alle zaken crimineel of 
civile hebbende tol en[de] vont, stragiers en[de] bastaerde goedt en[de] alle 
manieren van confiscacien en[de] alle manieren van kenness[en] up straeten 
en[de] weghen ende tvoorss[eyde] heerscip houdende souverainlic sonder 
eenighen heere of ymende anders daer sij te hebben kennes[se] of berecht dan 
alleenlic minen geducht[en] heere ende prinche dat hij ghecos[tumeert es ] te 
heffene alle de beste hooftstoelen ende de ervachtighe amman van Huusse want 
hy dammanscip [ hilde ] van den heere van Huusse in leene mach doen alle de 
staende claghen up derve en[de] hij heeft ter hoochste boete als[se] by wette 
ghewijst es drie schell[inghen] pa[risis] en[de] damman moet elcken 
ghevanghenen daer justicie an cleeft doen justicieren zonder mijns heeren cost 
van Huusse  dies moet men den amman leveren de vanghenessen en[de] damman 
heeft al dat de ghevanghene over hem heeft als hij verwijst werdt en[de] niert 
meer en[de] de heere van der Vichte moete leveren den bast en[de] d’amman 
moet alle jare met den heere van Huusse twee daghen zijn evene meten zonde[r] 
mijns heeren cost ende zonde[r] yet daeraf te hebbene Ende moet mijns heere of 
zinen ontfanghere altoos inninghe doen van zinen resten van der erfscult alst mijn 
heere of zijn ontfangher begheert en[de] niet meer rechts en heeft d’amman 
voorss[eyd] int heerscip van Huusse dan voorscreven es inscelicx mach de 
ervacheghe meyere mannen scepenen van Huusse up de dinghe daghe en[de] van 
alle manieren van sculden dies heeft de meyere in de hoochste boete alsso by 
wette ghewijst es drie scell[inghen] pa[risis] en[de] niet meer kennesse en heeft de 
meyere int heerscip voorss[eyd] Ende de taelman van Huusse heeft van der 
hoochsten boete alsse bij wette ghewijst es twee scell[inghen] pa[risis] in de 
hoochste boete van scepenen ghewijst es ende vive ende dertich groote Item mijn 
voorss[eyde] heere van huusse heeft een vulle hof van mannen es gheheeten Thof 
Toplozere daer toe behooren an den cant tusschen vichtich en[de] tzestich leenen 
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en[de] manscepen die kennesse en[de] berecht hebben van allen den leenen 
resorterende te dien hove en[de] voort van allen criminelen en[de] civilen zaken in 
wat manieren datse zijn mach metten voors[chreven] mannen houden eenwaerven 
tsiaers eene waerheit daer doen vraghen van allen zaken crimineel of civiel [ ende 
] wies daer bevonden werdt daer of heeft mijn voorss[eyde] heere kennesse en[de] 
berecht met zinen mannen en[de] niement anders Ende de voorss[eyde] zine 
mannen staen ter cause van de haerl[ieder] leene ter trauwen en[de] ter waerheit te 
ghedinghe te ..   int hof Toplozere en[de] als zij steerven heeft mijn voorss[eyde] 
heere coop ende camerlincghelt en[de] als men de voorss[eyde] leenen vertiert 
heift mijn voorss[eyde] heere tiende penninc…  en[de] vertiercoop  Item mijn 
voorss[eyde] heere…  een vulle banc van scepenen in de prochie van Huusse die 
inscelijcx kennesse en[de] berecht hebben van alten criminelen en[de] civilen 
zaken de welke scepenen de heere van Huusse mach stellen en[de] verlaten of zijn 
bailliu com…  hem hebbende alzo dicke en[de] alzo menichwaerf alst hem 
ghelieven sal en[de] mach erstellen omme scepene te zine poorters, clerken of 
ghediede hem huerbuerlic dynckende den heerscepe  Item mijn voorss[eyde] 
heere mach stellen … eenen upperbailliu onderbailliu ontfanghere procureur, 
prater, kercmeesters en[de] helichgheestmeesters en[de] andere officieren 
proffytelic en[de] nuttelic zijnde den heere en[de] heerscepe en[de] die af en[de] 
an stellen tallen tyde [ hem ] ghelieft. Item so wanneer dat den bailliu van 
Audenaerde ghelieft te doene een waerheit te Beke met mijns heere mannen van 
Vlaendren Ende eenighe upsetene binnen der heerscepe van Huusse …   wordden 
hetzij poorters tAudenaerde of ghediede die mach de bailliu van Huusse overhalen 
en[de] zelve bewetteghen met scepenen van Huusse of composeren Alzo hem dat 
ghelieven zal te doene  Item [ den heere ] van Huusse mach hebben alzo dickent 
alst hem ghelieft een dachwaerhede met scepenen van Huusse het zij zes of zeven 
waerf int jaer of meer inzonderheit alst hem zijnen bailliu van noode ….  waerheit 
mach mijn voorss[eyde] heere doen vraghen naer alle manieren van zaken ende 
faiten groot ende cleene en[de] wat daer bevonden werdt crimineel of civil daeraf 
heeft mijn voorss[eyde] heere kennesse en[de] berecht …  en[de] niement anders  
Item mijn voorss[eyde] heere heeft eenwaerven tsiaers een waerheit die men heedt 
een duechdeghe waerheit met scepenen van Huusse en[de] daer mueghen commen 
alle de ghene die wonachtigh zijn …   in Audeghem, in Singhem, in Huerne, in 
Mullem ende in Hautem ende die ghecostumeert zijn ter waerheit te gane en[de] 
erve tHuusse hebben dies sal men de waerheit openbaerlic ghebieden in de …   
drie sondaghe te ghebode tijde Ende in dese voorss[eyde] waerheit mach mijn 
heere doen vraghen naer alle zake crimineel of civil Ende wies in de voorss[eyde] 
waerhede bevonden wert daerop heeft mijn voorss[eyde] heere de kennesse en[de] 
brerecht met zinen scepenen en[de] niement anders  Item mijn voorss[eyde] heere 
heeft eerflic jaerlicx van zekeren gronde van lande ter causen van zinen 
voorss[eyde] leene dat men heedt erve te Huusse van elken bunre …   evenen 
tsiaers zulc alsser up wast en[de] vier penninghe pa[risis] Dese voorss[eyde] erve 
leecht in diversche prochien en[de] plaetsen te wetene in Huusse, in Banlaer, in 
Audeghem, in Aspere, in synghem, in Heurne, in Mullem, en[de] in …  in Lede, 
in Bevere, in eyne en[de] in andren diverschen plaetsen. Ende zo wat crimineel of 
civile zaken valt up dese voorss[eyde] erve daerof heeft mijn voorss[eyde] heere 
van Huusse met zinen scepenen …   en[de] nizement anders. Ende den sitdach 
van der voorss[eyder] erven vermaent hem zelven tSondaechs naer Sente Andries 
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dach tHuusse sonder kercgheobt de Rente jaerlicx van desen eenentwintig 
mudden …   pa[risis] onbegrepen altoos min of meer. Item mijn voorss[eyde] 
heere heeft drie hoven van laeten een te Bouchoute die halen hooft ande mannen 
van Uplozere een te Berteghem die halen hooft an scepenen van …   licht te 
Rechem in de vierscare en[de] die laeten zijn ghemeenehalf mijns heeren van 
Huusse en[de] half sprooste van Huusse dese halen haer hooft an scepenen van 
Huusse en[de] alle de laten hebben kennesse. Item mijn voorss[eyde] heere heeft 
te desen leene toebehorende laetrente daer of dat den onderpant licht in Huusse, in 
Aspere, in Singhem als de gront versterft zo heeft mijn heere een jaer rente datte 
…   zo heeft mijn heere voorss[eyd] van den pont gr[oot] vichtien gr[oot] de 
sitdach van desen vermaent hem zelven zonder kercghebot up Sente Stevins dach 
…  van andere zaken en[de] faicten …  heedt laetgoet het zij criminele of civile 
behoort ter kennesse ende berechte zetten …metten bailliu ende   scepenen van 
Huusse ende met niement anders o metten laten. Item mijn voorss[eyde] heere van 
Huusse …  vele muelenen binnen Huusse alst hem ghelieft ende niement anders 
dan hij het en ware bij consente van minen voorss[eyde] heere. Item mijn 
voorss[eyde] heere mach hebben in zekeren gronde van lande, meersche…  
afvarens gheleghen in diversschen plaetsen in winnenden lande, watre, grachten, 
vivers, meersche,draghen metten hove van Uplozer ende metten huusgavers twee 
ende vijftich bunre onbegrepen…   heeren van Huusse heeft in chyse jaerlicx ter 
causen van den leene voorss[eyd] vallende te kerssavonde in Sent Stevins daghe, 
tonser vrauwen daghe, lichtmesse en[de] thalf maerte ligghende in Huusse …  
Worteghem, in ansdeghem mach draghen in een hondert ponden pa[risis] 
scell[inghen] en[de] penn[inghen] tzeventich cappoenen, vijfthien hinnen, 
zeventhien halstre en[de] een moeken rogs op Lozersc[ip] …   evenen te Hauètem 
van al meer of min onbegrepen ende noch twee vivers te Rechem en[de] noch 
meer andre plecken van lande van watre en[de] van grachten ligghen up 
theer[scip] te Beke en[de] die mijn voorss[eyde] heere ghecostumeert es vute te 
ghevene onder zinen zeghele alzo hem dat ghelieft te doene. Item mijn 
voorss[eyde] heere van Huusse heeft ter causen van den leene voorss[eyd] in de 
prochie van …   heerscip dat men heedt Banlaer en[de] heeft daer jaerlicx erflic 
veertich halster rogs Deynser maten drie cappoenen zevene ende twintich 
scell[inghen] pa[risis] in penninc renten eenen bailliu en[de] zevenen [ scepenen 
die kennesse ] en[de] berecht hebben. Item mijn heere voorss[eyd] heeft ter 
causen als boven een heerscip in de prochie van Wareghem met hoghe justicie 
middele en[de] nedere en[de] al dat eenen hooghen justicier toebehoort …  voor 
vonnesse en[de] daernaer tol vont bastaert goedt boeten toot drie p[onden] 
pa[risis] ende daer onder en[de] al dat criminelen ende civilen zaken toebehooren 
mach niet wteghesteken ende dese voorss[eyde] [ hooghe, middele ende nedere ] 
justicie met haren toebehoorten en[de] alle manieren van zaken, broken, boeten 
en[de] faicten werdt berecht en[de] bewetticht met minen voorss[eyde] heere of 
met zinen bailliu commissie van hem hebbende Ende …  mannen van zinen hove 
van Uplozere in der manieren naervolghende dat mijn voorss[eyde] heere of zijn 
bailliu metten mannen voorss[eyd] up dat hem ghelieft quamen eenighe partien 
clachtich an minen voorss[eyde] heere…  bailliu dan zoude moghen de 
voorss[eyde] bailliu metten voorss[eyde] mannen hebben een clachtwaerhede die 
men heedt daghwaerhede en[de] hier boven mach min voorss[eyde] heere of zijn 
bailliu hebben jaerlicx een duerghinghe waerheit ende wies in deene of in dander 
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waerheit bevonden zal werdden criminel of civil daer of heeft mijn voorss[eyde] 
heere kennesse en[de] berecht met zinen voorss[eyde] bailliu ende mannen ende 
niement anders. Ende te desen waerhede zijn ghehouden te gane metten 
kercgheboden alle upsetene hetzij mannen scepenen of laten int heerscip van 
Wareghem en[de] mijn voorss[eyde] heere mach stellen int voorss[eyde] heerscip 
upperbailliu en[de] onderbailliu ontfanghere, prater en[de] officiers proffijtelic 
den voorss[eyde] heerscepe en[de] die verlaten te zinen wille. Ende heeft een 
volle hof van zeven scepenen die hebben kennesse en[de] berecht up al den gront 
van erfve …   gheleghen es alzo verre als menne houdt van minen voorss[eyde] 
heere of hem rente gheeft het zij in Wareghem, in Vive, in Wielsbeke of in 
Roosbeke. Ende dese voorss[eyde] scepenen moghen erven en[de] ontherven 
clachten ende bewijse doen straetganghe en[de] waterganghe gaen hebbende alle 
berecht van sculden inninghe doen van sheeren rente midts gaders den bailliu 
en[de] hebben alle de hantieringhe van lantzaken en[de] up dat …   voorss[eyde] 
twijfelden van vonnessen hebben zij toot keer ende halen huer hooft an de 
voorss[eyde] mannen van Uplozere daer mense zoude moghen beclaghen en[de] 
beroupen. Ende dit voorss[eyde] hof van scepenen mach mijn voorss[eyde] heere 
of zinen …  zijn bailliu afstellen en[de] verlaten altoos tott zijnder ghelieften. 
Iitem mijn voorss[eyde] heere heeft zekeren grondt in de voorss[eyde] prochie dat 
men heedt bootscap goet die zekere personen besittende zijn. Ende die personen 
zijn gehouden en[de] moeten eens siaers ten verzoucke van minen voorss[eyde] 
heere of van zinen bailliu elcken bootscap doen van Wareghem alzo verre als zij 
redelic moghen gaen van smorghens als de sonne eerst upgaet toot dat zij snavons 
weder ondergaet dan weder te Wareghem te zine. Dies heeft elc een broot van vier 
mijten en[de] niet meer. Item mijn voorss[eyde] heere heeft te Wareghem ter 
causen van den leene voorss[eyd] zekere erf…   chyse of rente die verscijnen te 
kerssavonde en[de] te half maerte te wetene zestien mudde ende een half ruwer 
evenen curtycsce maten neghen rasieren rogs twaleve [ouilien ] eenendertich 
cappoenen negen hoendren hondert ende twintich eyeren vijf pont vijfthien 
scell[inghen] pa[risis] in penninc renten emmer altoos van elcx lettel min of meer 
onbegrepen. Ende als den gront daer dese voorss[eyde] chyse ende rente up staen 
alzo verre dien hy licht in de casselrie van Audenaerde en[de] te Diepenbrouc 
verthiert of als hij versteerft zo heeft mijn voorss[eyde] heere van elken bunre iiij 
sch[ellinghen] pa[risis] en[de] als den voorss[eyde] gront ligghende in de casselrie 
van Curtrycke vertiert werdt zo ende heeft mijn voorss[eyde] heere den achsten 
penninc. Ende als hy versterft zo heeft mijn voorss[eyde] heere van elken avot 
evenen een myte en[de] van den rogghe penninc rente, [ouilien ] cappoenen 
en[de] hinnen van elcx een jaer rente in orconden ende kennessen der waerheden 
dat ditte es de copie van den denombremente gheextraieert vute cherkenninge van 
onsen leene en[de] goede van Huusse metten toebehoorten bij protestatien welke 
copie wij overghreven den bailliu van Curtrycke vuter name van onsen 
gheduchten heere omme te obedierne zekere lettere van mandemente bij hem 
vercreghen [ up zijn] te kennene gheven en[de] up dat hy ofte zijn naercommeren 
dit overgheven zouden willen betrecken in consequentien ons en[de] onse 
naercommeren staende onbegrepen ende in onsen omme dat te wederlegghene by 
justicien zonderlinghe ghemeerct dat ons voorss[eyd] leen noch gheen van zinen 
toebehoorten niet en resoorteren ten casteele te Curtryke Ende bij protestacien als 
boven Soo hebben wij Jan heere boven ghenomt dese jeghewordighe copie doen 
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zeghelen met onse propren zeghele vuthanghende ghedaen den xxix-en dach van 
maerte int jaer duust vijfhondert ende twee naer Paescschen.       





561 

 INDEX OP PERSOONS- EN PLAATSNAMEN 
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Abbeel, Joos, 312 
Abbeele van, Jan, 159 
Abbeele van, Jehan, 31 
Abbeele van, Lugier,  87 
Abbeele van den, Gillis, 513, 514  
Abbeele van den, Jan, 55 
Abbeele van den, Joos, 28 
Abbeele van den, Ludgier, 91 
Abbeele van den, Pieter, 72 
Abbele van den, Jan fs Jan, 310 
Abbielle van den, Pietre, 70 
Abdij van Corbie, 316 
Abeele van, Jan fs Jan, 79 
Abeele van, Laukin fs Jacop, 79 
Abeele van de, Daneel, 90 
Abeele van den, Daneel, 80, 81 
Abeele van den, Ghertruut, 44 
Abeele van den, Ghertruyt, 228 
Abeele van den, Jacop, 79 
Abeele van den, Jan, 55 
Abeele van den, Jan fs Jan, 55, 78 
Abeele van den, Jehan, 68, 520 
Abeele van den, Ludgier fs Pieter, 89 
Abeele van den, Margriete, 107 
Abey, Henry fs Pierre, 30 
Abey, Pierre, 30 
Abielle van den, Jehan, 68 
Achte van, Bastiaen, 309 
Achtere van alias Breem, Pauwel, 300 
Acker van, Bertel, 166 
Acker van, Bertelmeeus, 126 
Acker van, Berthel fs Jan, 166 
Acker van, Catherine, 395 
Acker van, Gilles, 102 
Acker van, Hans, 145 
Acker van, Jan, 128 
Acker van, Jan fs Claeus, 166 
Acker van, Lieven fs Jan, 200 
Acker van, Lijne, 146 
Acker van, Lysbette, 129 
Acker van, Margriete, 21 
Acker van, Pierre, 444, 444, 491 
Acker van den, Claeus, 121 
Acker van den, Gilles, 395 

Acker van den, Jan, 21 
Acker van den, Jehan fs Claeus, 102 
Acker van den, Lieven, 119 
Acker van den, Marie, 404 
Acker van den, Pietre, 492 
Ackere van, Andries, 145, 159 
Ackere van, Bertelmeeus fs Jan, 123 
Ackere van, Clara fa Jan, 131 
Ackere van, Elisabeth, 153 
Ackere van, Gilles, 404 
Ackere van, Gillis, 28, 145, 159 
Ackere van, Gillys, 167 
Ackere van, Hans, 145, 159 
Ackere van, Jan, 135 
Ackere van, Jan fs Gillis, 79 
Ackere van, kinderen, 132 
Ackere van, Leene, 130 
Ackere van, Leurens, 510 
Ackere van, Lyne, 160 
Ackere van, Margriet, 157, 158 
Ackere van, Margriete, 144 
Ackere van, Nele, 144 
Ackere van, Nele, 158 
Ackere van den, Claeys, 121 
Ackere van den, Claus, 115, 116, 117 
Ackere van den, Clays, 120 
Ackere van den, Gheert, 45 
Ackere van den, Gillis, 45, 115 
Ackere van den, Jan, 53, 116, 375 
Ackere van den, Janne, 382 
Ackere van den, Jehan, 404 
Ackere van den, Lieven fs Jan, 53, 125 
Ackere van den, Pieter, 490 
Ackere van der, Jan, 136 
Ackerman, Daen, 118 
Ackermans, Agnese, 429 
Adeleenensone, Pierre, 424 
Adeler, Gillis, 369 
Adornes, Anthonijne fa Pieter, 445 
Adrien, Adrien, 429 
Aechte, Pieter fs Pieter, 477 
Aechten, Gillis, 477, 479 
Aechten, Laureys, 471 
Aechten, Lauwer, 472 
Aechten, Lugier, 72  
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Aechten, Margriete, 477 
Aechten, Pieter, 474, 477 
Aechten van, Griele, 196 
Aechter, Lauwerens, 470 
Aechter, Pieter, 466 
Aechter van, Goessen, 248 
Aecker van den, Caterine fa Gilles, 47 
Aecker van den, Jehan, 48 
Aeckere le, Jehan, 51* 
Aeghten van, Margriete, 248 
Aelbrechs, Berbel, 271 
Aelbrechs, Gorijs, 271, 274 
Aelbrechs, Hendric fs Gorge, 273 
Aelbrechs, Jan, 271 
Aelbrechs, Jan fs Joos, 271, 305 
Aelbrechs, Joes, 277 
Aelbrechs, Johanna, 299 
Aelbrechs, Joos, 298, 299, 306, 307 
Aelbrechs, Josse, 176 
Aelbrechs, N, 276 
Aelbrechs, Nicasius fs Jan, 274 
Aelbrechs, Willem, 273 
Aelbrechs, Willem fs Henricx, 274 

Aelbrechs alias de Bursere, Adriaen fs Adriaen, 273 
Aelbrechs alias de Bursere, Jan, 273 
Aelbrecht, Gillis, 389 
Aelbrecht, Guillaume, 245 
Aelbrecht, Guillaume fs Josse, 247 
Aelbrecht, Jehan, 408 
Aelbrecht, Josse, 224 
Aelbrecht, Pierre, 408 
Aelbrecht alias Borsere, Ghiselin, 247 
Aelbrechts, Gillis, 241 
Aelbrechts, Guillame, 230, 247 
Aelbrechts, Jan, 294, 296 
Aelbrechts, Jehan, 227, 233, 239, 241, 242 
Aelbrechts, Jehan fs Ympen, 232 
Aelbrechts, Jehan fs Ympin, 223 
Aelbrechts, Joes, 245 
Aelbrechts, Johanna, 294 
Aelbrechts, Joos, 292, 295, 296, 298 
Aelbrechts, Josse, 241 
Aelbrechts, Lieven, 292, 293 
Aelbrechts, Marie, 277 
Aelbrechts, Pauwel, 294 
Aelbrechts, Willem, 292, 296 

Aelbrechts, Willem fs Joos, 283, 293 
Aelbrechts alias Bursere, Josse, 234 
Aelbrechts alias Speckmans, Johanna, 294 
Aelbrechts nu de Bursere, Jan, 262 
Aelst van, Ghyssel, 308 
Aelst van, Joos, 185 
Aeltert van, Hendric, 385 
Aertsen, Gillis, 475 
Aestrupt van, Jehan, 225 
Aeyels, Gillis, 189 
Alaerdz, Jehan, 521 
Alaert, Boudin, 339 
Alaert, Boudin, 499 
Alaerts, Jehan, 521 
Alaerts, Margriete, 344 
Alant, Arnoul, 318 
Alarts, Jehan fs Montrants, 517 
Albrecht en Isabella, hertogen, 533 
Albrechts, Joos, 314 
Ale van, Vranke, 466 
Aleyten, Jehan, 444 
Alfhuus, Elisabeth, 349 
Amman den, Zegheren fs Zegher, 34 
Andenhove van den, Jan, 249 
Anderen Hove van, Jan, 353 
Anderen Hove van, Jan, 353 
Anderenhove de le, Jehan fs Gillis, 246 
Anderenhove vahn, Pieter fs Machiel, 307 
Anderenhove van, Aert, 306 
Anderenhove van, Cathelyne, 295 
Anderenhove van, Elysabet fa Jan, 281 
Anderenhove van, Jan, 34, 35, 204, 265, 267, 280, 
283, 288, 376, 378, 383, 384, 451  
Anderenhove van, Jan fs Jan, 280 
Anderenhove van, Jehan fs Rogier, 246 

Anderenhove van, Kersten fa Jan, 281 
Anderenhove van, Lieven fs Gillis, 281 
Anderenhove van den, Arend, 101 
Anderenhove van den, Arnoul, 219, 220 
Anderenhove van den, Heinric, 257 
Anderenhove van den, Jan, 34, 36, 257 
Anderenhove van den, Jan, 263, 272, 273, 379 
Anderenhove van den, Jan fs Heindricx, 36 
Anderenhove van den, Jehan, 363, 364 
Anderenhoven van, Jan, 280 
Andernhove van, Daneel fs Pieter, 307 
Andernhove van, Jacob, 91 
Andernove van, Gillis, 87 
Andernove van, Jacob, 99 
Andernove van, Jacop, 85 
Andernove van, Pieter fs Jan, 391 
Andrenhove van, Jan fs Jan, 274 
Andries, Adrien, 104 
Andries, Andries, 54, 270 
Andries, Daniel, 79 
Andries, Denijs, 154 
Andries, Gilles, 48, 113, 114 
Andries, Gillis, 54, 112, 128, 135, 166 
Andries, Gillis fs Robeerts, 120 
Andries, Goessin, 254, 255 
Andries, Jacques, 140 
Andries, Jan, 130, 143, 157, 468 
Andries, Jehan, 356 
Andries, Pieter, 147, 161 
Andries, Robin, 119 
Andries, Robrecht, 120 
Andries alias Smet, Cornelis fs Christoffel, 329 
Andriessens, Nicolaes, 88 
Andrieu, Denis, 114 
Andrieu, Jehan, 349 
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Andrieu, Philippe, 519 
Andwerpen van, Jan, 274 
Anestreys, Mattheeus, 354 
Anneman, Gilles, 441 
Anneman, Jehan, 192 
Anneman, Jehan fs Jehan, 396 
Anneman, Michiel, 56 
Anthuenis, Guillaume, 448, 545 
Antwerpen van, Jan, 288 
Anvein de, Rolant, 550 
Arendboudens, Willem, 467 
Arends, Jan, 366, 474 
Arends, Joos, 46 
Arends, Pieter, 52, 182 
Arends, Symoen, 115, 116 
Arends, Symoen fs Pieter, 116, 118 
Arendts, Daneel, 477 
Arendts, Mertijne, 475 
Arens, Daneel, 475 
Arens, Jan, 469 
Arens, Symoen fs Pieter, 122 
Arent, Michiel fs Hughes, 133 
Arents, Colin Bouden, 468 
Arents, Daneel Jan, 468 
Arents, Daniel fs Jan, 479 
Arents, Gijselbrecht, 476 
Arents, Hughe, 133 
Arents, Jaecques, 27 
Arents, Jehan, 404 
Arents, Lucas fs Pieter, 311 
Arents, Pierre fs Pierre, 365 
Arents, Pieter, 89 
Arents, Symoen, 120 
Areys, Jan, 378 
Arrys, Symoen fs Melchior, 308 
Aryts, Lysbette, 285 
Asbroeck van, Heindric, 293 
Asbroeck van, Henrick, 330 
Asbroeck van, Jan, 293 
Asbrouc van, Guillame, 323 
Asbrouc van, Henry, 322, 323 
Asche van, Vrancke, 248 
Aschopen van den, Pierre, 345 
Assche van, Clays, 202 
Assche van, Gheerd, 188 
Assche van, Gillis, 188 
Assche van, Gillis fs Jan, 188 
Assche van, Hans, 298 
Assche van, Henderic, 261 
Assche van, Hendrick, 202 
Assche van, Henric, 264 
Assche van, Jan, 451 
Assche van, Janne, 121 
Assche van, Joes, 202, 266 
Assche van, Katheline, 356 
Assche van, Katherine, 349 
Assche van, kinderen, 273 
Assche van, Margareta, 353 

Assche van, Marie, 311, 330 
Assche van, Marie fa Robbrecht, 354 
Assche van, Mechtelt, 349, 356 
Assche van, Pauwel, 202, 203, 266 
Assche van, Pauwels, 35, 36, 377 
Assche van, Percheval, 229 
Assche van, Robert, 237, 246 
Assche van, Rubbrecht, 249 
Assche van, Willem, 330 
Assche van den, Grietkin, 440 
Assche van den, Jan, 369 
Asselt van den, jonkvrouw, 474 
Asselt van der, Griele, 464 
Aubremont d', Charles, 26, 31, 310 
Audenaerde d', Gillis, 511 
Audenaerde van, Gillis, 499, 554 
Audenhove van, Aert, 388 
Audenhove van, Margriete fa Aert, 388 
Audenrogghe, Joos, 152 
Auderogghe, Joos, 141 
Auwen den, Jehan, 494 
Averhoult d', Anna, 64 
Avermaete van, Daneel, 470, 471 
Avermaete van, Gillis fs Pieter, 67 
Avermaete van, Jan fs Bauwen, 480 
Avermaete van, Jan fs Bouwen, 479 
Avermate van, Arnout, 19 
Avermate van, Daneel, 479 
Avermate van, Gillis, 79 
Avermate van, Jacob, 481 
Avermate van, Jacob, 482 
Avermate van, Marten fs Merten, 478 
Axsele van, Philip, 96 
Babbaert, Phelippe, 411 
Babbure den, Adrien, 317 
Bachants, Barbe, 337 
Backaerts, Paesschier, 136 
Backer de, Daneel, 118 
Backer de, Pieter fs Corneel, 298 
Backer le, Guillaume, 487, 497 
Backer le, Jaques, 518 
Backer le, Lancelot, 488 
Backere de, Gillis, 155 
Backere de, Paeschier, 136 
Backere de, Pieter fs Pieter, 137 
Backers, Beatrijce, 118 
Backers, Catelijne, 118 
Backers, Gillis, 136, 382 
Backers, Margriete, 19 
Backers, Minne, 375 
Backers, Willemyne, 381 
Backers, Willemyne, 382 
Baenst de, Anthuenis, 95 
Baenst de, Elizabeth fa Antheunis, 97 
Baenst de, Hannekin fs Rolant, 93 
Baenst de, Rolant, 93, 101 
Baers, Bate, 467 
Baers, Jan, 464 
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Baert, Heinric, 411 
Baert, Jacob, 154 
Baert, Jan fs Heindricx, 133 
Baert, Lieven, 79 
Baertmaker le, Jehan, 395 
Baertmakere de, Jan, 366 
Baerts, Margriete fa Heindrick, 524 
Baes, Jan, 467 
Baes, Merk, 467 
Baes, Wouter, 467 
Baeyens, Pieter, 99 
Baeyst, Jan, 302 
Bailliu de, Catelyne, 296 
Bailliu de, Coen, 296 
Bailliu de, Conraet, 282 
Bailliu de, Franchois, 296 
Bailliu de, Heindrick, 295, 296 
Balsoen, Kanin, 416 
Bancq van der, Anthoine, 539 
Bancq van der, Perchinne, 550 
Bankle van, Ghiselbrecht, 181 
Barrebrouc, Janne, 262 
Basin, Adrien, 551 
Bate, Claeys, 137 
Bate, Gillis, 73 
Bate, Gillys, 74 
Batels, N., 66 
Baten, Claes, 139 
Baten, Geertruyde, 54 
Baten, Gheertruut, 137 
Baten, Gheertruyt, 127, 166 
Baten, Gillis, 135 
Baten, Jacob, 84 
Baten, Jan, 23, 132, 133, 134, 137, 149,163 
Baten, Jan fs Jan, 132 
Baten, Jan fs Philip, 76, 78, 129 
Baten, Lysbette, 137 
Baten, Margriete fa Jan, 137 
Baten, Marie, 27 
Baten, Niclaes, 139, 141, 154 
Baten, Phelippe, 66 
Baten, Philip, 137, 138, 139 
Baten de jonge, Jan, 131 
Baten Prince, Pieter, 140 
Bauwens, Pieter, 479, 481, 482, 
Bauwens, Pieter fs Lieven, 480 
Bauwens Jacops, Jan, 80 
Bavele van, Pieter, 166 
Bayaert, Jehan, 547 
Beaumez de, Jacob fs Godefroet, 543 
Beaumont de, seigneur, 332 
Beckene van den, Claeys, 423 
Beckenels, Margriete, 323 
Bedewaen van, Jehan, 530 
Beechman, Jehan, 364 
Beeckman, Bertholomeeus fs Joos, 212 
Beeckman, Corneel, 303 
Beeckman, Cornelis, 211 

Beeckman, Cornelis fs Eduwaert, 302 
Beeckman, Daneel, 163, 164 
Beeckman, Daniel, 149, 151 
Beeckman, Eduwaert, 302, 303 
Beeckman, Gillis fs Jan, 213 
Beeckman, Jan, 30, 188, 289, 302, 303, 309 
Beeckman, Jan fs Corneel, 29, 188 
Beeckman, Jan fs Gillis, 213, 286 
Beeckman, Joes, 211 
Beeckman, Joos, 151, 164, 209, 212, 
Beeckman, Lauwereyns fs Joos, 284 
Beeckman, Pieter fs Jan, 212 
Beeckman, Willem, 136, 303, 386 
Beeckman, Willem fs Cornelis, 286 
Beeckman, Willem fs Joos, 284 
Beeckmans, Cathelyne fa Gillis, 284 
Beecman, Anthonis fs Charles, 297 
Beecman, Cornelis, 204, 209 
Beecman, Cornelis fs Jan, 201 
Beecman, Gillis, 202 
Beecman, Gillis fs Joos, 206 
Beecman, Hillewaert, 213 
Beecman, Jan, 200, 213 
Beecman, Jan fs Corneel, 28 
Beecman, Jan fs Gillis, 211 
Beecman, Janne, 209 
Beecman, Joes, 200 
Beecman, Joos fs Bartholomeeus, 213 
Beecman, Marten fs Gyselbrecht, 185 
Beecman, Willem, 209 
Beecmans, Gheraert, 201 
Beeke van der, Daniel, 124 
Beeken van der, Gillisse, 375 
Beekman, Eduwaert, 28 
Beelen, Ghysel, 84 
Beelmans, Pieter, 465 
Beem van der, Jacob, 327 
Beemde van den, Baltasar, 208 
Beemde van den, Godevaert, 208 
Beemde van den, Jacob, 326, 327 
Beemde van der, Michiel, 328 
Beer de, Adriaen, 450 
Beer de, Jan, 450 
Beer de, Nicolas Ignatius, 312 
Beer den, Gheerd, 183 
Beere de, Gheene, 179 
Beere de, Gheert, 382 
Beere den, Pieter, 50 
Beere le, Jaques, 442 
Beergracht, Adriaen fs Simoen, 137 
Beerlaer van, Gillis, 71 
Beerlaer van, Pieter, 473 
Beerlar van, Gillis, 464 
Beerleer van, Jacop, 472 
Beermeers de, Jacob, 29 
Beeroele van, Jan, 250 
Beersele van, Jan, 260 
Beersels van, Jan, 207 
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Beersels van, Joorijs fs Joos, 207 
Beersle van, Gillis, 260 
Beerssele van, Margriete, 208 
Beerten, Jehan, 438 
Beerzele van, Katalinen fa Jan, 262 
Beesselt van, Martyne, 285 
Begijnen van Dendermonde,  23, 55, 84, 352, 370  
Begijnhof van Dendermonde, 178, 182, 275, 289, 
364, 365, 373, 375, 385, 389, 394,   
Beke de, Gillis, 188 
Beke de, Jan, 142, 155 
Beke de le, Jaques, 521 
Beke van, Simon, 80 
Beke van der, Adaem, 126 
Beke van der, Amelberga, 125 
Beke van der, Andrieu, 174 
Beke van der, Arent, 121 
Beke van der, Daneel, 126, 129, 154 
Beke van der, Danel, 105, 114 
Beke van der, Guillame, 192, 242, 395 
Beke van der, Jan, 381, 449 
Beke van der, Jan fs Jan, 136 
Beke van der, Jan fs meester Gillis, 28 
Beke van der, Jehan, 399 
Beke van der, Jozijne, 88 
Beke van der, Ludgier, 71 
Beke van der, Marie, 166 
Beke van der, Pauwels, 105 
Beke van der, Philip fs Daneel, 124 
Beke van der, Roel, 185 
Beke van der, Simoen, 121 
Beke van der, Simon, 106 
Beke van der, Symoen, 119, 134 
Beke van der, Willem, 257, 372 
Beke van der, Willem fs Jan, 197 
Beken van der, Jan, 275 
Beken van der, Jehan, 362, 443 
Belle van, Agnes, 495 
Belle van, Andries, 195, 199, 264, 373 
Belle van, Andries, 376 
Belle van, Andries fs Gillis, 207 
Belle van, Dries, 373 
Belle van, Ector, 439, 471 
Belle van, Elizabeth, 439 
Belle van, Gilles, 192, 346 
Belle van, Gilles fs Andrieu, 362 
Belle van, Gillis, 249, 259 
Belle van, Griele, 182, 196 
Belle van, Henry, 404 
Belle van, Jacob fs Joos, 35 
Belle van, Jan, 34, 130, 207, 309, 310, 311, 330, 
392 
Belle van, Jan Baptista, 26, 30 
Belle van, Jan fs Andries, 376 
Belle van, Jan fs Jan, 186 
Belle van, Jan fs Pieter, 186 
Belle van, Jehan, 219, 394, 399 
Belle van, Jehan fs Pieter, 31 

Belle van, Jerosme, 26 
Belle van, Joos, 189, 379 
Belle van, Joos fs Jan, 372 
Belle van, Josse, 237 
Belle van, Lieven, 36 
Belle van, Lysbet fa Gillis, 253 
Belle van, Margriete fa Gillis, 255 
Belle van, Merten, 380 
Belle van, Pierijne, 189 
Belle van, Pierijne fa Pieter, 186 
Belle van, Pieter, 211 
Belle van, Symoen, 53, 188, 211 
Belle van, Yde, 503 
Bellen, Ghysel, 311 
Bellens, Hendrick, 148, 162 
Bels de, Gilles, 489, 490 
Bels de, Nycaesis, 20 
Belynns, Catherine, 323 
Bemde van den, Jehan, 323 
Bemde van den, Jehan, 325 
Bemde van den, Pieter fs Simoen, 355 
Benlinck, Allart, 282 
Bennen van, Katelinen, 264 
Benthin, Alaert, 329 
Bentinck, Allart, 282 
Bentinck, Hubert fs Laurens, 30 
Bentinck, Laureyns, 299 
Bentincx, Alaert, 305 
Beqman, Jehan, 177 
Beqman, Josse, 177 
Beque de le, Jehan, 361 
Beque van der, Gillis, 196 
Beque van der, Heinric fs Philip, 119 
Beque van der, Pierre, 102 
Beque van der, Willem fs Jan, 196 
Berbre van der, Clais, 537, 536 
Berchem van, Diericke, 406 
Berchem van, Dierike fa Adriaen, 405 
Berchem van, Heinricke, 406 
Berchem van, Jan, 261 
Berchem van, Joachim fs Jan, 130 
Berchghem de, Jehan, 231 
Berchgrachs, Marie, 457 
Berchgracht, Gillis, 468 
Berchgracht, Machiel, 204 
Berchgracht, Machiele, 76 
Berchgracht, Pieter, 78, 156, 157, 481, 482 
Berchgracht, Pieter fs Pieter, 482 
Berchgracht, Pyeter, 203 
Berchgrachts, Marie, 461 
Berchman, Lieven, 290 
Bere le, Jehan, 440 
Berelar van, Claus, 463 
Berggracht, Pieter, 143 
Berghe van dehn, Jaques, 341 
Berghe van den, Dierlay, 540 
Berghe van den, Jehan, 224 
Berghe van den, Mertijn, 257 
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Berghe van den, Symoen, 206 
Berghe van den, Tram, 368 
Bergracht, Clais, 79 
Bergracht, Daneel, 71 
Bergracht, Gillis, 472 
Bergracht, Jan, 168 
Bergracht, Marie, 30, 480 
Bergracht, Philip, 81 
Bergracht, Pieter, 143, 144, 479 
Bergrachts, Anna, 89 
Berkle van, Margriete, 264 
Berlaer de, Adam, 454 
Berlaer de, Guillaume, 508 
Berlaer van, Daem, 468 
Berlaer van, Gillis, 76, 466 
Berlaer van, Guillaume, 494 
Berlaer van, Jacop, 75 
Berlaer van, Jan, 468 
Berlaer van, Kersten, 468 
Berlaere van, Pieter, 470 
Berlaere van, Pieter fs Adaem, 470 
Berlair van, Guillaume, 492 
Berlar de, Adam, 461 
Berlar van, Adam, 460 
Berleer de, Adam, 456 
Berler van, Guillaume, 501 
Bermers de, Jacop, 29 
Bernaert, Gillis, 345 
Bernage, Jan, 432 
Berre de, Pieter, 50 
Berren, Pieter, 49, 50, 52 
Berrenbrouc van, Herman, 354 
Bersele van, Jan, 252 
Bersele van, Martijne, 308 
Berszele van, Elyzabet, 223 
Bertels, Jan, 74 
Bertels, Jehan, 66 
Bertels, Willem, 66 
Bertens, Hubert, 311 
Berthouts, Amelryc, 240 
Bertin, Adrian, 317 
Berzele de, Catherine, 232 
Berzele van, Elyzabeth, 235 
Beste, Guarin, 412, 414 
Beste le, Garin, 411 
Besuuds, Jehan, 429 
Beths, Franchois, 522 
Beths, Jacques, 522 
Bets, Guilliamme, 55 
Bette, Geerom, 414 
Bette, Simoen, 431 
Bette, Simon, 408 
Bette, Simon fs Simoen, 431 
Bettens, Anna, 163 
Bettens, Joosijne, 147 
Bettens, Joosijne, 161 
Betters, Anna, 164, 165 
Betz de, Anthonette, 55 

Beudeghem van, Lysebette, 209 
Beughem, Michiel, 246 
Beughem van, Aernout, 381 
Beughem van, Reynaut, 246 
Beul de, Gillis, 90 
Beul le, Josse, 442 
Beule, Cathelijne, 89 
Beule de, Andries fs Mattheeus, 89 
Beule de, Cornelis, 89 
Beule de, Gilles, 70 
Beule de, Jacob, 89, 90, 91 
Beule de, Jan, 89, 90 
Beule de, Jan fs Jan, 89 
Beule de, Jan fs Pieter, 89, 90 
Beule de, Jehan fs Pieter, 31 
Beule de, Thomas, 88, 90, 92 
Beunde van den, Govart, 220 
Beys, Pierre, 517 
Beys, Willem, 127 
Bierlinc, Jacob, 54 
Biervliet de, Lievin, 347 
Biese, Lieven, 512 
Biese, Lieven fs Gheeraerd, 512 
Biest de, Jehan, 335 
Biest de le, Jehan, 335 
Biest van, Jan, 281 
Biest van der, Andries, 268 
Biest van der, Franchoys, 335 
Biest van der, Francois, 335 
Biest van der, Gillis, 34, 35, 388 
Biest van der, Heinric, 196, 200 
Biest van der, Heynricx, 50 
Biest van der, Jan, 50, 278, 281, 290, 388 
Biest van der, Jan fs Andries, 278 
Biest van der, Lysbette fa Heinricx, 182 
Biest van der, Margriete, 363 
Biest van der, Neel, 368 
Biest van der, Renier, 108 
Biest van der, Willem, 383 
Biest van der alias Strael, Jan fs Willem, 388 
Bieste van der, kinderen, 36 
Bigaerde van den, Jehenne, 237, 242, 247, 350 
Bigaerden van, Jehane, 315 
Bigarde van den, Jehenne, 234 
Bijl, Andries, 203, 210, 390, 392 
Bijl, Ghisel, 365 
Bijl, Gillis fs Corneel, 189 
Bijl, Hillewaert, 212 
Bijl, Jacob, 365 
Bijl, Jan, 365 
Bijl, Jan fs Jan, 372 
Bijl, Jehan, 364 
Bijl, Joos, 313 
Bijl, Lysbette fa Ghijselbrecht, 378 
Bijl, Maria fa Jacob, 211 
Bijl, Maria fa Pieter, 211 
Bijls, Anna, 309 
Bilget, Gilles, 429, 430 
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Billet, Jan, 429 
Billet, Jehan, 429 
Binchem van, Jan, 272 
Binnen van, Jan, 116 
Bisscoop den, Weyne, 101 
Bisscop le, Fransois, 540 
Bisse, Guillaume, 57 
Bladelin, Pierre, 447, 551 
Blaeuwer, Joos, 368 
Blaeuwers, Lysbette, 39 
Blaezere de, Jan, 187 
Blanckaert, Gillis, 84, 91 
Blanckaert, Jehan, 500, 501 
Blanckaert, Pauwel, 404 
Blancquaert, Gillis, 90 
Blaser de, N, 23 
Blasere de, Jan, 35, 36 
Blasere de, Jan fs Willem, 274 
Blazere de, Jan, 187 
Blazere de, Jehan, 42 
Bleckers, Caterine, 411 
Bleisere de, Cathelyne, 293 
Bleisere de, Christoffel, 300 
Bleisere de, Gillis, 293 
Bleisere de, Stoffel, 293 
Bleser de, Jan, 355 
Blesere de, Jan, 330 
Blesere de, Stoffel de jonge, 293 
Blesere de, Stoffel fs Gillis, 291 
Bloc de, Adriaen, 271, 274 
Bloc de, Adriaen fs Joos, 279 
Bloc de, Gillis, 257, 262 
Bloc de, Heinric, 274 
Bloc de, Hendrick fs Joes, 251 
Bloc de, Hendryck fs Heindrycx, 265 
Bloc de, Heyndryck fs Joos, 279 
Bloc de, Jan, 251, 260, 261, 263, 264, 273 
Bloc de, Jan fs Adriaen, 279 
Bloc de, Jan fs Daneel, 249 
Bloc de, Jan fs Joes, 251 
Bloc de, Janne fa Joes, 251 
Bloc de, Joes, 246, 256 
Bloc de, Joes fs Heynric, 263 
Bloc de, Joos, 274, 275, 380 
Bloc de, Merten fs Hendrix, 278, 281 
Bloc de, Pauwel fs Joos, 269, 273 
Bloc de alias Coman, Jan, 256 
Bloc de alias Coman, Jan, 259 
Bloc de alias Coman, Robbrecht, 261 
Bloc de alias Cooman, Oste, 246 
Bloc den, Jan, 370 
Bloc den, Joese fs Herman, 251 
Bloc le, Gillis, 233 
Bloc le, Josse, 230, 233, 241, 247 
Block de, Adriaen fs Joes, 269 
Block de, Andries, 211, 302, 308, 388 
Block de, Gillis, 299, 303, 304, 305 
Block de, Gillis fs Daneel, 299, 300 

Block de, Henderijck, 210 
Block de, Hendrick fs Joos, 306 
Block de, Henric, 208 
Block de, Heyndryc fs Merten, 210 
Block de, Jan, 277, 285 
Block de, Jan fs Adriaen, 287 
Block de, Joos, 288 
Block de, Merten, 211 
Block de, Pauwel, 296 
Block den, Heinderic, 269 
Blocq de, Jan fs Adriaen, 287 
Blocq de, Pieter, 55, 56 
Blocq de, Pieter, 161 
Blocq le, Jehan, 231 
Blocq le alias Cooman, Oste, 233 
Blocx, Adriaen, 271, 286, 287 
Blocx, Jan, 249, 288, 289 
Blocx, Joos, 212, 287 
Blocx, Katheline, 248 
Blocx, Merten, 289 
Bloeme, Claus fs Macheel, 269 
Bloeme, Gillis, 257, 263 
Bloeme, Katheline, 263 
Bloeme, Willem, 374 
Bloeme de, Heynricx, 248 
Bloeme der, Jan, 276, 277 
Bloemen der, Willem, 249, 251 
Bloemen van der, Willem, 264 
Bloems, Kateline, 257 
Bloems, Mede, 257 
Blomme, Alysse, 366 
Blomme, Clais, 365 
Blomme, Gillis, 362 
Blomme, Jan, 388, 389 
Blomme, Jehan, 246 
Blomme, Marie, 43 
Blomme, Willem, 370 
Blomme der, Nicholas, 240 
Blommen, Claus, 370 
Blommen van der alias Yden, Hannekin fa Willem, 
252 
Blomms, Oede, 370 
Blondel, Jaques, 522 
Blox, Claus, 50 
Blox, Joos, 197 
Boc de, Jan, 451 
Boc de, Willem, 513 
Boc le, Gheert, 499 
Boc le, Guillaume, 488, 499, 500, 511, 514 
Boc le, Pierre, 496, 499, 511, 514, 515 
Bocaert, Symoen, 72 
Bocaerts, Katheline, 52 
Bocart, Reynier, 39 
Boccard, Philippe fs simon, 403 
Bochamere de, Jan, 477 
Bochout van, Daniel, 324 
Bochoute van, Fransoyse fa Jan, 290 
Bock de, Charles, 141 
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Bock de, Pieter, 147 
Bockaert, Leurens, 502, 508 
Bockaert, Philips, 553 
Bockaerts, Caterine, 46 
Bockaet, Leurens, 496 
Bockairt, Philippe, 403 
Bockere de, Gillis fs Jan, 523 
Bocq de, Bouwen, 85 
Bocq de, Charles, 142, 152 
Bocq de, Hector, 98 
Bocq de, Marten fs Henricx, 330 
Bocq de, Merten, 330 
Bocq le, Guillaume, 496 
Bocx, Maria fa Baudewijn, 152 
Bocx de, Merten fs Hendericx, 330 
Bode, Adriaen, 327 
Bode, Jan, 326 
Bode, Lysbette, 465 
Bode, Lysbette fa Jan, 467 
Bode de, Jan, 376 
Bode de, Laureins, 196 
Bodeghem van, Arent, 263 
Boden, Jan, 365 
Boden, Laureins, 196 
Boden, Lauwereys, 19 
Boden, Lysbette, 462, 465 
Boeist, Elizabeth, 459 
Boel, Pieter, 152, 167 
Boelbosch, Jan, 83 
Boele, Claeys, 184 
Boele, Cornille, 191 
Boele, Heine, 79 
Boele, Henry, 320 
Boele, Jan, 19, 21, 23, 37, 125, 137, 197, 376 
Boele, Jan fs Cornelis, 206 
Boele, Janne, 472 
Boele, Jehan, 175, 240, 243 
Boele, Jhoes, 228 
Boele, Johannes, 18, 33, 194, 214, 364, 552 
Boele, Machiel, 44 
Boele, Michiel, 197, 201 
Boele, Michiel fs Corneel, 197 
Boele, Niclais, 383 
Boele, Pierre, 103 
Boele, Pieter, 76 
Boele, Pieter, 130, 151, 164 
Boele, Pieter d'oude, 149,163 
Boele, Pieter fs Pieter, 165 
Boele, Pieter fs Pieters, 151 
Boelle, Jan, 19 
Boels, Agneese fa Jan, 34 
Boels, Frans fs Sebastiaen, 210 
Boels, Jan, 34 
Boenaerts, Jan, 123 
Boenaerts, Mergriete, 124 
Boenaerts, Roel, 123 
Boene, Jan, 374 
Boene, Renauld, 518 

Boeyens, Henry, 231 
Boeyens, jehan, 230 
Boeyse, Pierre fs Jehan, 460 
Bogaerde, Heyndrick, 380 
Bogaert, broeder, 23 
Bogaert, Heinric, 260 
Bogaert, Heynric, 256, 263 
Bogaert, Laureys, 140 
Bogaert, Roeghier, 520 
Bogaert, Roegier, 519 
Bogart, Leurens, 519 
Boghaert, Mathieu, 518 
Boghem van, Jan, 207 
Bois du, Pieter, 310 
Boischot, Jan, 29 
Boisoits, Adriaen, 305 
Boisoits, Andries, 305 
Boisot, Adriaen fs Andries, 287, 299 
Boisot, Christiaen, 287 
Boist, Guillaume fs Pieter, 438 
Boist, Jacques, 492 
Bokardt, Reynier, 39 
Bokards, Kateline, 51 
Bolenbeke van, Katelijne, 328 
Bolenbeke van alias Tyel, Willem, 260 
Bolle de, Adriaen fs Pieter, 290 
Bolle de, Cornelis, 297 
Bolle de, Henry, 312 
Bolle de, Joos, 390 
Bolle de, Pieter, 275 
Bolle de, Pieter fs Pieter, 212, 275 
Bollen, Henricx, 283 
Bollen, Henry, 244 
Bollen, Josijne, 211 
Bollen, Pieter, 280 
Bollin, Thomas, 102 
Bols de, Gillis, 513 
Bom, Jehan, 526 
Bommeren van, Jan, 205 
Bonaerens, Jan, 117 
Bonaerens, Olivier, 80 
Bonarens, Bauwen, 80 
Bonarens, Jacop, 77 
Bonarens, Katelijne fa Jan, 78 
Bonarens, Olivier, 83 
Bonaris, Gillis, 84 
Bonderen van, Jan, 475 
Bonedure, Danel, 332 
Bonlets, Kateline fa Jan, 432 
Bonnaerens, Gillis, 89 
Bonnaerens, Jhannen, 78 
Bonnaerens, Olivier, 28 
Bonnaers, Jan, 117 
Bonnarens, Andries, 27 
Bonnarens, Gillis, 83, 91 
Bonnarens, Grietken, 88 
Bonnarens, Jan, 81 
Bonnarens, Luggier, 76 
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Bonnarens, Olivier, 88 
Bonnart, Clais, 49 
Bonneman, Gillis, 226 
Bonte, Pierre, 426 
Bonte de, Gillis, 358 
Bonte de, Jehan, 350 
Boode, Ivette fa Jan, 327 
Boode, Renier, 328 
Boods, France, 328 
Boods, Jan, 326 
Boom le, Josse, 234 
Boome van, Adriaen, 189 
Boonaerens, Margriete, 129 
Boone, Gillis, 64 
Boone van, Adriaen, 188 
Boonem van, Quintijne, 26, 55 
Boote, Jan, 154 
Boq van der, Luggier, 74 
Borch van der, Elyzabeth, 242 
Borch van der, Jehan, 175 
Borchman, Elewaert fs Gillis, 184 
Borchman, Jan, 263 
Borchmans, Kateline fa Lauwereins, 184 
Borcht van, Jan, 188 
Borem le, Josse, 177 
Borgh van der, Gheeraerd, 179 
Borlut, Simon l'aisne, 93 
Borluut, Geerom, 432 
Borluut, Gheerom fs Gheerom, 432 
Borluut, Gillis, 433 
Borluut, Gillis, 434 
Borluut, Lievin, 393 
Borluut, Lievin, 395 
Borluut, Quintine fa Gillis, 433 
Borluut, Simon fs Simon, 431 
Borluut, Simon l'aisne, 431 
Borluut, Symoen fs Geerom, 96 
Borluuts, Levijne, 504 
Borm van, Jan, 330 
Borre, Jan, 302 
Borre van den, Nicholas, 316 
Borrem van, Hans, 355 
Borremans, Gillis, 187 
Bors van, Mathieux, 50 
Borsen, Henry, 439 
Borsers, Ghysels, 253 
Borssele van, Wolfart, 316 
Borssers, Joes, 258 
Borst, Jacques, 468 
Borst, Jan, 468 
Borst, Willem, 468 
borste, Gillis, 468 
Bos du, Luuc, 520 
Bosch, Catelijne fa Diederick, 21 
Bosch, Diederic, 463 
Bosch, Elyzabeth, 344 
Bosch, Guerart, 439 
Bosch, Katheline, 180 

Bosch du, Ghysbrecht fs Gheeraerds, 522 
Bosch du, Jacques Philip fs Adriaen, 522 
Boscheman, Daem, 208 
Boschman, Gheerd, 208 
Boschman, Gillis, 208 
Boschman, Jan, 276 
Boschman, Jehan, 177, 220 
Boschmans, Anna fa Pieter, 266 
Boschmans, Geert, 276 
Boschmans, Gillis, 260 
Boschs van, Cathaline, 115 
Bosman, Adam, 300 
Bosman, Jan, 234 
Bosman, Pieter, 225 
Bosman, Willem, 291 
Bosmans, Daem, 279 
Bosschaert, Leurens, 342 
Bosschart, Gilles, 345 
Bossche de le, Pierre, 341 
Bossche van, Gillis, 355 
Bossche van, Joes, 257 
Bossche van den, Adam, 265 
Bossche van den, Arnoul, 448 
Bossche van den, Barbara, 305 
Bossche van den, Barbelen, 282 
Bossche van den, Beatrijs, 264 
Bossche van den, Christoffel, 330 
Bossche van den, Claeis, 429 
Bossche van den, Claese, 270 
Bossche van den, Daneel, 258, 270 
Bossche van den, Danel, 240, 241, 245 
Bossche van den, Elyzabet, 223 
Bossche van den, Elyzabeth, 235 
Bossche van den, Ghorens, 379 
Bossche van den, Gillis, 276, 330, 366, 372, 375 
Bossche van den, Gillis fs Jan, 260 
Bossche van den, Gillis fs Rogier, 371 
Bossche van den, Gillys, 82 
Bossche van den, Goorijs, 374 
Bossche van den, Gorijse, 199 
Bossche van den, Guillamme, 241 
Bossche van den, Guillaume, 396 
Bossche van den, Heinderic, 269 
Bossche van den, Heindric, 366 
Bossche van den, Heindrick, 294 
Bossche van den, Heinric, 372 
Bossche van den, Hendric, 301 
Bossche van den, Henric, 375 
Bossche van den, Henry, 362 
Bossche van den, Jacob, 74 
Bossche van den, Jacop, 73, 74, 77, 80 
Bossche van den, Jan, 50, 248, 250, 254, 266, 277, 
285, 287, 292, 295, 299, 306, 307, 366 
Bossche van den, Jan fs Daneel, 307 
Bossche van den, Jan fs Daniel, 282 
Bossche van den, Jan fs Jan, 368 
Bossche van den, Jan fs Phelip, 366 
Bossche van den, Jaques, 66 
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Bossche van den, Jehan, 242, 398, 441, 486, 493, 
553 
Bossche van den, Joes, 253, 263, 264 
Bossche van den, Jooris fs Adriaen, 289 
Bossche van den, Jooris fs Adriaen, 296 
Bossche van den, Joos, 362, 366, 372 
Bossche van den, Joos fs Claus, 181, 250 
Bossche van den, Joos fs Gilles, 194 
Bossche van den, Jorge, 399 
Bossche van den, Josse, 363 
Bossche van den, Lysbette fa Pieter, 53 
Bossche van den, Margriete, 207, 237, 264, 303, 
394, 398 
Bossche van den, Marie, 228  
Bossche van den, Marie fa Christoffel, 330 
Bossche van den, Marie fa Christoffel, 330 
Bossche van den, Marie fa Jacob, 83 
Bossche van den, Martijne, 355 
Bossche van den, Maryen fa Jacop, 78 
Bossche van den, Michiel, 247 
Bossche van den, Oriaen, 267 
Bossche van den, Passchier, 92 
Bossche van den, Pierre, 232, 439 
Bossche van den, Pieter, 51, 52, 53, 76, 91, 264, 
267, 272, 275, 341, 482 
Bossche van den, Pietre, 46 
Bossche van den, Raesse, 540 
Bossche van den, Sanders, 53 
Bossche van den, Tanne, 313 
Bossche van den, Willem, 265, 277, 295 
Bosschen van den, Jehan, 437 
Bosscher de, Pieter, 124 
Bosschere de, Pieter, 133, 134, 137 
Bosschers, Pieter, 165 
Bossin, Jehan, 332, 333 
Botlaers, Jaspar, 320 
Bouc de, Thoens, 60 
Bouchaute van, Meeux, 115 
Bouchout van, Daneel, 327 
Bouchout van, Gillis, 121 
Bouchoute van, Agneete, 311 
Bouchoute van, Bertele, 36 
Bouchoute van, Bertelen, 122 
Bouchoute van, Bertelmeeux, 119 
Bouchoute van, Daniel, 349 
Bouchoute van, Meeus, 117 
Bouchoute van, Meeux, 118 
Bouckaert, Gillis, 530 
Bouckaert, Henry, 530 
Boucquet, Jan fs Jan, 152 
Boucquet, Jehan, 27 
Boucquet, Philip, 56 
Bouden, Guillaume fs Willem, 498 
Bouden, Meys, 326 
Boudens, Gilles, 107 
Boudens, Jacop, 465 
Boudens, Jan, 41, 465 
Boudens, Jaques, 455 

Boudens, Jehan, 435, 460 
Boudins, Gheert, 512 
Boudins, Guillaume, 460 
Boudins, Jehan, 102 
Bourgogne de, Jehan, 536, 537 
Bourgogne Hertog van, , 19 
Bourgondië  hertog, Philip, 39 
Bourlants, Gheenin, 384 
Boutins, Hanneken, 502 
Bouwens, Catherine, 456 
Boven van, Catherine, 177, 234 
Boven van, Jan, 380 
Box, Jan, 250 
Boyders, Willem Jan, 72 
Boydins, Daniel, 40 
Boydins, Jehan, 40 
Boys du, Louys, 291 
Boys du, Loys, 291 
Boysot, Christiaen, 286 
Boyst, Jehan, 444 
Boyst, Jehan, 520 
Boyst, Jehan fs Raes, 437 
Brachene van, Catherine, 324 
Bracke, Gheerart, 344 
Bracke, Jehan, 339 
Bracke, Lieven, 514 
Bracke, Pierre, 493, 495 
Bracque, Jaques, 441 
Braecman, Lievin, 499 
Braem, Jehan, 417 
Braem, Marten, 301 
Braem, Rogier, 320 
Braempt van den, Jehan fs Lyons, 501 
Braempt van der, Adriaene, 22 
Braempt van der, Adriane fa Joorys, 24 
Braempt van der, Jan, 22, 79 
Braempt van der, Jehan, 114 
Braems, Elizabeth fa Jan, 353 
Braems, Jan, 482 
Braemt van der, Hyoen, 21 
Braemt van der, Jan, 19 
Braemt van der, Joorkin, 21 
Braemt van der, juffrouw, 470 
Braen, Cornille, 325 
Braken van der, Pierre, 403 
Brame, Rogier, 223, 235 
Brampt, George, 18, 70, 71 
Brampt, Jehan, 70, 71 
Brampt de la, Gorge, 19 
Brampt de le, Jehan fs Lyons, 169 
Brampt van den, George, 70 
Brampt van den, Jan, 70 
Brampt van der, Jehan, 71 
Brand, Daneel, 196 
Brande, Wouter, 73 
Brande de le, Pierre, 92 
Brande van, Daneel fs Jan, 77 
Brande van, Gillis, 81, 84, 90 
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Brande van, Jan, 77, 81 
Brande van, Pieter fs Daneel, 81 
Brande van, Willem, 144, 158 
Brande van den, Alyce, 72 
Brande van den, Cateline, 72 
Brande van den, Daneel, 74, 170 
Brande van den, G. fs Pieter, 88 
Brande van den, Gillis, 79, 91 
Brande van den, Jan, 71, 74, 75, 170 
Brande van den, Jehan, 69 
Brande van den, Pierre, 119 
Brande van den, Pierre fs Gillis, 31 
Brande van den, Pieter, 85, 137 
Brande van den, Pieter fs Daneel, 81 
Brande van den, Pietre, 66 
Brande van den, Willem, 154 
Branden van, Gillis, 90 
Brandt, Lysbette fa Romain, 476 
Brandt de, Jan, 50, 369 
Brandt den, Janne, 369 
Brans, Margriet, 153 
Brant, Christina, 355 
Brant, Mathieu, 455 
Brant de, Robin, 370 
Brant de, Wouter, 73 
Brants, Anna, 355, 356 
Brants, Daneel, 195 
Brants, Marie fa Jan, 381 
Brats, Daneel, 199 
Brauwer de, Gillis, 119 
Brauwers, Baetkin, 260 
Brecht, Gillis, 27 
Brecht, Laureys, 294 
Brecht, Philippe, 440 
Brecman, Josse, 431 
Breden van den, Danel, 226, 232 
Breden van den, Gaultier, 232 
Breden van den, Jan fs Pauwel, 262 
Breden van den, Jehan, 224 
Breden van den, Joos, 224 
Breden van den, Pieter, 257 
Breede de le, Jehan fs Pauwels, 341 
Breede van den, Gillis, 250 
Breede van den, Jan, 373 
Breeden van, Amelric, 266 
Breeden van, Joos, 285 
Breeden van den, Anna, 303 
Breeden van den, Barbelen, 282 
Breeden van den, Cornelis, 270 
Breeden van den, Daneel, 255 
Breeden van den, Daniel, 289 
Breeden van den, Gillijs, 373 
Breeden van den, Gillis, 181, 248, 249, 250, 251, 
252, 255, 257, 258, 283, 370 
Breeden van den, Gillyse, 270 
Breeden van den, Jan, 260, 261 
Breeden van den, Jan fs Pauwels, 257 
Breeden van den, Jehan, 222 

Breeden van den, Joes fs Danels, 266 
Breeden van den, Joos, 278 
Breeden van den, Joos fs Daniel, 282 
Breeden van den, kinderen, 283 
Breeden van den, Margriete, 290 
Breeden van den, Melchior fs Joes, 283 
Breeden van den, Noel, 257 
Breeden van den, Pieter, 261, 283 
Breeden van den, Pieter fs Joos, 283 
Breemans, Lise, 260 
Breems, Bette, 255 
Breems, Jan, 355 
Breen van, Amelricx, 267 
Breen van den, Amelric, 267 
Breen van den, Joes fs Daniel, 266 
Breen van den, Joos, 278, 313 
Breen van der, Amelric fs Gillis, 266 
Breen van der, Amelricx, 266 
Breen van der, Amelricx, 266 
Breen van der, Barbara fa Daneel, 353 
Breen van der, Daneel, 266 
Breen van der, Joes, 266 
Breen van der, Joos, 304 
Brems, Jan, 355 
Bremt van der, jonkvrouw, 38 
Breney, Arnoul, 420 
Breuseghem van, Jan, 313 
Breux, Jehan, 536, 537 
Bricque, Jaques, 445 
Bricquegny de, Cornelis, 32 
Briede van den, Jan, 262 
Brieden van den, Gillis, 262 
Brieghen van, Michiel, 21 
Briele de le, Beatrix, 56 
Briele van den, Beatrisse, 46 
Briele van den, Christiaen, 382 
Briele van den, Jan, 198 
Briele van den, Kerstiaen, 52 
Briele van den, Kerstiane, 179 
Briele van den, Pieter, 352 
Briele van den, weduwe, 49 
Briele van der, Hennen fs Kertsiaen, 197 
Briquegny de, Cornille, 30 
Briquegny de, Hendrick, 213 
Briquegny de, Philip, 312 
Brix, Guillame, 173 
Brixis, Guillamme, 173 
Brixus, Guillamme, 102, 435 
Brixus, Jan, 120, 123 
Brocquet, Jehan, 27 
Brocquet, Philip, 55 
Broeck van, Gillis, 280 
Broeck van den, Cornelia fa Hendrick, 212 
Broeck van den, Hendrick, 212 
Broeck van den, Joos, 212 
Broeck van den, Josijne fa Hendricx, 212 
Broecke van den, Andries, 209 
Broecke van den, Corneel, 296, 311, 314 
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Broecke van den, Cornelie fa Heyndryx, 201 
Broecke van den, Cornelis, 287, 298, 308 
Broecke van den, Cornelis fs Gillis, 297 
Broecke van den Cornelis fs Heyndricx, 201 
Broecke van den, Henneryc fs Loeys, 201  
Broecke van den, Heynneryx, 201 
Broecke van den, Jan, 286, 287, 294, 299, 307, 312 
Broecke van den, Jan fs Corneel, 309 
Broecke van den, Jan fs Daneel, 294 
Broecke van den, Jan fs Rubben, 24 
Broecke van den, Jehan, 31 
Broecke van den, Joos, 280, 304 
Broecke van den, Laureyns, 211 
Broecke van den, Marie fa Daneel, 309 
Broecke van den, Marten, 163, 164 
Broecke van den, Marten fs Jacob, 159, 161 
Broecke van den, Merten, 153, 159, 165 
Broecke van den, Merten d'oude, 145 
Broecke van den, Merten fs Jacob, 161, 163 
Broecke van den, Pieter, 312 
Broecke van den, Thomaes, 303 
Broecke van den, Thomaes fs Daniel, 299 
Broecke van den, Thomas fs Daniel, 313 
Broecke van den alias Kets, Jacob, 164 
Broeke van den, Beatrijs, 254 
Broeke van den, Coppen, 254 
Broeke van den, Cornelis, 297 
Broeke van den, Cornelis fs Joos, 278 
Broeke van den, Cornelis fs Joos, 279, 280 
Broeke van den, Daniel fs Joos, 278, 279, 280 
Broeke van den, Gillis, 262, 283 
Broeke van den, Gillis fs Joos, 278, 279, 280 
Broeke van den, Jan fs Joos, 278, 279, 280 
Broeke van den, Janne, 280 
Broeke van den, N, 263 
Bronchorst van, Andriesken fs Wilhelm, 430 
Bronchorst van, Wilhelm, 430 
Brooman, Charles fs Ludovicus, 356 
Brooman, Loys, 356 
Brooman, Loys fs Charles, 357 
Broquet, Jan fs Jan, 152 
Broucke van, Loy, 174 
Broucke van den, Adriaen, 27, 349 
Broucke van den, Arendt, 197 
Broucke van den, Arnoul, 349 
Broucke van den, Cathelijne, 304 
Broucke van den, Cornelis, 285, 304 
Broucke van den, Cornelis fs Gillis, 299 
Broucke van den, Cornelye fa Hendricx, 209 
Broucke van den, Daneel fs Joos, 286 
Broucke van den, Daniel, 290 
Broucke van den, Eggerijcx, 327 
Broucke van den, Eloy, 393 
Broucke van den, Gheerd, 329 
Broucke van den, Gheert fs Loys, 185 
Broucke van den, Gilles, 492 
Broucke van den, Gillijs, 199 
Broucke van den, Gillis fs Jacob, 451 

Broucke van den, Gillis fs Jacop, 196 
Broucke van den, Gillis fs Jan, 203 
Broucke van den, Gorge, 495 
Broucke van den, Hannekin fs Huugs, 496 
Broucke van den, Heindricx, 185 
Broucke van den, Henric, 208 
Broucke van den, Jacob, 286, 302, 384 
Broucke van den, Jacop, 137 
Broucke van den, Jan, 204, 209, 298, 300 
Broucke van den, Jan fs Corneel, 298, 299 
Broucke van den, Jan fs Daneel, 297, 300 
Broucke van den, Jan fs Gillis, 384 
Broucke van den, Jan fs Jacob, 209 
Broucke van den, Jan fs Loeys, 200 
Broucke van den, Jan fs Rubben, 308 
Broucke van den, Jehan, 322, 488, 489, 501 
Broucke van den, Jehan fs Loys, 216 
Broucke van den, Jehan fs Pieter, 495, 507 
Broucke van den, Jehan fs Simoens, 509 
Broucke van den, Joos, 195, 278 
Broucke van den, Joozijne fa Hendricx, 209 
Broucke van den, Joozijne fa Jacob, 284 
Broucke van den, Jorge, 489 
Broucke van den, Josine, 200 
Broucke van den, Jozijne, 25 
Broucke van den, Katelyne fa Loys, 185 
Broucke van den, Leurens, 178, 230, 458 
Broucke van den, Louys, 217, 363 
Broucke van den, Loys, 193 
Broucke van den, Lysbette, 200, 302 
Broucke van den, Margriete fa Merten, 55 
Broucke van den, Marie fa Daneel, 298 
Broucke van den, Marten, 150 
Broucke van den, Martin, 150, 151 
Broucke van den, Martin fs Jacob, 147, 150 
Broucke van den, Merten, 145, 384 
Broucke van den, Merten fs Jacob, 145 
Broucke van den, Michiel, 311, 479, 480 
Broucke van den, Pauwel fs Daneel, 300, 301 
Broucke van den, Pierre, 501 
Broucke van den, Pieter, 376, 479 
Broucke van den, Reynier, 249 
Broucke van den, Robbrecht, 384 
Broucke van den, Thomaes, 304 
Broucke van den, Thomaes fs Daneel, 300, 304, 
305 
Broucke van den, weduwe, 386 
Broucke van den, Willem fs Jacop, 185 
Broucke van den alias van Heede, Pierre, 488 
Broucke van den alias Kets, Jacob, 150 
Brouckem van, Andries, 354 
Brouke van den, Katelijne fa Laureys, 185 
Brouke van den, Lysbette, 351 
Bruchman, Jehan, 350 
Brudelinc, Jaques, 332 
Bruele van den, Christiaen, 183 
Bruele van den, Gillis, 369 
Bruele van den, Kerstiaen, 50 
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Bruele van den, Pieter, 199, 208, 252, 261 
Bruesseghem van, Jan fs Jan, 55 
Brugman, Adriaen, 353 
Brugman, Adriaen fs Wouter, 329 
Brugman, Gaultier, 350 
Brugman, Jooris, 27 
Bruickele de, Simoen, 128 
Bruillers, Lysbet, 172 
Bruker le, Pierre, 439, 440 
Brukere de, Jan, 136 
Brukers, Lysbet, 173 
Bruleers, Elisabet, 362 
Bruleers, Elyzabeth, 231 
Bruleers, Lysbetten, 206 
Bruleirs, Lijsbette, 372 
Brulle, Frans, 488 
Brunders, Elizabet, 218 
Brune, Lysbette fa Jan, 130 
Brune, Margriete, 140 
Brune de, Daneel fs Philip, 139 
Brune de, Daneel fs Steven, 140 
Brune de, Daneel fs Symoen, 139 
Brune de, Eloy, 139 
Brune de, Frans, 140 
Brune de, Fransoys, 153 
Brune de, Hillewaert, 210 
Brune de, Jan, 116, 196, 512 
Brune de, Jan fs Philip, 141 
Brune de, Jehan, 47, 48, 49, 501, 511 
Brune de, Philip, 140 
Brune de, Willem, 140 
Brune le, Hannekin, 505 
Brune le, Jaques, 436 
Brune le, Jehan, 107, 216, 347, 492, 500 
Brune le, Jehan fs Gillis, 178 
Brune le, Jehan fs Louys, 545, 548 
Brune le, Pierre, 107 
Bruneels, Zegher, 368 
Brunen, Jan, 200 
Brunen, Machiel, 376 
Brunen, Machtelt, 506 
Brunen, Margriete, 139 
Brunen, Margriette, 114 
Brunen, Mechtelt, 509 
Brunen, Pierinen, 130 
Brunen, weduwe, 439 
Brunicke van den, Jacop, 134 
Brunsch, Franchois, 415 
Brunsch, Olivier, 415 
Bruule van den, Pierre, 248 
Bruwer le, Sohier, 439 
Bruwers, Margriete, 19 
Bruyleers, Godelieve, 381 
Bruyleers, Hendrick, 381 
Bruyleers, juffrouw, 398 
Bruyleers, Lysbette, 381 
Bruyleers, weduwe, 381 
Bruylers, Elisabeth, 190 

Bruylers, Lysbet, 216 
Bruymen, Michiel, 368 
Bruyne, Steven, 132 
Bruyne de, Antoon, 143, 157 
Bruyne de, Daneel, 55, 153 
Bruyne de, Daneel fs Pauwel, 143, 156, 157, 159 
Bruyne de, Daneel fs Pauwels, 157 
Bruyne de, Daneel fs Philip, 154 
Bruyne de, Daneel fs Steven, 141 
Bruyne de, Daniel, 144 
Bruyne de, Daniel fs Pauwel, 143, 146 
Bruyne de, Daniel fs Philip, 152, 154 
Bruyne de, Eloy, 146, 160 
Bruyne de, Eloys, 161 
Bruyne de, Franchois, 312 
Bruyne de, Frans, 55, 142, 152 
Bruyne de, Frans fs Steven, 140, 141 
Bruyne de, Gillis, 147, 161 
Bruyne de, Hans fs Jan, 157 
Bruyne de, Jan, 127, 141, 144, 156, 166, 185, 381 
Bruyne de, Jan fs Jan, 143 
Bruyne de, Jan fs Pauwel, 142, 143, 144, 156, 158  
Bruyne de, Jan fs Pauwels, 143, 157 
Bruyne de, Jan fs Pieter, 143 
Bruyne de, Loy, 147, 161 
Bruyne de, Loys, 148 
Bruyne de, Margriet, 154 
Bruyne de, Maria fa Pauwel, 156 
Bruyne de, Marie fa Pauwel, 142 
Bruyne de, Naentken, 142 
Bruyne de, Naentken fa Jan, 144 
Bruyne de, Naentken fa Jan fs Pauwel, 143, 156, 
157 
Bruyne de, Pauwel, 143, 146, 153, 157, 159 
Bruyne de, Pauwel fs Jan, 142, 156 
Bruyne de, Pauwel fs Simoen, 143, 156 
Bruyne de, Philip, 132, 134, 148, 162 
Bruyne de, Philip fs Philip, 138 
Bruyne de, Pieter, 138, 142, 143, 144, 156, 157, 
158  
Bruyne de, Pieter fs Jan, 134 
Bruyne de, Simoen, 137, 479 
Bruyne de, Simon, 311 
Bruyne de, Symoen, 479, 481, 482, 483 
Bruyne de, Symoen fs Symoen, 138 
Bruyne de, Theenen, 138 
Bruyne de, Willem, 151, 164 
Bruyneels, Margriete, 127 
Bruynheers, Lysbet, 174 
Bruynlandt, Philip, 134 
Bruynlers, Lysbet, 172 
Buchenhout van, Jan, 257 
Buedeghem van, Arent, 21, 51 
Buedeghem van, Olivier, 21, 117 
Buedeghem van, Olivier, 375 
Buedeghem van, Reynault, 215 
Buedel le, Josse, 435 
Buedine, Jan fs Willem, 40 
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Bueghem de, Arnoul, 399 
Bueghem van, Aernout, 381 
Bueghem van, Gillis, 207 
Bueghem van, Jacques, 47 
Bueghem van, Jaques, 364 
Bueghem van, Olivier, 376 
Bueghem van, Reijnout, 200 
Bueist, Pieter, 463 
Buel de, Jacop fs Gillis, 79 
Buel de, Jan fs Gillis, 79 
Buel de, Pieter, 81 
Buele de, Andries fs Jan, 86 
Buele de, Jacob, 83, 85 
Buele de, Jan, 78, 86 
Buele de, Jan fs Pieter, 28 
Buele de, Lugger fs Jan, 80 
Buele de, Luggier fs Jan, 85 
Buele de, Pieter, 78, 82 
Buele de, Pieter fs Jan, 85 
Buele de, Thomaes, 85 
Buele de, Thomas, 84, 86 
Buele de genoemd Soys, Jan, 471 
Buels, Gheertruut, 76 
Buels, Ghertrut, 461 
Buels, Ghertruud, 69 
Buels, Ghertruut, 459 
Buenere de, Jacob, 277 
Buenere de, Jacop, 277 
Buerst, Pieter, 466 
Bueyst, Jehan, 492 
Buggenhout, Hendrick, 287 
Buggenhout van, Jan, 327 
Buggenhouts, Jehan, 178 
Bugghen van, Josse, 398 
Bugghen van, Ram, 398 
Bugghenhout, Hendrick fs Claes, 286 
Bugghenhout de, Agnese, 324 
Bugghenhout van, Jan, 21, 258 
Bugghenhout van, Josse fs Jehan, 401 
Bugghenhout van, Josse, 232, 238 
Bugghenhout van, Kathelinen, 205 
Bugghenhout van, Katherine, 111 
Bugghennout van, Joos, 265 
Buis, Ghoossin, 180 
Buis, Willem, 182 
Buise, Anthoine, 113 
Buisse, Pierre, 175 
Buisson du, Jehan, 552 
Buiys, weduwe, 186 
Buijst Jooos, 482 
Bul le, Jorge, 363, 455 
Bule, Heijne, 79 
Bultel, Arnoul, 540 
Bundele de, Ernoul, 42 
Bundele de, Willem, 382 
Bunderen van den, Jan, 477 
Buridain, Jan fs Philip, 63 
Burm, Jan, 86 

Bursars, Lysbet, 256 
Burse de, Gheraert, 263 
Burse de, Joes, 263 
Burse de, Joes fs Willem, 256, 263 
Burse de, Joos, 256 
Bursere de, Gheeraert, 256 
Bursers, Lysbette, 263 
Burwaen van, Jaques, 419 
Burwan de, Jehan, 448 
Buse, Heine fs Jan, 368 
Bussche van den, Victor, 529 
But le, Jehan, 93 
Buten van, Margriete, 253 
Buts, Joozijne fa Jan, 98 
Buus, N, 37 
Buuse, Heinderic, 374 
Buuse, Heine, 183 
Buusen, Arend, 180 
Buuten van, Jan fs Michiel, 284 
Buuten van, Lysbette fa Michiel, 285 
Buyens, Daneel, 41, 100 
Buys, Arent, 182 
Buys, juffrouw, 351 
Buyse, Gille fs Pieter, 185 
Buyse, Gossart, 173 
Buyse, Janne, 205, 206 
Buyse, Pierre, 173 
Buyse, Willem, 197 
Buyser de, Nicolaes, 355 
Buysseret, Jaspar, 355 
Buyst, Jacob, 480, 481 
Buyten van, Cathelyne, 355 
Buyten van, Daneel fs Michiel, 308 
Buze, Anthoine, 33 
Buze, Arend, 179 
Bygaerde van, Willem, 253, 254 
Bygaerden van, Matthys, 353 
Bysse, Guillamme, 172, 193, 397 
Cabeliaus, Mercx, 355 
Cabiliau, Catherine fa Cornelis, 188 
Cabootre de, Arnoul, 317 
Caelberch van, Andrieu, 192 
Caelberghe van, Jehan, 549 
Caelendriesch van, Adriaen, 135 
Caelendriesch van, Daneel, 115 
Caelkene van, Lysbette, 48 
Caeskens, Daneel, 164 
Caeskens, Daniel, 150 
Caeskens, Gheeraert, 86 
Caets van, Jehan, 178 
Calckene van, Daneel, 204, 207 
Calckene van, Katheline, 207 
Calckene van, Lysbette, 204 
Calckene van, Vranck, 278 
Calckene van, Vrancke, 205 
Cale de, Leurens, 240 
Cale de, Michiel, 38, 205 
Cale de, Pauwels, 126 
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Calen, Gillis, 466 
Calen, Lauwereys, 23 
Calendries van, Jan fs Jan, 389 
Calendriesch van, Jehan fs Jehan, 31 
Calier, Adriaen, 475 
Calier, Daneel fs Jan, 22 
Calier, Govaert, 24 
Calier, Jacop, 24 
Calier, Jan, 22, 25 
Calier l'aisne, Jehan, 18 
Caliere, Jehan fs Jan, 17 
Caliers, Caterine, 48 
Caliers, Cathelyne, 24 
Caliers, Lysbette, 24 
Calken van, Lysbette fa Jan, 50 
Calkene de, Daneel, 218 
Calkene de, Gilles, 174 
Calkene de, Vrancke, 218 
Calkene van, Catherine, 219 
Calkene van, Daneel, 219, 243 
Calkene van, Gillis fs Vranckx, 198 
Calkene van, Lysbetten fs Zegher, 511 
Calkene van, Pierre, 230 
Calkene van, Pieter, 367 
Calkene van, Vranke, 196 
Calkenne, Vrancke, 179 
Calkin, Room, 470 
Calle, Joos, 481 
Calle, Room, 481 
Callen, Daneel, 111, 468 
Callen, Gillis, 470 
Callen, Jan, 77, 471 
Callen, Jehan fs Daneel, 461 
Callen, Neel, 21 
Callen, Steven, 77 
Caloen van, Cornille, 528 
Caloen van, Josse, 530 
Caloen van, Josse fs Josse, 529 
Caluwaert, Jan, 529 
Caluwaert, Pieter, 330 
Caluwe de, Pauwels, 123, 124, 130 
Caluwen, Pauwels, 123 
Camaerds, Jan, 115 
Camerman, Guillaumme, 30 
Camerman, Jan, 387 
Camerman, Jan fs Daneel, 389 
Camerman, Joos fs Geert, 204 
Camerman, Willem fs Claeys, 211 
Cammaerds, Jan, 115, 117, 121, 123 
Cammaerdt, Andries, 123 
Cammaert, Jacop fs Anthoon, 184 
Cammaert, Jan, 50, 121, 180, 472 
Cammaert, Jan fs Jan, 183 
Cammaert, Jehan, 102 
Cammaerts, Catherine, 174 
Cammaerts, Griele, 122 
Cammart, Jehan, 1116 
Camme van der, Margriete, 400 

Cammen van der, Cathelyne fa Gillis, 302 
Cammen van der, Gillis, 203 
Cammen van der, Guillaume, 325 
Cammen van der, Heyndrick, 380 
Cammen van der, Jacob, 326, 327 
Cammen van der, Margriete fa Heyndrick, 380 
Cammen van der, Willem, 326 
Cammerman, Jan, 386 
Cammerman, Jan fs Daneel, 386 
Cammerman, N, 206 
Cammers, Jan, 50 
Campene van, Pierre, 448 
Canin, Anthonette, 152 
Cantere de, Ghysel, 381 
Capelaens, Gillis, 185 
Capellaen, Gillijs, 252 
Capellaens, Gillys, 180 
Capelle van de, Adriaen, 19, 51 
Capelle van der, Adriaen, 20 
Capenberghe, Bertelmy, 243 
Cappe, Lieven, 97 
Cappelre de, Guillaume, 530 
Cappelre de, Josse, 530 
Carbenant, Hendrick, 306 
Carette, Martin, 359 
Carrebrouc van, Jozine, 399 
Carsele van, Rolant, 546 
Caskens, Gheeraert, 90 
Casteele van de, Philip, 148 
Casteele van den, Philip, 148, 161 
Caterine, Ghertruut, 43 
Catz van, Adriana, 449 
Caudenhove de, Anthonne, 312 
Caudenhove de, Geertof, 411 
Caudenhove van, Gheerlof, 411 
Caudenhove van, Nicolaas, 27 
Caudron, Guillaume, 214 
Cauliers, Margriete, 48 
Caus, Gillis, 251 
Causbroeck van, Jan, 289 
Causbroeck van, Joos, 289 
Causbrouc van, Gillis, 246 
Causbrouck van, Arent, 381 
Causmaker de, Martin, 520 
Causmakere de, Martin, 554 
Cauter de, Ghiselbrecht, 51 
Cauteren van der, Catherine, 343 
Cauters, Jehan, 397 
Cautre de, Ghisel, 369 
Cautschuere, Geert, 163 
Cautschuere, Gheert, 149 
Cautschure, Geert, 163 
Cauweghem van, Joos, 89, 92 
Cauwenberghe van, Cathelyne, 287 
Cauwenberghe van, Clays, 432 
Cauwenberghe van, Hendric, 228 
Cauwenberghe van, Janne, 258 
Cauwenbeurch van, Pieter, 154 
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Cauwenburch van, Claeys, 433 
Cauwenburch van, Pieter, 137 
Cauwer de, Jan, 148 
Cauwerborch van, Philip, 166 
Cauwerborch van der, Gheeraert, 166 
Cauwerborch van der, Philip, 166 
Cauwerburch van der, Philip, 128 
Celens, Lancelot, 349 
Cerloo van der, Jehan, 505 
Ceyen van, Joos, 133 
Chaliers, Katherine, 111 
Channet, Franchois, 536 
Chap.St.-Jehan Dendermonde,  234 
Chapelerie de Saint Jehan, 177 
Chapitre de Cambray, 191 
Charles, Jan, 483 
Charongereulx dit Chenu de, Pierre, 17 
Charreton, Benoit, 536 
Chasteignier de, Jehenne, 536 
Chastel du, Jacob, 310 
Chastel du, Joos, 310 
Cheens, Pieter fs Corneel, 213 
Chenue, Pierre, 429 
Chevalier le, Josse, 545 
Chine du, Guillain, 216, 217, 545, 548, 551 
Choir van den, Marie, 181 
Choire van den, Matheeus, 181 
Christiaens, Daneel fs Pieter, 78 
Christiaens, Jan, 19, 40 
Christiaens, Janne, 73 
Christiaens, Jehan, 457 
Christiaens, Katelijne fa Pieter, 78 
Christiaens, Pierre, 92, 487 
Christiaens, Pieter, 78, 92 
Christiaens, Pietre, 66 
Claeis, Gilles, 438 
Claeis, Hykin, 219 
Claeis, Room, 459 
Claerhout, Sampson, 32 
Claerhout van, Charles, 334 
Claerhout van, Jehan, 333 
Claerhout van, Jehan fs Adriens, 333 
Claessens, Jaspaert, 91 
Claeus, Andries, 108, 168 
Claeus, Andrieu, 104, 108, 110 
Claeus, Daneel, 180 
Claeus, Danel, 397 
Claeus, Dries, 123 
Claeus, Elizabeth, 496 
Claeus, Gillis, 462, 463 
Claeus, Gillys, 464 
Claeus, Jacop, 166 
Claeus, Jan, 198, 468 
Claeus, Jan fs Jacop, 133 
Claeus, Jan fs Jan, 120, 181 
Claeus, Jaques, 105 
Claeus, Jehan, 106 
Claeus, Leurens, 440 

Claeus, Lieven, 467 
Claeus, Lysbet, 112 
Claeus, Pieter, 465, 467, 469 
Claeus, Pieter fs Gillis, 466 
Claeus, Ysabeau, 108 
Claeys, Gilles, 442 
Clais, Andries, 168 
Clais, Jehan, 62 
Claissons, Pauwel fs Pauwel, 481 
Clapdorp van, Arent, 170 
Clapdorp van, Arnoult, 169 
Clapdorp van, Marie fa Philip, 170 
Clapdrop van, Arent, 113 
Clarebout, Pieter, 99 
Clarhout de, Jehan, 551 
Claues, Andrieu, 403 
Claus, Andries, 128 
Claus, Andrieu, 112 
Claus, Danel, 461 
Claus, Frans, 139, 154 
Claus, Gheeraerd, 463 
Claus, Gillis, 462, 464, 472 
Claus, Heineken fs Jan, 475 
Claus, Jacques, 139 
Claus, Jaecques, 139 
Claus, Jan, 23, 55, 117, 140, 148, 162, 166, 168, 
178, 206, 312, 482, 483 
Claus, Jan fs Daneel, 464 
Claus, Jan fs Jan, 19, 464, 468 
Claus, Jan fs Joos, 209 
Claus, Jehan, 178 
Claus, Joos, 140, 209 
Claus, Lisbette, 50 
Claus, Matheus, 143 
Claus, Mattheeus, 156 
Claus, Michiel, 76 
Claus, Pieter, 143, 156, 483 
Claus, Pieter fs Jan, 482 
Claus, Yden, 206 
Clausen, Daneel, 117 
Clauwaert, Boudin, 343 
Clauwart, Jehan, 503 
Claux, Danel fs Jan, 176 
Claux, Henry, 360 
Claux, Jan, 129 
Claux, Jaques, 47 
Claux, Lieve, 457 
Claux, Pierre, 461 
Clays, Jan, 63 
Claysens, Gaspar, 91 
Claysens, Jaspar, 84, 85 
Cleempol van, Jaecques, 60 
Cleemputte van, Gillis, 75, 82, 116, 120 
Cleemputte van, Jan, 167 
Cleemputte van, Kateline, 130 
Cleemputte van, Willem, 117, 126 
Cleemputte van den, Gillis, 81 
Cleemputte van den, Gillis fs Roem, 117 
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Cleemputte van den, Hannin, 346 
Cleene de, Jacob, 482 
Cleene de, Jacop, 87 
Cleenen, Cathelijne fa Gillis, 83 
Cleeneputte van, Gillis, 69 
Cleenputte, Jaques, 437 
Cleenputte, Leurens, 437 
Cleenputte van, Pierintken, 88 
Cleerc de, Bertelkin, 128 
Cleerc de, Willem, 63 
Cleerc de, Wulems, 128 
Cleerck de, Willem, 35, 55 
Cleercq de, Pauwel fs Willem, 138 
Cleercx, Pauwel fs Bertelmeeus, 137 
Cleercx, Willem, 128 
Cleerk de, Hendric fs Gillis, 285 
Cleirc de, Roelant, 407 
Clemme, Beatrisse, 18 
Clemme, Jehan, 46 
Clemmen, Jan, 53 
Clemmen, Jehan, 103 
Clemmen, Joos, 53 
Clerc de, Andries fs Jan, 83 
Clerc de, Gallant, 49 
Clerc de, Jan, 183, 292 
Clerc de, Jehan, 49 
Clerc de, Joos, 291, 292, 293 
Clerc de, Matthijs, 88 
Clerc de, Pieter, 382 
Clerc de, Rogier, 534 
Clerc de, Willem fs Jan, 127 
Clerc de alias van Heechoute, Gillijs, 327 
Clerc le, Guillaume fs Phelippe, 550 
Clerc le, Jehan, 47, 56, 191, 316, 506 
Clerc le, Mathieu, 437 
Clerc le, Michiel, 175 
Clerc le alias Rogiers, Guillaume, 416 
Clerc le alias van Rossem, Jehan, 530 
Clerck de, Andries, 82 
Clerck de, Gillis, 24, 160 
Clerck de, Jan d'oude, 288 
Clerck de, Jan fs Pieter, 292 
Clerck de, Joos fs Jan, 291, 293 
Clerck de, Pieter, 382 
Clerck de, Pieter fs Gillis, 292 
Clerck de, Willem, 136 
Clercq, Jan, 382 
Clercq, Marcus fs Gillis, 150 
Clercq de, Andries, 132 
Clercq de, Andries fs Michiel, 155 
Clercq de, Antheunis, 154 
Clercq de, Anthoine fs Pieter, 311 
Clercq de, Cathalijne fa Gillis, 150 
Clercq de, Catharina, 138, 311 
Clercq de, Cathelijne fa Gillis, 150, 163 
Clercq de, Cathelyne fa Gillis, 164 
Clercq de, Franchois, 163 
Clercq de, Fransoys, 149 

Clercq de, Gillis, 138, 140, 141, 147, 152, 154, 163, 
310 
Clercq de, Gillis fs Pieter, 299 
Clercq de, Jan, 88, 140, 283, 301, 311 
Clercq de, Jan fs Willem, 88 
Clercq de, Jean, 31 
Clercq de, Joos, 297, 299 
Clercq de, Joos fs Jan, 299, 306 
Clercq de, Marc fs Gillis, 311 
Clercq de, Marcq, 138 
Clercq de, Marcus fs Gillis, 150, 154, 164 
Clercq de, Michiel, 154, 390 
Clercq de, Pauwel, 139, 144, 149, 163 
Clercq de, Pauwels, 90, 91, 158 
Clercq de, Pauwel fs Gillis, 150, 164 
Clercq de, Pauwels fs Jan, 86 
Clercq de, Pieter, 298 
Clercq de, Steven, 148, 162 
Clercq de, Willem fs Jan, 154 
Clercx, Jan, 382 
Clercx, Pieter, 382 
Clerk den, Pieter, 183 
Clertcq, Marcus fs Gillis, 163 
Cleves de, Francois, 534 
Cleves de, Henriette, 536 
Cleves de, Loys, 534 
Cleves de, Loys, 535 
Cleye van der, Henry, 324 
Clincke, Joos, 476, 477, 480, 481 
Clinckebile, Guillaume, 340 
Clincken, Joos, 476 
Clincx, Margriete, 472 
Clippelaere, Amelberghe, 145 
Clippelaere de, Amelberge, 145 
Clippelaers, Amelberga, 158 
Clippelare de, Amelberga, 138 
Clippelare de, Gillis, 153 
Clippelare de, Joos, 142, 148, 153 
Clippele de, Jan, 53 
Clippeleer de, Gillis, 139 
Clippeleer de, Joos, 139, 162  
Clippeleere de, Joos, 138, 156 
Clippelere de, Joos, 148 
Clockghieter de, Jan, 144 
Clockghietere de, Jan, 157 
Clocman, Jan, 170 
Clocman, Symoen fs Symoen, 524 
Clocmans, Jan, 118 
Cloistre d'Affelghien, , 194 
Cloistre de Zwivicke, , 175, 227 
Cluenic, Henry fs Jan, 406 
Clutinc, Henry, 403 
Clyncke, Adriaen, 284 
Clynke, Jan, 179 
Clynke, Jan fs Jan, 182 
Cnesselare van, Daneel, 317 
Cnop, Nicolas, 526 
Coc de, Willem fs Arent, 249 
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Cock de, Catharina fa Pieter, 186 
Cock de, Hans fs Pieter, 138, 188 
Cock de, Pieter, 144, 157, 187 
Cock de, Pieter fs Pieter, 27 
Cock de, Pieter fs Willem, 142, 156 
Cock de, Symoen, 89 
Cocq de, Hans fs Pieter, 311 
Cocq de, Joos, 85 
Cocq de, Olivier, 84, 90 
Cocq de, Pieter fs Pieter, 311 
Cocq de, Symoen, 89 
Cocx, Griete, 285 
Coeleman, Gillis, 522 
Coelman, Hannekinne fs Daneel, 123 
Coelman, Johannes, 109 
Coeman, Jan, 255 
Coeman de, Jan, 253 
Coene, Baudewijn, 28 
Coene, Baudewijn fs Gillis, 28 
Coene, Carel, 146, 159 
Coene, Claeus, 195, 375 
Coene, Daneel, 117 
Coene, Ghijsbrecht, 470 
Coene, Ghijselbrecht, 472 
Coene, Gillijs fs Jan, 470 
Coene, Gillis fs Room, 472 
Coene, Hans, 480 
Coene, Jacob, 75 
Coene, Jacop, 82 
Coene, Jan,  54, 78, 144, 145, 151, 158, 164, 369, 
464 
Coene, Jan fs Room, 469 
Coene, Janne, 24 
Coene, Katerina, 136 
Coene, Merten, 52 
Coene, Pierre, 499 
Coene, Pieter, 80, 81, 135, 147, 161 
Coene, Pieter fs Jan, 28, 55 
Coene, Roem, 463 
Coene, Simoen, 129 
Coens, Catherine, 217 
Coens, Claeus, 195, 197 
Coens, Gheeraerdt, 369 
Coens, Jan, 82 
Coens, Katheline fa Pieter, 72 
Coens, Kathelinen, 208 
Coens, Margriet, 150 
Coens, Margriete, 164, 205, 218, 394 
Coens, Margriete fa Claus, 193 
Coens, Marguerite fa Claus, 193 
Coens, Mergriete, 209 
Coens, N, 482 
Coens, Roem, 471 
Coereman, Jan fs Willem, 262 
Coersins, Corneel, 64 
Coets, Justaes le josne, 61 
Coeye le, Dame, 417 
Coirdeken de, Zegher, 198 

Cokere, Pieter, 22 
Cole, Gillis, 58 
Colen, Dierick, 290 
Colier, Daneel, 361 
Colier, Dominicus, 29 
Colier, Dominicus, 214, 302, 303, 308, 309, 310, 
312 
Colier, Jan, 28 
Colins, Guerard, 342 
Colman, Hannekijn fs Daneel, 114 
Coman de, Gillis, 256 
Coman de, Jan, 263 
Coman de alias Bloc, Jan, 261 
Coman den, Jan fs Gillis, 351 
Comans, Cateline, 365 
Commere, Arend, 57 
Commere, Gilles, 57 
Commere de, Aernout, 212 
Commere de, Arendt, 205 
Commere de, Jan, 58 
Commere de, Joos, 58 
Commere de, Joos fs Sebastiaen, 188 
Commers, Gillis, 57, 58 
Coniers, Guilliame, 451 
Coninc de, Lievin, 528 
Coninc de, Niclaeys, 479 
Coninc de, Rombout, 463 
Coninck de, Joos fs Pieter, 2970, 392 
Coninck de, Symoen, 53 
Coninck de, Willem, 369 
Conincx, Margriete, 23 
Conync de, Lievin, 53 
Conync de, Lysbette, 53 
Conyncx, Katelijne, 53 
Conyncx, Mergriete, 53 
Conyncx, Willem, 53 
Cooleghem van, Jacop, 86 
Cooleghem van, Jaecques, 86 
Coolens, Catherine, 230, 400 
Cooles, Catherine, 227 
Coolins, Catherine, 491 
Coolins, Elyzabeth, 342 
Coolins, Guillaume, 340 
Coolman, Amelberga fa Adriaen, 137 
Coolman, Amelberghe fa Jan, 132 
Coolman, Daneel, 158, 160,   
Coolman, Daniel, 145, 146, 147 
Coolman, Gillis fs Martin, 147 
Coolman, Gills fs Merten, 158 
Coolman, Jan, 133 
Coolman, Marie fa Jan, 137 
Coolmans, Amelbeerghe, 128 
Coolmans, Gilles, 526 
Coolmans, Gillis, 526 
Cools, Jan, 293 
Cools, Pieter, 312 
Cooman, Gillis, 220 
Cooman, Jan, 213 
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Cooman, Steven, 25 
Coomans, Hendrick, 289 
Coopieters, Katelijne, 83 
Cooppieter Heindericx, Pieter, 74 
Coore van den, Pierre, 109 
Cooreman, Jan, 299 
Cooreman, Jan fs Gillis, 299, 306, 307 
Cooreman, Willem fs Gillis, 300 
Cooremans, Catherine, 235 
Cooremans, Margriete, 236 
Coorenhuyse van, Adriaen fs Franchois, 64 
Coorenhuyse van, Franchois, 64 
Coorenhuyse van, N, 155 
Coppeians, Pieter, 82 
Coppejans, Frans, 86 
Coppejans, Janne fa Jan, 84 
Coppejans, Lijneken, 86 
Coppejans, Pieter, 75, 92 
Coppenpieters, Jan, 468 
Coppens, Jan, 208, 432 
Coppieters, Barbara fa Jan, 32 
Coppieters, Clara, 481 
Coppieters, Elisabeth, 88 
Coppieters, Jan, 81, 84 
Coppieters, Jan fs Gillis, 90 
Coppieters, Joos, 89 
Coppieters, Katheline fa Jan, 77 
Coppieters, Luggier, 77 
Coppieters, Pierre, 31 
Coppieters, Pieter, 84, 88, 90 
Coppieters, Pieter fs Jan, 84, 89, 90, 311 
Coppijans, Jehan, 66 
Coppin, Jehan fs Jan, 437 
Coppin Jans, Andries fs Diederic, 72 
Coppin Jans, Jehan, 67 
Coppin Pieters, Jan, 471 
Coppin Pieters, Jehan, 455 
Coppins, Gheerolf, 414 
Coppins, Jossine, 526 
Coppins Jans, Lievin, 67 
Cordes de, Aernoult, 483 
Coreman, Gheert, 251 
Coreman, Guillaumme, 226 
Coreman, Henry, 222 
Coreman, Jehan, 44 
Coreman, Willem, 226, 250 
Coremans, Catherine, 223 
Coremans, Matte, 223 
Cornelis, Pieter, 213 
Cornhuyse de, Franchois, 31 
Corsurs, Nicole, 342 
Corte le, Guillaume, 531, 551, 552 
Corte le, Roger, 531 
Cortewille, Pieter, 131 
Cossem van, Jan fs Pieter, 388 
Cossier, Michiel, 316 
Costere de, Daneel, 451 
Costere de, Jaetsen, 63 

Costere de, Jan, 483 
Costers, Guerart, 541 
Cote van de, Daniel, 464 
Cote van den, Gilleken, 464 
Cote van den, Gilles, 401, 467 
Cote van den, Jan, 463 
Cote van den, Kateline, 464 
Cote van den, Noel, 463 
Cote van den, Willem, 467 
Cote van der, Gilles, 400 
Cote van der, Katheline fa Daneel, 466 
Cote van der, Lieve fa Daneel, 468 
Cottereau, Charles, 512 
Cotthem van, Caroline, 462 
Cotthem van, Eustaes, 221 
Coubrake, Jaques, 339, 486, 503 
Coubrouck van, Joos, 183 
Coucke, Philip, 185, 380 
Coudenberghe van, Henry, 222, 231 
Coudenhove van, Nicolaes, 310 
Couderborch van der, Jan, 115, 119 
Couderborch van der, Ruflaert, 110 
Couderborch van der, Ruflart, 109 
Couderburgh van der, Jan, 121 
Coudscuere, Room, 116 
Coureel, Jan fs Jan, 358 
Courees de, Guille, 537 
Courees de, Guillaume, 537 
Courtewille de, Ghyselbrecht, 142 
Cousbrock van, Joes, 267 
Cousbroec van, Merten, 379 
Cousbroeck van, Pauwelijne, 25 
Cousbrouc van, Andries, 388 
Cousbrouc van, Gheert, 219 
Cousbrouc van, Gillijs, 373 
Cousbrouc van, Gillis, 367, 368, 374, 397 
Cousbrouc van, Guerard, 394 
Cousbrouc van, Jehan, 236, 363 
Cousbrouc van, Joos, 273 
Cousbrouc van, Joos fs Gheerd, 206 
Cousbrouck van, Arent, 35, 36, 383 
Cousbrouck van, Gillis, 383 
Cousbrouck van, Joos, 267, 377 
Cousbrouck van, Joos fs Jan, 383 
Cousbrouck van, Marten, 183, 377 
Cousmaker de, Ghiselbrecht, 492 
Cousmaker le, Ghiselbrecht, 499, 508 
Cousmaker le, Martin, 496, 499 
Cousmakere, Pierre, 169 
Cousmakere de, Ghiselbrecht, 554 
Cousmakere le, Danel, 103 
Cousmakers, Catherine fa Ghiselbrecht, 496 
Cousmakers, Kathelynen, 124 
Cousmakre le, Martin, 412 
Coussemaker de, Pietre, 48 
Coutreau de, Henry, 26 
Coutren van den, Jehan, 244 
Couwenberghe de, Henry, 238 
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Couwenberghe van, Jan, 451 
Couwenberghe van, Katheline, 273 
Couwenberghe van, Margriete, 451 
Couwenborch van, Gheeraert, 131 
Couwerborch van der, Philip, 127 
Couwerburch van den, Gheeraert, 134 
Cowenberghe van, Jan, 258 
Crabbe, Gillis, 60, 366 
Crabbe, Hanneken fs Gillis, 211 
Crabbe, Josken fs Josse, 224 
Crabbe, Josse, 226 
Crabbeel, Lieven, 87 
Crabs, Gillijs, 373 
Craecker de, Joos, 302 
Craecker de, Marten, 284 
Craeckere de, Gillis, 141, 154 
Craeckere de, Guilliamme, 141 
Craeckere de, Joos, 305 
Craeker de, Gillis, 140 
Crakere de, Gillis fs Jan, 152 
Crane de, Omaer, 333 
Crane le, Nicholas, 429 
Crayenest van, Olivier, 412 
Croesens, Cornelis, 532 
Croix de la, Jehan, 535 
Croix dou, Jehan, 518 
Crombrugghe van, Gilles, 495 
Crombrugghe van, Philip, 213 
Cromeecke, Jehan, 408 
Croocx, Jaqueminne fa Vrancx, 489 
Crouchs, Aechte, 401 
Cruce, Gheert, 377 
Cruce van den, Gheeraert, 368 
Cruce van der, Gheert, 376 
Crude van den, Daneel, 195, 366, 370 
Crude van den, Jan fs Daneel, 373 
Crude van den, Jehan, 361, 399 
Crude van den, Martine, 361 
Crude van der, Gillis, 385 
Crude van der, Jan, 374, 385 
Crudepennincx, Elysabet, 549 
Cruijman, Gillis, 132, 376 
Cruuplandt, Heinric, 351 
Cruyde van der, Gillis, 386 
Cruye van den, Jehan, 361 
Cruys, Meeus, 380 
Cruyse alias Vermeere, Daneel, 202 
Cruyse alias Vermeere, N, 202 
Cruysen van der, Jan, 64 
Cruyssevelts, Arendt, 287 
Cueninck de, Gillys, 168 
Cueninck de, Pieter, 138 
Cuervelt, Jan, 526 
Cuervelt, Joannes, 526 
Cuervelt, Johannes, 526 
Cuper de, Jehan, 446 
Cuper de, Joos fs Joos, 60 
Cuper de, Joosen, 60 

Cuper de, N, 255 
Cuper den, Gillis, 60 
Cuper le, Charles, 497 
Cupere de, Heynderyc, 353 
Cupere le, Jehan, 441, 445 
Cupers, Mergriete, 543 
Cutserode van, Daniel, 249 
Cutserode van, Margriete, 258 
Cutseroo van, Merten, 303 
Cutseyde van, Daniel, 268 
Cutsrode van, Jan, 255 
Cutsrode van, Willem, 255 
Cuuper de, Jan fs Jan, 58 
Cuyper de, Joos fs Joos, 58 
Cuypere de, Jan, 59 
Cuypere de, Jan fs Jan, 188 
Cuypere de alias Brauwere, Joos, 58 
Cuypers, erfgenamen, 211 
Cyne du - du Chine, Guillam - Ghilein, 192 
Cysme du, Philippe, 401 
Cysne du, Ghilein, 178, 214 
Cysne du, Philippe, 178, 245 
Dadan de Parma, Jehan Baptista, 31 
Dadiselle van, Pietre, 69 
Daems, Griele, 196 
Daems, Moyen, 369 
Daems, Pieter, 61 
Daems, Pieter fs Jacques, 61 
Daenkins, Colinet, 105 
Daens, Gillis, 23 
Daesdonc van der, Jan, 24 
Dale van den, Daniel, 470 
Dale van den, Daniel fs Jan, 470 
Dale van den, Pieter, 470 
Damas, Claude, 449 
Damas, Pieter, 449 
Damman, Jacques, 459 
Damman, Jan fs Jan, 97, 420 
Damman, Jan fs Symoen, 420 
Damman, Jaques, 517 
Damman, Lieven, 316, 420 
Damman, Lieven fs Zegher, 34 
Damman, Lievin, 436, 447, 521 
Damman, Zegher, 34 
Damme de le, Henryet, 56, 190 
Damme de le, Josse, 56, 190, 214 
Damme van, Adriaen, 133, 154 
Damme van, Aert, 298, 304 
Damme van, Arnoult fs Adriaen, 313 
Damme van, Catharina, 313 
Damme van, Daneel, 89, 280 
Damme van, Daniel, 88, 280 
Damme van, Galant, 185 
Damme van, Galout, 23 
Damme van, Geeraert, 392 
Damme van, Gheert, 363 
Damme van, Gillis, 36, 284, 389 
Damme van, Gillis fs Daniel, 290 
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Damme van, Hendric fs Daneel, 390 
Damme van, Heynry, 395 
Damme van, Jan, 280, 290, 291, 297, 301, 312, 
314, 469 
Damme van, Jan fs Gillis, 284, 301 
Damme van, Jan fs Hillewaert, 297 
Damme van, Jan fs Jacob, 300, 307 
Damme van, Jan fs Joos, 212, 386 
Damme van, Joes, 202, 265, 267 
Damme van, Joos, 213, 269, 272, 275, 283, 284, 
301, 303, 304, 388 
Damme van, Joos fs Gheert, 284 
Damme van, Joosken fs Joos, 298 
Damme van, Lynken fa Joos, 301 
Damme van, Lyntken fa Jan, 284 
Damme van, Lyntken fa Joos, 301 
Damme van, Lysbette fa Jan, 284 
Damme van, Margriete, 283 
Damme van, Margriete fa Gillis, 271 
Damme van, Paesschier, 303 
Damme van, Pieryne, 99 
Damme van, Pieter, 36, 77 
Damme van, Pieter fs Jan, 87 
Damme van, Pieter fs Willem, 99 
Damme van den, Adaem, 179 
Damme van den, Beatrijse fa Gheert, 377 
Damme van den, Catheline, 363 
Damme van den, Clara fa Gheert, 377 
Damme van den, Daniel fs Jan, 386 
Damme van den, Dieric, 206 
Damme van den, Galant, 394 
Damme van den, Galants, 182 
Damme van den, Gallant, 553 
Damme van den, Geert fs Joos, 271 
Damme van den, Gilles, 363 
Damme van den, Gilles fs Claeus, 442 
Damme van den, Gilles fs Louys, 224 
Damme van den, Gillis, 199, 206, 365, 372, 376 
Damme van den, Gillis fs Jan, 209 
Damme van den, Heinderic, 393 
Damme van den, Heindericus fs Galout, 47 
Damme van den, Hendrick, 206 
Damme van den, Henricke, 209 
Damme van den, Henricus fs Galouts, 395 
Damme van den, Henry, 176, 233, 398 
Damme van den, Henry fs Galois, 176 
Damme van den, Henry fs Galout, 176 
Damme van den, Jan, 34, 36, 262, 381, 464  
Damme van den, Jan fs Galant, 382 
Damme van den, Jan fs Gillis, 206, 383 
Damme van den, Jan fs Jacob, 385, 387 
Damme van den, Jan fs Joos, 280, 385, 386 
Damme van den, Jan fs Mathijs, 77 
Damme van den, Jehan, 393, 455, 459 
Damme van den, Jehan fs Jan, 439 
Damme van den, Jhoes, 228 
Damme van den, Joes, 200 
Damme van den, Johanna fa Gheert, 377 

Damme van den, Johannes, 395 
Damme van den, Joos, 215, 268, 280 
Damme van den, Joos fs Jacob, 385, 387 
Damme van den, Josse, 47, 49, 175, 191 
Damme van den, Josse, 220, 393, 395, 398 
Damme van den, Kateline, 190 
Damme van den, Kathelijne, 209 
Damme van den, Louys, 363 
Damme van den, Lysbette, 341, 370 
Damme van den, Margeriete, 246 
Damme van den, Margriete, 194, 237 
Damme van den, Margriete fa Gillis, 206, 273,  
Damme van den, Margriete fa Jan, 386 
Damme van den, Marie, 458 
Damme van den, Mathieu, 347, 442 
Damme van den, Pieter fs Gillis, 383 
Damme van den, Willem fs Pieter, 99 
Damme van der, Jan fs gillis, 268 
Damyens, baljuw, 534 
Danckart, Jaques, 332, 425, 489 
Danckaerts Elisabet, 489 
Danckin, Colinet, 458 
Daneel, Marie fa Jan, 37 
Daneels, Eustaes, 501 
Daneels, Justaes, 490 
Daneels, Pieter, 183 
Danekin, Colinet, 46, 92, 168, 191, 223, 231, 247, 
314, 320, 395, 435, 456  
Danekins, Colinet, 45, 66, 105, 108, 112, 114, 349, 
363, 397 
Danels, Eustaes, 493 
Danels, Eustas, 508 
Danels, Justaes, 506 
Daneluz, Colinet, 236 
Daniels, Jan, 137 
Daniels, Stasin, 492 
Danijs, Macharis, 145 
Danins, Jan, 381 
Dannain, Arnoul, 359 
Danvain, Aechte, 539 
Danvain, Roland, 539 
Danvein, Jehan, 539 
Dauvein, Roland, 540 
Dauwe, Gillis, 84 
Dauwe, Jehan, 495 
Dauwe, Jehan, 554 
Dauwe, Joos, 480 
Dauwe, Matheeus fs Jan, 83 
Dauwe, Mattheeus, 483 
Daverhoult, Anna, 64 
Decker de, Cornelis, 206 
Decker de, Gillis, 385 
Decker de, Merten, 330 
Deckere de, Hillewaert, 86 
Deckere de, Jan, 252 
Deckere de, Maerten, 55 
Deckere de, Merten, 189 
Deckere le, Ector, 233 
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Deckere le, Jan, 233 
Deckere le, Jehan, 107 
Deckers, Henricx, 464 
Deckers, Willem, 114 
Declerc, Willem, 358 
Deertbrugghe, kinderen, 223 
Dekenij van Brussel, , 330 
Dender van, Gillis, 469 
Dendere van, Gillis, 482 
Dendere van, Margriet fa Bartholomeeus, 159 
Dendere van, Mattheeus, 139 
Dendere van, Merten, 156 
Dendere van, Pieter, 142 
Dendere van den, Jehan, 48, 435 
Dendere van den, Joos, 479 
Dendere van den, Lauwereys, 474 
Dendere van den, Margriet fa Bartholomeeus, 146 
Dendere van der, Lyse, 465 
Denderen van den, Adrien, 191 
Denderen van den, Jan, 326 
Denderen van der, Adelize, 459 
Denderen van der, Elyzabeth, 456 
Denderen van der, Jehan, 108 
Denderen van der, Josse, 457 
Denderen van der, Pieter, 123, 465 
Dendre de le, Alise, 484 
Dendre van, Pieter, 139 
Dendre van den, Joos, 470 
Dendre van der, Pieter, 127 
Dendren van de, Lyse, 465 
Dendren van der, Jehan, 320 
Dendren van der, Pieter, 465 
Denijs, Louis, 529 
Denijs, Macharis, 158 
Denootere, Jan, 119 
Derts, Pierre, 347 
Derwedewe, Jacop, 72 
Deschamps, Kateline, 24 
Deschamps, Margriete, 23 
Destemborch, Katherine, 511 
Deylaerts, Jan, 253 
Deynaert, Davidt, 214 
Deynse de, Bertholmeus, 514 
Dhoye, Pieter de oude, 388 
Dickt van der, Olivier, 104 
Dict van der, Catharina, 137 
Dict van der, Catharina fa Jan, 125, 126 
Dict van der, Diederic, 119 
Dict van der, Ghodin fs Ollivier, 119 
Dict van der, Govaert, 103 
Dict van der, Jehan, 103, 104 
Dict van der, Joos, 126 
Dict van der, Katelijne, 125 
Dict van der, Kateline, 123, 128 
Dict van der, Kathelinen fa Jan, 128 
Dict van der, Olivier, 116, 121, 122 
Dict van der, Weytin, 57 
Diegens, Johanna, 355 

Diepenbroec van, Clemeynsie, 255 
Diepenbrouc van, Marie, 451 
Diere van, Roem, 170 
Dierens, Gillis, 476 
Diericx, Boudin, 340, 487, 496 
Diericx, Boudin fs Pieter, 508 
Diericx, Fransoys, 213 
Diericx, Jan, 311 
Diericx, Jan fs Jan, 390, 391, 392 
Diericx, Jehan, 344, 486 
Diericx, Jehan fs Jaques, 508 
Diericx, Jehan fs Pieters, 501 
Diericx, Laureys, 188 
Diericx, Pietre, 68 
Diericx, Willem, 386 
Diericx alias de Voghelaere, Gillis, 35 
Diericx alias Vogelaere, Gillis, 36 
Dieriecx, Pieter, 74 
Dierkin, Colaert, 519 
Dijcht van der, Dierijc, 74 
Dijck op den, Heindrick, 28 
Dijcke van, Jan, 278 
Dijcker de, Adriaen fs Adriaen, 189 
Dijct van der, Govaert, 110 
Dike van den, Jacop, 181 
Dobbelaers alias de Waele, Isabeau, 433 
Dobbele, Jehan, 546 
Dobbeleere le, Sohier, 409, 412, 413 
Doedesem, Jacob, 86 
Doedesem, Jan, 85, 88 
Doedessem, Jacob, 88 
Doedessems, Jan, 88 
Doedin, Guillaume, 439 
Doeghe, Lieven, 129 
Doemps, Pietre, 43 
Doensens, Jan, 84, 91 
Donc van der, Jan, 19, 22 
Donck van der, Jacop fs Adaem, 135 
Donck van der, Pauwel, 135 
Doncq van der, Joannes, 136 
Donct van der, Adam, 104 
Donct van der, Gillis, 116 
Donct van der, Jan fs Pieter, 40 
Donct van der, Janne, 53 
Donct van der, Jehan, 40, 43 
Donct van der, Michiel fs Cornelys, 41 
Donct van der, Pieter, 23, 40, 74 
Donct van der, Pieter fs Jan, 21 
Donct van der, Willekin fs Pietre, 40 
Donders, Baten, 181 
Doorent van den, Gillis, 260 
Doorent van den, Jan, 260 
Doorent van der, Josse, 227 
Doorislare van, Jacob fs Jacob, 311 
Doorne van den, Beatrice, 519 
Doorne van den, Elysabeth, 518 
Doorne van den, Jaques, 346 
Doorselaere van, Hans, 483 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 583

Doorselaere van, Jacob fs Jacob, 483 
Doorslaer van, Petronella, 87 
Doorslaer van, Pierijntken, 87 
Doorslaer van, Pieter, 514 
Doorslare van, Jacques, 31 
Doorsselaer van, Gillis fs Gillis, 99 
Doort van den, Pieter, 281 
Doort van der, Daniel, 267 
Doort van der, Gheert, 223, 234, 278, 279, 285 
Doort van der, Gillis, 257 
Doort van der, Jan, 271, 306 
Doort van der, Jan fs Daneel, 308 
Doort van der, Jan fs Daniel, 267 
Doort van der, Janne fs Daniel, 281 
Doort van der, Jehan, 230 
Doort van der, Joes, 270 
Doort van der, Lysabetten, 279 
Doort van der, Pieter, 282, 353 
Doort van der, Willem, 451 
Doosthende, Bernard, 318 
Doostrem, Jaqueminne, 442 
Dorent van den, Daneel, 225 
Dorent van den, Pieter, 225 
Dorent van der, Gillis, 226 
Dorpe van, Henderick fs Jan, 306 
Dorpe van, Jan, 275, 277 
Dorpe van den, Heindrick, 296 
Dorpe van den, Jan fs Jan, 253 
Dorpe van den, Joes, 276, 277 
Dorpe van den, N fs Augustijn, 288 
Dorpe van den, Willem, 254 
Dorpe van der, Pieter, 260 
Dorrent van den, Guerart, 177 
Dorslaere van, Jacop, 479 
Dorslare van, Jacob, 480, 481 
Dort van der, Danel fs Gheerts, 267 
Dort van der, Gillis, 250 
Dort van der, Jan, 250 
Dort van der, Jan fs Daniel, 280 
Doude, Jehan fs Martin, 502 
Doudechem, Jan, 87 
Douie van den, Jan, 449 
Doulx le, Cunrard, 310 
Douve van den, Isabella, 450 
Douwe, Guillaume, 498 
Douwe, Jan, 77 
Douwe, Jan fs Adriaen, 80, 81 
Douwe, Jaques, 510 
Douwe, Jehan, 485, 503 
Douwe, Jehan fs Everart, 510 
Douwe, Jehan fs Jehan, 502 
Douwe, Jehan fs Lievin, 485, 486 
Douwe, Mattheeus fs Jan, 80 
Douwe, Michiel, 488 
Douwe, Pierre, 445, 502 
Douwe, Pierre fs Gillis, 510 
Douwe, Pierre fs Jehan, 502 
Douwe, Pieter, 473 

Douwe, Wilhem fs Jan, 471 
Douwe, Willem, 471 
Douwen, Willem, 167 
Doyen van den, Ysabeau, 447 
Drabbe, Estinne, 339 
Dracke de, Jehan, 45 
Dragher de, Simon, 45 
Draken, Simoen, 136 
Drayere le, Jehan, 526 
Drayers, Barbre fa Jehan, 401 
Dregghe, Jan, 131 
Drencwaert de, Jehan, 536 
Drieghe, Simon, 343 
Dries, Gillijs, 116 
Dries, Jehan, 447 
Driesche van den, Pieter, 183 
Driessche van, Jan, 88 
Driessche van, Jan, 132 
Driessche van, Olivier, 88 
Driessche van, Pierijne, 161 
Driessche van, Pieryne, 161 
Driessche van, Servaes, 160, 161 
Driessche van den, Beatus, 344 
Driessche van den, Elizabeth fa Pierre, 403 
Driessche van den, Gilles, 507 
Driessche van den, Gillis, 341, 342 
Driessche van den, Guillaume, 541 
Driessche van den, Guillemine, 394 
Driessche van den, Hildewaerde, 182 
Driessche van den, Hildewaert, 20, 33, 37, 53, 103, 
182 
Driessche van den, Hildewarde, 178 
Driessche van den, Hillewaert, 104, 231 
Driessche van den, Hillewart, 117 
Driessche van den, Jan, 90, 150 
Driessche van den, Jehan, 344 
Driessche van den, Josse, 539, 541 
Driessche van den, Livine, 127 
Driessche van den, Livinen, 127 
Driessche van den, Margerite, 106, 112 
Driessche van den, Petronella, 148 
Driessche van den, Pierijne, 147 
Driessche van den, Pierre, 343 
Driessche van den, Pieryne, 149, 163 
Driessche van den, Pieter, 60 
Driessche van den, Pietre, 57 
Driessche van den, Servaes, 147 
Drioessche van den, Petronella, 148 
Droeshoute van, Willem, 250, 262 
Droessaut, Guillaume, 232 
Droesteke, Aadrien, 503 
Drolin, Simon, 396 
Drollin, Simon, 237 
Drolync, Jan, 41 
Drolyns, Jan, 473 
Drolyns, Jan fs Symoen, 268 
Druikin, Simon, 216 
Drysch, Pierre, 110 
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Dueghe, Jaques, 340 
Dueren van, Eloy, 480, 481 
Dullaert, Jan fs Michiel, 116 
Dullaert, Jehan, 438, 442 
Dullaerts, Kathelijne fa Jan, 53 
Dullaerts, Margareta, 518 
Dullart, Gilles, 498 
Dullart, Jehan, 445 
Durmez de, Jaques, 17 
Durpe van den, weduwe, 285 
Duyteghem van, Lieven, 514 
Dweerstrate, Jan, 120 
Dycke van, Lys, 278 
Dycke van den, Hendrick, 301 
Dyckt van der, Katelijne, 135 
Dycman, Jan, 463 
Dycmans, Gillis, 472 
Dyct van der, Lijne, 106 
Ecke van, Catelyne, 63 
Ecke van, Jan, 125, 139 
Eckene van den, Louys, 363 
Eduwaert, Philip, 27 
Eechaute van den, Jan, 312 
Eechout, Daneel, 167 
Eechout, Daniel, 136 
Eechout, Jan, 206 
Eechout, Symoen, 368 
Eechoute, Pieter, 183 
Eechoute van den, Lysbeth, 181 
Eechoute van den, Symon, 181 
Eechoute van den, Yde, 182 
Eecke van den, Jehan, 448 
Eecke van der, Olivier, 103 
Eecken van den, Clare, 417 
Eecken van den, Jehanne fa Willem, 416 
Eecken van der, Jan, 212 
Eecken van der, Jooris, 278 
Eecken van der, Symoen, 98 
Eeckene van den, Caterine, 45 
Eeckhoud, Daniel, 136 
Eeckhout, Daneel, 136 
Eeckhout van, R, 29 
Eede van, Daneel, 153 
Eede van, Gillis fs Jan, 139 
Eede van, Joos, 140 
Eede van, Machiel, 200 
Eede van, Philip, 147 
Eede van, Pieter, 161 
Eede van den, Andries, 68, 209 
Eede van den, Andries fs Jan, 205 
Eede van den, Andrieu, 456 
Eede van den, Clais, 195 
Eede van den, Geert, 353 
Eede van den, Gillis fs Jan, 138 
Eede van den, Hendricx, 277 
Eede van den, Jacques, 549 
Eede van den, Jan, 290, 292 
Eede van den, Jaques, 551 

Eede van den, Jehenne, 517 
Eede van den, Lieven, 76 
Eede van den, Margriete fa Henric, 274 
Eede van den, Robbert, 337 
Eede van den, Willem, 352 
Eede van der, Willem fs Floreys, 351 
Eeken van der, Jacob, 483 
Eeken van der, Jacop, 478 
Eeken van der, Janne, 464 
Eeken van der, mijnheren, 254 
Eelens, Lancelot, 354 
Eelens, Lensen, 354 
Eerbeere, Jehan, 495 
Eerdbrugghe van der, Lysbette fa Heinric, 195 
Eerdbrugghe van der, Willem, 198 
Eerdbrugghen van der, Daneel, 252 
Eerdbrugghen van der, Gheerard fs Willem, 253 
Eerdbrugghen van der, Heinric, 195 
Eerdbrugghen van der, Willem, 369 
Eerdenbuerch van, Jan, 29 
Eerdtbruggen van der, Geert, 276, 277 
Eerdtbruggen van der, Jan, 276 
Eerdtbruggen van der, Joes, 276 
Eerdtbruggen van der, Soet, 276 
Eertbrugge van, Willem, 276 
Eertbruggen van der, Geert, 308 
Eertbruggen van der, Pieter, 307 
Eertbrugghe de le, Jehan, 314 
Eertbrugghe van der, Daneel fs Jan, 267 
Eertbrugghe van der, Gheert, 381 
Eertbrugghe van der, Jan fs Henricx, 274 
Eertbrugghe van der, Jehan, 233, 515 
Eertbrugghe van der, kinderen, 273 
Eertbrugghe van der, Margriete, 451 
Eertbrugghen van den, Elizabeth, 231 
Eertbrugghen van den, Elysabeth, 194 
Eertbrugghen van der, Barbele, 210 
Eertbrugghen van der, Barbele fa Willem, 286 
Eertbrugghen van der, Beatrijs, 250 
Eertbrugghen van der, Beatrijse fa Henrycs, 260 
Eertbrugghen van der, Catherine fa Heindricx, 235 
Eertbrugghen van der, Daneel fs Henrycs, 260 
Eertbrugghen van der, Danel, 109, 225, 232, 237, 
239, 246 
Eertbrugghen van der, Elizabeth, 238 
Eertbrugghen van der, Elyzabet, 229 
Eertbrugghen van der, Elyzabeth, 223, 239, 243 
Eertbrugghen van der, Gheeraert, 258 
Eertbrugghen van der, Gheert, 265, 288 
Eertbrugghen van der, Jehan, 194, 223, 236, 239, 
240, 315, 
Eertbrugghen van der, Joes, 258, 265 
Eertbrugghen van der, Josse, 239 
Eertbrugghen van der, Katelijne, 203 
Eertbrugghen van der, Lieve, 250 
Eertbrugghen van der, Lysbette, 272 
Eertbrugghen van der, Lysbette fa Jan, 258 
Eertbrugghen van der, Margriete, 223, 288, 315 
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Eertbrugghen van der, Margriete fa Henry,  225, 
232 
Eertbrugghen van der, Margriete fa Henrycs, 260 
Eertbrugghen van der, Margriete fa Willem, 274 
Eertbrugghen van der, Marguerite, 240 
Eertbrugghen van der, Robert, 239 
Eertbrugghen van der, Willem, 260 
Eertbrugghen van der, Zoete, 239, 243 
Eessericx, Johannes, 179 
Eesvelde van, Gilles, 441 
Eesvelde van, Gillis, 513 
Eesvelde van, Jehan, 502 
Eesvelt van, Cornille, 436 
Eeveraerdt alias Cammere, Merten, 479 
Effele van, Gillis, 275, 283 
Effele van den, Gillis, 206 
Effele van den, Gillis fs Hendricx, 208 
Eggermond van, Steven, 379 
Eggermonde van, Steven, 184 
Eggermonde van, Stevin, 268 
Eggheric, Josse, 498 
Egghermonde van, Jehan, 193 
Eggremonde van, Stevin, 201 
Eghels, Grietken fa Willem, 449 
Eghels, Joos, 532, 533 
Eireberre, Jehan, 503 
Elsacker, Adriaen, 86 
Elsacker van, Adriaen, 310 
Elsacker van, Jan, 90, 91 
Elsacker van, Jan fs Jan, 88 
Elsackere, Adriaen, 86 
Elsackere van, Adriaen fs Ludgier, 99 
Elselaer van, Jan, 115 
Elselaer van, Maria, 19, 49, 115, 120 
Elskens, Jan, 299 
Elssen, Pieter, 285 
Elst van der, Godevaerd, 20 
Elst van der, Heinricx, 370, 373 
Elst van der, Jan, 179, 180, 195, 200, 258, 280, 289, 
292, 366, 370, 372, 373, 375, 387, 463 
Elst van der, Jan fs Jan, 288, 386 
Elst van der, Janne, 24 
Elst van der, Joos, 211 
Elst van der, Joosken, 367 
Elst van der, Josijne, 213 
Elst van der, Josse, 360 
Elst van der, Lodewijc, 396 
Elst van der, Louys, 174 
Elst van der, Lysbette, 45, 56 
Elst van der, Margriete fa Jan, 207 
Elst van der, Pieter, 44, 182, 198, 369 
Elst van der, Pieter fs Jan, 374 
Elst van der, Rogier, 385 
Elst van der, Simoen, 53, 227, 358, 388 
Elst van der, Symoen, 369 
Elst van der, Symon fs Jan, 50 
Elsvelde van, Gillis, 514 
Elzacker, Ludgier, 89 

Elzacker van, Adriaen, 90 
Elzacker van, Jan, 90 
Elzacker van den, Ludgier, 89 
Ende van den, Joes, 473, 474 
Ercke van, Lysbette, 134 
Ercke van, Pieter, 134 
Ercke van, Pieter fs Jacob, 134 
Erdbrugghe van der, Joos, 247 
Erdbrugghe van der, Margriete fa Heinricx, 252 
Erdbrugghe van der, Willem, 247, 260 
Erdbrugghen van der, Gherd, 250 
Erke van, kinderen, 123 
Ertbrugghe de le, Henry, 246 
Ertbrugghe de le, Margriete, 194 
Ertbrugghe van den, Lysbet, 194 
Ertbrugghe van der, Elisabeth, 245 
Ertbrugghe van der, Gheerd, 248 
Ertbrugghe van der, Lysbette, 263 
Ertbrugghe van der, Margriete, 246 
Ertbrugghe van der, Margriete fa Heyndricx, 340 
Ertbrugghe van der, Marguerite, 340 
Ertbrugghe van der, Willem, 121 
Ertbrugghen van den, Margriete, 250 
Ertbrugghen van der, Heinric, 257, 263 
Ertbrugghen van der, Jehan, 246 
Ertbrugghen van der, Joes, 250 
Ertbrugghen van der, Lysbet, 256 
Ertbrugghen van der, Margriete, 256, 263, 285 
Ertbrugghen van der, Willem, 251, 265 
Erwegh, Mathijs, 468 
Essceric, Johannes, 180 
Essche van den, Josse, 506 
Esscheric, Pierre, 364 
Esscherich, Pietre, 18 
Esscherijc, Jan, 21 
Esscheryc, Pietre, 43 
Esselins, Jan, 328 
Etten van, Henry, 311 
Evenacker, Lievin, 508 
Evenackere, Lievin, 507 
Everaerds, Jan, 53, 464 
Everaerdt, Heynrick fs Pieter, 92 
Everaert, Gillis, 476, 477, 479, 480 
Everaert, Inghel, 64 
Everaert, Jacob, 478 
Everaert, Jan, 462, 465, 472, 477 
Everaert, Jan fs Gillis, 77 
Everaert, Jan fs Steeven, 475 
Everaert, Jan fs Steven, 477 
Everaert, Kerstiaen, 465 
Everaert, Marten fs Jan, 470 
Everaert, Merten, 480 
Everaert, N fs Pieter, 472 
Everaert, Pieter, 81, 480 
Everaert, Pieter fs Corneel, 471 
Everaert, Pieter fs Merten, 479 
Everaerts, Jacoba, 482 
Everaerts, Jan fs Cornelis, 474 
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Everaerts, kinderen, 472 
Everaerts, Matheeus, 473 
Everaerts, Mattheus, 472 
Everaerts, Pierre, 459 
Everaerts, Pieter, 465, 470 
Everaerts, Pieter fs Pieter, 471 
Everarts, Gilles, 459 
Everarts, Jehan, 454, 457 
Everghem van, Guillaume, 403 
Everghem van, Willem, 406 
Evernels, Gillis, 526 
Evirdey, Pieter fs Willem, 184 
Eycken van der, Janne, 358 
Eyen van der, Joos fs Joos, 354 
Eynde van, Gillis fs Eloy, 481 
Eynde van, Jan, 305 
Eynghermonde van, Jehan, 42 
Eysterghem van, Jan, 157, 158 
Faemaey, Jan, 87 
Failhaut Pierre, 418 
Famaey, Symoen, 135 
Famay, Jacob, 148, 162 
Famay, Jan, 53 
Fauchel, Jan, 83 
Fauchel, Lenaert, 186 
Fauchel, Lieven, 83 
Fauchel, Lievine, 31 
Fauchel, Lipkin fs Lenaert, 186 
Faymay, Gheert, 53 
Faymay, Pieter, 76 
Febure le, Glaude, 300, 306 
Febure le, Lenaert fs Glaude, 291 
Feerman, Jehan, 323 
Feites, Daneel, 52 
Fel, Andries, 155 
Fermerie de Saint Elizabeth, , 490 
Fermerie van Dendermonde, , 386 
Fermerij van Begijnen Denderm, , 136 
Fermerij van het beghijnhof, , 353 
Fevere le, Jehan, 246 
Fevre le, Alart, 359 
Fierart, Josse, 417 
Fierens, Beatrice fa Jooris, 148, 161 
Fierens, Jooris, 137, 147, 160, 166, 168 
Fierens, Pieter, 77, 128 
Fierens, Pieter fs Jooris, 146, 160 
Fierins, Sohier, 427 
Flandres de, Guillames, 111 
Florens alias van den Breeden, Pauwels, 257 
Formeles, Guirart, 429 
Forreest dit Lalemand, Jehan, 111 
Fransmans, Anna, 186, 386 
Fransois, Jehan, 541 
Frennys, Jan, 94 
Froicies, Jan, 352 
Fromondt van, Gheerde, 121 
Fromont de, Geraet, 116 
Froyen, Jan, 351 

Froyers, Jan, 351 
Froymont de, Everart, 102 
Froymont de, Geeraert, 169 
Froytiers, Daneel, 120 
Fuetere de, Daneel, 53 
Galee de le, Jaques, 513 
Galle, Louis, 530 
Galle, Steven, 336 
Galois de, Jan, 196 
Gand van, Marguerite, 339 
Garecopere de, Jan, 459 
Garwinne, Marie, 119 
Gasthuis St Cathelijnen, , 301 
Gasthuis St Clare, 357 
Gasthuis St Kateline Merchtem,  351, 353, 354  
Gasthuis van Dendermonde, 24, 29 
Gasthuis van Merchtem, 285, 358 
Gasthuis van de Lazarij Gent, 525 
Gate van, Jan, 199 
Gaver van den, Jacop, 119 
Gaver van den, Jehan, 550 
Gavere van, Mattheeux, 55 
Gavere van den, Jehan, 448 
Gavrelles, Jan, 291, 292 
Geertruyen van, Jan, 155 
Geertruyen van, N  fa Merten, 143 
Geertruyen van, Passchijne fa Marten, 143 
Geertruyt van, Daneel, 143 
Geerts, A., 29 
Geest de, Jan, 28 
Geldolph, Adriaen, 162 
Geliot, Claeis, 435 
Geliot, Clays, 436 
Gendt de, Jan fs Jacob, 56 
Geniers, Margriete, 253 
Gertebeke, Pieter, 89 
Geylinck, Anthonette, 27 
Geylinck, Jan, 41 
Ghedolf, Daniel, 471 
Gheele van den, Jan, 53 
Gheeme van, Room, 127 
Gheeme van der, Lauwer, 106 
Gheerardts, Lysbette, 19 
Gheerarts, Josse, 417 
Gheerdbout, Jehan, 492 
Gheerds, Christianne, 119 
Gheerds, Jan fs Jan, 181 
Gheerds, Lysbette, 206 
Gheerds alias Leewerghem, Christe, 182 
Gheerdts, Lysbette, 205 
Gheerincx, Jacques, 310 
Gheerlof, Guillaume, 528 
Gheerolf, Paesschier, 31 
Gheerolfs, Willem, 133 
Gheertruyen van, Daniel, 146 
Gheertruyen van, Marten, 143 
Gheertruyen van, Paesschijne fa Martin, 148 
Gheerts, Elyzabet, 524 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 587

Gheerts, Henderyck, 136 
Gheerts, Jan, 470 
Gheerts, Levinne, 518 
Gheest de, Jehan, 503 
Gheest le, Jehan, 503 
Gheeuws, Pieter fs Corneel, 32 
Ghehuchte van den, Guerart, 541 
Ghehuchte van den, Raze, 321 
Gheijs, Augustina Maria fa Virgilius, 354 
Gheinderboven van, Adaem, 219 
Gheinderboven van, Louis, 219 
Gheldolf, Adriaen, 148 
Gheldolf, Daneel, 213 
Gheldolf, Jehan, 490, 506 
Gheldolff, Adriaen, 138 
Gheldolfs, weduwe, 471 
Ghelgoet, Jehan, 446 
Ghelgroot, Claeys, 445 
Gheelioot, Lowijc, 512 
Ghelgroot, Nicolas, 445 
Gheliot, Claeys, 494 
Gheliot, Clais, 440, 441, 503 
Gheliot, Katherine fa Clais, 441 
Gheliot, Loykin fs Jehan, 441 
Gheliot, Rolland, 441 
Gheluwe de, Boudin, 528 
Ghend van, Willem, 464 
Ghenderduere van, Jan, 480 
Ghenderdueren van, Eloy, 480 
Ghendt van, N, 149 
Ghent van, Katherine, 192 
Ghertebout, Jehan, 509 
Gherts, Elizabet, 218, 220 
Gheteghem van, Criste, 209 
Ghewelde van, Gillis, 147, 160 
Gheylinc, Jan, 186, 386 
Gheylinc, Jan fs Thomaes, 470 
Gheylinck, Jan, 71, 471 
Gheylinck, Jannen, 24 
Gheys, Ywein, 528 
Ghijseghem van, Godelieve fa Govaert, 38 
Ghinderboven van, Adaem, 207 
Ghinderboven van, Adam, 364 
Ghinderboven van, Jan, 254 
Ghinderboven van, Jan fs Adam, 379 
Ghinderboven van, Ruemijs, 207 
Ghinderdeure de, Pierre, 191 
Ghinderduere van, Pieter, 191 
Ghinderen van, Gilles, 399 
Ghinderover van, Daneel, 386 
Ghinderover van, Margriete, 208 
Ghinderover van, Pieter, 209 
Ghinderover van, Robbrecht, 369 
Ghinderovere van, Robin, 196 
Ghinderovere van, Robrecht, 364 
Ghindertale van, Wouter, 357 
Ghingheborre, Inghel, 528 
Ghiseghem van, Daneel fs Pieter, 39, 40, 60 

Ghiseghem van, Eduaert fs Godevaerts, 34 
Ghiseghem van, N, 372 
Ghiseghem van, Pieter, 75, 179 
Ghisels, Beatrijs, 498 
Ghisels, Jaques, 440 
Ghisels, Lauwerine fa Luucx, 497 
Ghisels, Luuc, 497 
Ghisels, Pieter, 326, 327 
Ghisseghem van, Daniel, 40 
Ghisseghem van, Ghillein, 40 
Ghisseghem van, Godevart, 40 
Ghissele van, Tanne, 133, 138 
Ghistele de, Achilles, 489 
Ghistele de, Felix, 428 
Ghistele de, Joosse, 521 
Ghistele van, Ghuy, 522 
Ghistele van, Joos, 378 
Ghistelle de, Joosse, 521 
Ghistelles de, Francoys, 30 
Ghistelles de, Ysabeau, 409 
Ghoossens, Heinric, 179 
Ghoossin, Jacop, 72 
Ghoossins, Jan, 72 
Ghoris, Stevin, 119 
Ghouwens, Jan, 119 
Ghucht van de, Pieter, 136 
Ghuchte van den, Adrien, 321 
Ghuchte van den, Gilles, 321 
Ghuchte van den, Jan, 373 
Ghuchte van den, Jehan, 322 
Ghuchte van den alias Tielens, Gilles, 321 
Ghuchte van den alias Tielens, Jehan, 322 
Ghuiseghem van, Guillain, 172 
Ghuse van der, Pieter, 368 
Ghuuse, Jehan, 108 
Ghuuse van, Jehan, 104 
Ghys, Zegher, 63 
Ghyseghem van, Daneel, 58 
Ghyseghem van, Daneel fs Pieter, 381 
Ghyseghem van, Gallant, 58 
Ghyseghem van, Ghelain, 58 
Ghyseghem van, Gheleyn, 35, 36, 184 
Ghyseghem van, Joos, 186 
Ghyseghem van, Pieter, 201 
Ghyselinch, Jan, 386 
Ghysels, Gilles, 109 
Ghysels, Philip, 187 
Ghysels, Pieter, 328 
Ghysseghem van, Daniel, 57 
Ghysseghem van, Ghislein, 57 
Ghysseghem van, Godeffroit, 33 
Gillis, Pieter, 303 
Gilliszone, Willem, 96 
Gillons, Gossart, 549 
Gilloots, Jehan, 504 
Ginderover van, Daneel, 369 
Ginderover van, Pieter, 369 
Godevaert, Robbrecht, 208 
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Godevaert alias Leeuwerghem, Jan, 200 
Godevaerts, Jan, 195, 199 
Godevaerts, Robert, 216 
Godevaerts alias Leeuwerghem, Jan, 208 
Godshuis van Affligem, , 19, 221 
Godshuis van Facus, [ Falcon ], 329 
Godshuis van Sinte Katelijne, , 451 
Goeman, Andries, 298, 303 
Goesens, Aeriaen, 137 
Goesens, Jan, 92 
Goesens, Jan, 136 
Goesens, Jan fs Corneel, 136 
Goesens, Jehan, 483 
Goesens, Neel, 136 
Goesens, Walradt, 136 
Goesins, Joozijne fa Willem, 125 
Goesins, Margriete, 254 
Goessens, Franchois fs Seger, 355 
Goessens, Jan, 73, 129 
Goessens, Kateline, 129 
Goessense, Renier, 77 
Goessins, Pieter, 125 
Goessins, Willem, 125 
Goessins alias Beerthene, N, 128 
Goetghebuer, Danel, 347 
Goethals, Gheerlof, 411 
Goethals, Gheerolinne fa Henry, 417 
Goethals, Pauwel, 408 
Goethals, Pieter, 136 
Goevaerts alias Leeuwerghem, Jan, 185 
Goijvaers alias Leeuwerghem, Jan fs Robbrecht, 
210 
Goijvaers alias Leeuwerghem, Robbrecht, 210 
Goissens, Gillis, 79 
Goissens, Jacop, 79 
Goissins, Jan, 79 
Gonzague de, Ludovicq, 536 
Gooris, Catelijne, 134 
Gooris, Pietre, 18 
Goorys, Jan, 23 
Goossen, Margriete, 209 
Goossens, Christoffel, 330 
Goossens, Franchois fs Jan, 154 
Goossens, Gheert, 311 
Goossens, Gillis, 140 
Goossens, Jacob, 89, 152 
Goossens, Jan, 78, 145 
Goossens, Jan fs Jan, 146, 160 
Goossens, Joos, 158 
Goossens, Kateline, 76 
Goossens, Lieven, 23 
Goossens, Lugier, 53, 82 
Goossens, Marie, 139, 145, 158 
Goossens, Marten, 147, 159 
Goossens, Martin, 147 
Goossens, Merten, 145, 161 
Goossens, Olivier fs Jacob, 78 
Goossens, Paesschier, 84 

Goossens, Pieter, 28, 147, 161, 476, 477 
Goossens, Renier, 79 
Goossins, Everart, 109 
Goossins, Guillamme fs Jan, 67 
Goossins, Henry, 497 
Goossins, Heyle, 53 
Goossins, Jaques, 71, 99 
Goossins, Jehan, 68, 458 
Goossins, Jehan fs Jehan, 456 
Goossins, Luggier fs Daniel, 82 
Gose, Gillis fs Gillis, 137 
Gossins, Jaques, 70 
Goulx de, Gaspar, 310 
Govaers, Jehan fs jehan, 459 
Govaers, Rubbrecht, 209 
Govaert, Robrecht, 193 
Govaerts, Elizabet, 400 
Govaerts, Gheert, 24 
Govaerts, Jan, 199, 209, 451 
Govaerts, Joanne, 208 
Govaerts, Laurens, 499 
Govaerts, Leurens, 500 
Govaerts, Lippijne, 302 
Govaerts, Robert, 218 
Govaerts alias van Leverghem, Robrecht, 528 
Govarts, Henry, 225 
Goyvaerts, Jan, 198, 381 
Gracht van den, Janne, 181 
Gracht van der, Cornille, 172, 456 
Gracht van der, Ghiselbrecht, 447, 449 
Gracht van der, Gilles, 318 
Gracht van der, Jan, 20, 37 
Gracht van der, Jan fs Jan, 466 
Gracht van der, Martin, 348 
Gracht van der, Wouter, 86, 87 
Grachte van der, Cornellis fs Jans, 33 
Graeuwen, Margriete, 463 
Graeuwen, Matheus, 179 
Graeve de, Francoyse fa Lieven, 433 
Grammez de, Hue, 411 
Grauwe le, Josse, 460 
Grave de, Gilles fs Gilles, 437 
Grave de, Jacop, 137 
Grave le, Augustin, 438 
Grave le, Jehan, 440, 493 
Grave le, Jehan fs Jehan, 437 
Grave le, Mathieu, 487 
Graven, Jacop, 129 
Graveneecke van, Amelberghe, 104 
Graveneeken van, Philip, 115 
Grawen, Margriete, 466 
Grawer le, Jehan, 444 
Gremberghen van, Jacob fs Diericx, 379 
Grevenbrouck, Jacob, 90 
Grevenbrouck, Jacop, 84 
Grevenbrouck van, Jacob, 91 
Grimberghen van, Jacop fs Diericx, 387 
Groelst van der, Jehan, 323 
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Gronseliers des, Jacques, 535 
Gronseliers des, Jaques, 535 
Grooten, Margriete, 412 
Gruter de, Jan, 468 
Grutere de, Daneel fs Ghiselbrecht, 122 
Grutere de, Ghiselbrecht, 122 
Grutere de, Ghyselbrecht, 131 
Grutere de, Katerijne, 131 
Grutere de, Lievin, 521 
Grutere le, Jacques, 316 
Grutere le, Jaques, 106 
Grutere le, Jehan, 419 
Grutere le, Lievin, 106 
Gruutere de, Lieven fs Ghiselbrecht, 118 
Gruutere de, Lievin, 106 
Gruuttere le, Jaques, 412 
Gruwen, Jan, 181 
Grymbergen van, Claessens, 351 
Guchte van, Adriaen, 152 
Guchte van, Anthonis fs Willem, 302 
Guchte van, Hillewaert fs Jan, 214 
Guchte van, Jan, 297 
Guchte van de, Gooris, 288 
Guchte van den, Gillis, 380 
Guchte van den, Gillis fs Willem, 211 
Guchte van den, Gorijs, 378 
Guchte van den, Lysbet, 386 
Guchte van der, Jan, 23 
Gurtebeecke, Pieter, 89 
Gurtebeke, Pieter, 89 
Guse van, Jehan, 108 
Gusen van, Jehan, 108 
Guusschote van, Jehan, 435 
H. Geest van Berlaar, 70, 474,484 
H. Geest van Denderbelle, 209 
H. Geest van Dendermonde, 184, 374, 474, 478 
H. Geest van Grembergen, 56 
H. Geest van Hamme, 114, 124, 126, 129, 134, 141, 
145, 146, 149, 150, 153, 158, 160, 163, 164, 166 
H. Geest van Kalken, 491 
H. Geest van Lebbeke, 202, 254, 278 
H. Geest van Londerzeel, 321, 324, 330 
H. Geest van Merchtem, 354, 356 
H. Geest van O.L.V.St Pieters, te Gent, 342 
H. Geest van Opwijk,, 299, 300, 305, 306 
H. Geest van Wieze, 199 
H. Geest va, Zele, 89 
H. Geest van Zwevegem, 317 
Ha van der, Jan, 181 
Hachten, Marie fa Laureyns, 482 
Hachter van, Bastiaen, 310 
Haec, Gilles, 340 
Haec, Gilles, 343 
Haeghman, Willem, 462 
Haene d', Hildewaerd fs Jan, 311 
Haene van den, Daniel, 62 
Haenkin, Dieric, 503 
Haenkin, Ghiselbrecht, 487 

Haenkin, Ghiselbrecht, 490, 499, 502, 503, 507, 
509 
Haenkin, Jehan, 441, 495, 554 
Haenkin, Lievin, 491 
Haenkin, Mathieu, 442 
Haenkin, Philippe, 486 
Haenkins, Betkin, 494, 553 
Haenkins, Catherine, 500 
Haenkins, Grietkin fa Willem, 495 
Haesbrouc van, Jehan, 528 
Haesteghe de, Gillis, 285 
Haestige de, Gillis, 308 
Haestige de, Gillis fs Jan, 309 
Haestige de, Jan, 308, 392 
Haestige de, Marie fa Gillis, 308 
Haestighe de, Jan, 390 
Haetsenberghe de, Adriaene, 454 
Haghe van der, Jaquemine fa Jan, 94 
Haghe van der, Jehan, 107, 456 
Haghe van der, Jehan fs Leurens, 93 
Haghe van der, Jehenne fa Room, 102 
Haghe van der, Joos, 373 
Haghe van der, Michiel, 343 
Haghe van der, Pauwels, 94 
Haghe van der, Willem, 19, 465 
Haghe van der, Willem fs Jan, 463, 466 
Haghe van der alias Rubbins, Joos, 371 
Haghemeters, Elizabeth, 488 
Haghen, Gilles, 498 
Haghen, Jehan, 498 
Haghen van der, Jan, 276 
Haghen van der, Merten fs Gillis, 463 
Haghen van der, Wijnandt, 86 
Halewijn de, Ferdinande, 26 
Halewijn de, Geline, 397 
Halewijn van, Ferdinande, 310 
Halewijn van, Godelive, 196 
Halewin de, dame, 93 
Halewin de, Godelieve, 57, 174, 193 
Halewin de, Guillaume, 552 
Halewin de, Jaques, 407 
Halewin de, Jehan, 337, 552 
Halewin de, Jehenne, 172 
Halewin van, vrouw, 94 
Halkene van, Jan, 182 
Halle, Arma Phillip, 29 
Hallincroden van, Pieter, 197 
Hallincroode van, Jan, 182 
Hallincroode van, Pieter, 182 
Halsborch, Gillis, 433 
Hamer de, Guillaume, 499 
Hamer le, Jehan, 342 
Hamme van, Frans, 212 
Hamme van, Jan, 188 
Hamme van den, Clare, 74 
Hamme van den, Clarissie, 66 
Handeren Hove van, Jehan, 393 
Hane d', Jan, 26 
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Hane van den, Jaques, 415 
Hane van den, Neelkin, 429 
Hane van den, Pieter, 414 
Hangherel de, Guerart fs Jehan, 402 
Hanneman, Michiel, 47 
Hannemans, Margriete, 69 
Hantgate van de, Nycol, 520 
Hardincx, Ector, 192 
Hardincx, Jehan, 192 
Harduyn, Denijs, 187 
Harendonc van, Jehan, 43 
Harens, Jan fs Jan, 473 
Hasbrouc van, Hendric, 330 
Hase de, Renier, 76 
Hassele van, Heinric, 328 
Hassele van, Janne, 328 
Hasselt van, Jehenne, 322 
Hasselt van der, Griele, 467 
Hasselt van der, Grietkin, 436 
Hasselt van der, Lysen, 467 
Haut van, Joos, 27 
Hauwe d', Jaspar, 481 
Hauwe van den, Jehan, 42 
Hauwe van den, Pietre, 46 
Hauweels, Claire, 416 
Hauwere d', Jacques fs Jan, 298 
Hauwere d', Jan, 303, 304, 308 
Hauwere d', Jaspar fs Jan, 313 
Hauwere d', Joos, 306 
Hauwers, Lysbette, 182 
Hauwers s', Barbara, 313 
Haveloose de, Hector, 198 
Haveloosen, Margriete, 399 
Havelose de, Ector, 117 
Havelosen den, Ector, 260 
Haver van, Jehan, 110 
Haverbeke van, Moen, 369 
Havere van, Cornelis, 84 
Havere van, Jacop, 168 
Havere van, Jan fs Jan, 168 
Havere van, Johannes, 138 
Havere van, Rosiaen, 137, 140 
Havere van den, Jaques, 48 
Havermaete van, Hannekin, 129 
Havermaete van, Jacob, 482 
Havermate van, Ernoul, 71 
Havermate van, Gillis, 477 
Havermate van, Gillis fs Pieter, 472 
Havermate van, Gillis fs Pietre, 67 
Havermate van, Hannequin, 71 
Havermate van, Jacob, 482 
Havermate van, Jacob fs Jacob, 483 
Havermate van, Jacob fs Pauwel, 481 
Havermate van, Jan, 477 
Havermate van, Jan fs Baudewijn, 481 
Havermate van, Margriete, 71 
Havermate van, Merten, 481 
Havre van, Franchois, 310 

Havre van, Francois, 138 
Haze de, Joannes, 541 
Haze de, Rase, 513 
Haze de, Zevere, 79 
Haze de, Zevere, 79 
Haze le, Raesse, 509 
Hazen, Elizabeth, 436 
Hazen, Lysbette, 512 
Hechout, Jan, 185 
Hecke de le, Jehan, 519 
Hecke van, Andries, 99 
Hecke van, Christiaan, 91 
Hecke van, Jan, 513, 514 
Hecke van, Jehan, 31 
Hecke van, Joos, 166, 206 
Hecke van, Kerstiaen, 85 
Hecke van, Maergriete fa Joos, 469 
Hecke van, Pieter, 148, 161, 162, 514 
Hecke van, Pieter fs Jan, 513, 514 
Hecke van alias de Wulf, Jan, 63 
Hecke van den, Gilles, 440 
Hecke van den, Guerart, 546 
Hecke van den, Joes, 367, 465 
Hecke van den, Joos, 462 
Hecke van den, Katherine, 427 
Hecke van den, Leurens, 440 
Hecke van den, Rogier, 550 
Hecke van den, Willem, 463 
Heckene van, Brigitte, 186 
Heckene van, Joes fs Joes, 126 
Heckene van, Johanna, 133 
Heckene van, Joos, 284 
Heckene van, Joosse, 128 
Heckene van, kinderen, 186 
Heckene van, Loys, 137 
Heckene van den, Arent, 120 
Heckene van den, Catherine, 243 
Heckene van den, Joes, 116, 195 
Heckene van den, Johannes, 120 
Heckene van den, Joos, 165 
Heckene van den, Louis, 120 
Heckene van den, Louys, 363 
Heckene van den, Loy, 104, 120 
Heckene van den, N., 52 
Heda van der, Lancelot, 228 
Hee van, Hendrick, 79 
Hee van, Jan, 293 
Hee van den, Gillis fs Jan, 307 
Hee van den, Jan fs Gillis, 293, 307 
Hee van den, Lanssen, 184 
Hee van der, Christiaen, 79 
Heebergh, Mathijs, 462 
Heeckehove, Symoen, 179 
Heeckhouts, Katelyne fa Pieter, 381 
Heede de le, Jehenne, 515 
Heede van, Jan fs Gillis, 290 
Heede van, Lancen, 382 
Heede van, Margriete, 80 
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Heede van den, Andries, 194, 205 
Heede van den, Catheline, 119 
Heede van den, Clais, 194 
Heede van den, Clais fs Gillis, 465 
Heede van den, Guillame, 318 
Heede van den, Henric, 473 
Heede van den, Henry, 318 
Heede van den, Jan, 205 
Heede van den, Jaques, 546 
Heede van den, Luuc, 205 
Heede van den, Maerten, 72 
Heede van den, Margriete, 78, 81 
Heeke van der, Josse, 454 
Heellen, Jan, 370 
Heennen le, Sohier, 487 
Heer le, Jaques, 448 
Heeren, Jehan, 507 
Heerman, Pieter, 87, 466 
Heermans, Cornelys, 127 
Heerreken van, Lysbet, 173 
Heeschvelde de, Jehan, 510 
Heetvelde van den, Jan fs Salomoens, 92 
Heetvelde van den, Segher, 327 
Heiden van der, Josse, 444 
Heijndriecx, Margriete, 380 
Heikin, Willem, 351 
Heilige Geest van Grembergen, 56 
Heilige Geest van Hamme, 114 
Heilige Geest van Zele, 89 
Heille, Jan fs Vrank, 257 
Heillen, Jan, 368 
Heindric, Josse, 43 
Heindrick, N, 28 
Heindrics, Heine, 125 
Heindricx, Daneel, 378 
Heindricx, Gillis, 197, 203 
Heindricx, Hansken fs Jan, 214 
Heindricx, Jacob, 140 
Heindricx, Jan, 203, 383 
Heindricx, Jan fs Daniel, 284 
Heindricx, Joos, 36 
Heindricx, Lieven, 128 
Heinricx, Cateline, 182 
Heinricx, Cornille, 178 
Heinricx, Jan, 377 
Heins, Jan, 21 
Heivaert, Michiel, 136 
Heivars, Michiel, 136 
Heiverts, Pieter fs Steven, 136 
Hekele de, Gillis, 51 
Helegheer, Jan, 150, 163 
Helias, Adriaen, 84, 310 
Helle, Nicholas, 332 
Helle van den, Adrien, 332 
Helle van der, Guerard, 448 
Hellen, Jan, 252 
Hellin, Anthoine, 534, 535 
Helst van der, Catherine, 438, 440, 444 

Helst van der, Jan, 290 
Helst van der, Jan fs Jan, 210 
Helst van der, Jehan, 500 
Helst van der, Johannes, 322 
helst van der, Joosijne fa Jan, 210 
Helst van der, Louys, 397 
Helst van der, Olivier, 227, 362 
Hembyze van, Bussaert, 63 
Hemelrijc van, Daniel, 280 
Hemelrijc van, Daniel fs Daniel, 281 
Hemelrijc van, Jan fs Gillis, 281 
Hemelrijc van, Jan fs Hendrix, 281 
Hemelrijcke van, Jan, 275 
Hemelrike de, Gerart, 314 
Hemelrike van, Gheert, 225, 234,  
Hemelrike van, Gilles, 232, 250 
Hemelrike van, Gillis, 258 
Hemelrike van, Guerart, 176, 238 
Hemelrike van, Jan fs Heindericx, 269 
Hemelrike van, Jehan, 225 
Hemelrike van, Kateline, 252 
Hemelrike van, Margriete, 250, 260 
Hemelrike van, Martin, 232 
Hemelrike van, Merten, 258 
Hemelrike van, N fs Gheerts, 258 
Hemelryc van, Gillis, 260 
Hemelryc van, Pauwel, 296 
Hemelryck van, Gillis, 295 
Hemelryck van, Pauwel, 295 
Hemelrycke van, Gillis fs Daneel, 286 
Hende van den, Andrieu, 108 
Hende van den, Jan, 20 
Hende van den, Joos, 4741, 474 
Hende van den, Willem, 463 
Hendric, Jan fs Jan, 185 
Hendricx, Clara, 298 
Hendricx, Daneel, 202, 203, 302 
Hendricx, Geert, 391 
Hendricx, Hendric, 390 
Hendricx, Jacob, 140 
Hendricx, Jacop, 166 
Hendricx, Jan, 202, 302, 308 
Hendricx, Jan fs Daneel, 391 
Hendricx, Jan fs Pieter, 302 
Hendricx, Joos, 203 
Hendricx, Martin, 354 
Hendricx, Merten, 390 
Hendricx, Pieter, 303, 308, 379 
Hendrincx, Jehan, 217 
Hendrix, Hendric fs Joos, 281 
Hendrix, Jan fs Daniel, 282, 284 
Hendrix, Joos fs Jan, 281 
Hendrycx, Jan, 385, 387 
Hendrycx, Joes, 385, 387 
Hennickx, Elisabeth, 214 
Henrich, Gillis fs Daneel, 387 
Henrich, Jan fs Daneel, 387 
Henrich, Joos, 387 
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Henrich, Joos fs Daneel, 387 
Henrich, Joos fs Jan, 387 
Henricx, Daneel, 185 
Henricx, Jan fs Daneel, 387 
Henricx, Joos, 283 
Henricx, Joos fs Jan, 24 
Henricx, Lysbet, 177 
Henricx, Martin, 108 
Herbart, Couzynen, 479 
Herbaut, Joos fs Joes, 189 
Herbrughe van den, Ghertruud, 43 
Herd van der, Gheerde, 250 
Herdinck, Lenard, 534, 535 
Hereger, Jan, 149 
Heregheer, Jan, 149, 163 
Heregheer van, Jan, 150 
Heregher, Jan, 148 
Herloo van den, Josse, 347 
Herman, Bernin, 458 
Herman, Cornelis, 38 
Herman, Gillis, 92, 478 
Herman, Hendrick, 482 
Herman, Jan, 82, 83, 119, 127  
Herman, Jehan, 458 
Herman, Lauwer, 467 
Herman, Lauwereys, 388 
Herman, Lieven fs Jan, 469 
Hermans, Kerste, 85, 90, 91 
Hermans, Mark, 136 
Hermans, Willem, 468 
Herre de, Joos, 30 
Herrebaut, Pieter, 312 
Hert de, Guerart, 546 
Hert de, Henry, 393 
Hert de le, Henry, 190 
Hert van der, Aert, 270 
Hert van der, Arendt, 208 
Hert van der, Arent, 35, 379 
Hert van der, Corneel, 329 
Hert van der, Geeraerd, 180 
Hert van der, Geert, 196 
Hert van der, Gheeraert, 181 
Hert van der, Gheerde, 51, 371 
Hert van der, Gheerdt, 256 
Hert van der, Gheert, 326, 375, 380 
Hert van der, Gheraerdt, 195 
Hert van der, Gilleken fs Lodewijck, 388 
Hert van der, Gillis fs Arent, 388 
Hert van der, Heindric, 320 
Hert van der, Henry, 173, 175, 400 
Hert van der, Heyndrick, 35 
Hert van der, Jan, 36, 388 
Hert van der, Leunis, 379 
Hert van der, Lodewijck fs Arens, 388 
Hert van der, Louijs, 379 
Hert van der, Louys, 208 
Hert van der, Luenis, 269, 271 
Hert van der, Luenis fs Arent, 272 

Hert van der, Margriete, 185 
Hert van der, Marie, 50 
Hert van der, Olivier, 277 
Hertbos van, Pieter, 355 
Hertbossche van, Pieter, 354, 356 
Hertog van Bourgondië, , 361, 430 
Hertog van Brabant, , 349, 352, 353, 354, 356 
Hertoge de, Carel, 291 
Hertoge de, Gielyne, 351 
Hertoge de, Pieter, 153 
Hertoghe, Katerine fa Pieter, 135 
Hertoghe, Pieter, 135 
Hertoghe d', Jooris, 307 
Hertoghe de, Gillis, 294, 351 
Hertoghe de, Guillaume, 245 
Hertoghe de, Jacob, 268, 294, 385 
Hertoghe de, Jacop, 278, 385 
Hertoghe de, Jacop fs Jacop, 185 
Hertoghe de, Jan, 148, 149, 162, 297, 358 
Hertoghe de, Jan fs Gillis, 351 
Hertoghe de, Jehan, 554 
Hertoghe de, Joos, 297 
Hertoghe d’ Jan, 147, 161, 163 
Hertoghe le, Jehan, 340, 503 
Hertoghen, Katharina, 389 
Hertoghen, Lysbette fa Jan, 389 
Hertoghen, Margriete, 490, 491, 503, 511, 514 
Hertoghen, Margriete fa Thomas, 438, 486 
Herweghe van den, Jehan, 346 
Herweghe van den, Pierre, 498 
Herweutins, Boudin, 464 
Hesbaer, Jan, 142 
Hesbaer, Pieter, 156 
Hesecke de, Jehan, 531 
Heubic, Ernoul, 62 
Heubincx, Cathelijne, 302 
Heubincx, Cathelyne fa Philip, 301 
Heubincx, Jan, 303 
Heule de, Gaultier, 27 
Heuricke van, Baltazar, 90 
Heuricke van, Balten, 89 
Heuvelde van den, Beatrijs, 72 
Heuvinck, Franchois fs Pieter, 303 
Heuvinck, Jan, 303 
Heuvinck, Pieter, 303 
Heuvincx, Lysbetten fa Jacob, 212 
Heuvinghe van den, Heinric fs Daneel, 196 
Heverdey, Pieter, 472 
Heybaert, Gillis, 187 
Heybaert, Jan, 188 
Heybeke van, Carel fs Jan, 330 
Heyden van der, Goedele, 204 
Heyden van der, Joes, 356 
Heyden van der, Nicolaes fs Jacob, 354 
Heyen van der, Andries, 354 
Heyen van der, Catherine, 397 
Heyen van der, Joos fs Symoen, 354 
Heylen, Jehan, 216, 226 
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Heylen, Lysbet, 227 
Heyman alias van Rossels, Danel, 362 
Heymans, Joes fs Claus, 369 
Heymans, Joos, 372 
Heymans, Pierre, 232, 239 
Heymans, Pieter, 194 
Heymans, Yde, 372 
Heyndericx, Jacob fs Joos, 125 
Heynderijcx, Lieven, 123 
Heyndricx, Daneel, 377 
Heyndricx, Heymy, 396 
Heyndricx, Jacop, 137 
Heyndricx, Jan, 53, 211, 392 
Heyndricx, Joos fs Heynricx, 377 
Heyndricx, Joos fs Jacob, 133, 134 
Heyndricx, Lieven, 125, 126, 137 
Heyndricx, Lievin, 126 
Heyndricx, Lysbette, 185 
Heyndricx, Lysbetten fa Jacob, 133 
Heyndricx, Quintin fs Jacob, 134 
Heyndriecx, Joos, 35 
Heyne, Adriaen, 140 
Heyneman, Joos, 374 
Heynricx, Betten, 391 
Heyns, Jan, 76 
Heyns, Johanna, 23 
Heyns, Marye, 44 
Heyns, Room, 459 
Heys, Dieric fs Jan, 53 
Heysterghem van, Jan, 144, 145 
Heysterghem van, Peeter, 391 
Heyvaert, Adriaen fs Adriaen, 314 
Heyvaert, Christiaen, 184 
Heyvaert, Cornelis fs Gillis, 213 
Heyvaert, Gillis, 189, 213, 268, 301, 303,  306, 386 
Heyvaert, Gillis fs Jacob, 275 
Heyvaert, Gillis fs Jacop, 268 
Heyvaert, Gillis fs Jan, 354, 389 
Heyvaert, Gillis fs Jooris, 31 
Heyvaert, Jan, 183, 385 
Heyvaert, Janneken, 390 
Heyvaert, Joos, 390 
Heyvaert, Joos fs Corneel, 27 
Heyvaert, Josijne fa Joos, 390 
Heyvaert, Marten, 60 
Heyvaert, Mayken, 390 
Heyvaert, Merck, 54 
Heyvaert, Michiel, 56, 310 
Heyvaert, Michiel fs Marcx, 55 
Heyvaert, Olivier, 88 
Heyvaert, Paesschyne, 309 
Heyvaert, Pauwel, 386, 387, 388 
Heyvaert, Pauwels, 25 
Heyvaert alias Neve, Jan, 382 
Heyvaert alias Rapaert, Adriaen, 300 
Heyvaert van, Marten, 474 
Heyvaerts, Jan, 212 
Heyvaerts, Joris, 211 

Hiele, Adriaen, 144, 147, 149, 150, 151, 158, 161, 
163, 164 
Hiele van, Adriaen fs Pieter, 134 
Hiele van, Jan, 129, 131, 139 
Hiele van, Jan fs Jan, 127 
Hiele van, Jan fs Steven, 132 
Hiele van, Jehan, 103 
Hiele van, Joorken fs Pieter, 134 
Hiele van, Michiel, 152 
Hiele van, Michiel fs Steven, 153 
Hiele van, Pieter, 140 
Hiele van, Pieter d'oude, 167 
Hiele van, Steven, 141, 165 
Hiele van, Steven fs Jan, 137 
Hiele van den, Jehan, 110 
Hiese, Lieven fs Gheeraerd, 512 
Hiese van der, Andries, 275 
Hillegheer, Jan, 162, 163 
Hincxem van, Everaert, 170 
Hobackere, Cornille, 230 
Hobosch, Jan, 249 
Hobrechts, Lievin, 553 
Hoecke van, Adriaan, 101 
Hoecke van, Maeyken, 162 
Hoecke van, Margriete, 480 
Hoefman, Josse, 231 
Hoefman, Willem, 199, 255, 256, 264 
Hoefslach, Arent, 330 
Hoefven van der, Jan, 126 
Hoeghe de, Jehan, 519 
Hoeghen, Vincensie, 553 
Hoekaerts, Pieter, 116 
Hoelbosch, Jan, 80, 83 
Hoenbeke van, Hendricx, 358 
Hoenbeke van, Henricx, 358 
Hoerde van den, Willem, 554 
Hoeven van, Katelijne, 432 
Hoeven van de, Jan, 129 
Hoeven van der, Adriaen fs Hendrix, 208 
Hoeven van der, Alexus, 264 
Hoeven van der, Gheertruyt, 167 
Hoeven van der, Gillis, 262 
Hoeven van der, Gillis fs Daneel, 117 
Hoeven van der, Goedevaerts, 375 
Hoeven van der, Heindericx, 376 
Hoeven van der, Heinderijc, 374 
Hoeven van der, Heindric, 262 
Hoeven van der, Henricke, 208 
Hoeven van der, Heynric, 263 
Hoeven van der, Jan, 124, 127, 129, 130, 267, 269 
Hoeven van der, Jan fs Hendrix, 208 
Hoeven van der, Jan fs Jan, 133 
Hoeven van der, Jehan, 108 
Hoeven van der, Lexus, 256 
Hoeven van der, Passchyne, 167 
Hoeven van der, Pierre, 105, 114, 132, 154 
Hoeven van der, Pieter fs Pieter, 133 
Hoevenen van, Christiaen, 49 
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Hoevere van der, Gillys, 467 
Hoffman, Jan, 314 
Hoffman, Jan fs Jan, 299 
Hoffman, Willem, 286 
Hofman, Andries, 268 
Hofman, Jan, 481 
Hofman, Jan fs Andries, 281 
Hofman, Pauwel, 282, 296 
Hofman, Pauwel fs Adriaen, 306 
Hofman, Willem, 268, 288 
Hofmans, Jan, 309 
Hofmans, Lancelot, 278 
Hofmans, Pauwel, 279 
Hofsta van, Pieter, 244 
Hofstad van der, Ghisel, 370 
Hofstad van der, Jacob, 328 
Hofstad van der, Jacus, 327 
Hofstad van der, Jan, 199, 328 
Hofstad van der, Jan fs Jan, 207 
Hofstad van der, Willem, 369 
Hofstade de le, Anne, 526 
Hofstadt van, Jan, 137 
Hofstadt van der, Ghiselbrecht, 369 
Hofstadt van der, Heinric, 369 
Hofstadt van der, Henrick, 329 
Hofstadt van der, Henricx, 329 
Hofstadt van der, Jan, 274, 289, 329 
Hofstadt van der, Ympe, 274 
Hofstadt van der, Ympen, 272 
Hofstae van, Jan, 367 
Hofstat van, Pierre, 324 
Hofstat van de, Jehan, 227 
Hofstat van der, Ghisel, 222 
Hofstat van der, Ghiselbrecht, 363, 364 
Hofstat van der, Ghisele, 374 
Hofstat van der, Guillame, 240 
Hofstat van der, Guillamme, 222 
Hofstat van der, Henry, 321, 323 
Hofstat van der, Jacob, 326 
Hofstat van der, Jan, 185, 229, 327 
Hofstat van der, Jaques, 107, 320, 324 
Hofstat van der, Jehan, 231, 238 
Hofstat van der, Kathelijne, 330 
Hofstat van der, Marguerite, 320 
Hofstat van der, N, 256 
Hofstat van der, Ympin, 238 
Hofstat van der alias Boele, Ghiselbrecht, 226 
Hofstat van der alias Boele, Jehan, 226 
Hofste van, Jan, 36 
Hofste van den, Jan fs Jan, 377 
Hofste van der, Jan, 185 
Hofste van der, Margriete, 200 
Hofste van der, Marie, 435 
Hofstede, Pieter, 132 
Hofstede van, Fransoys, 126 
Hofstede van, Jan, 44, 91, 206 
Hofstede van, Janne, 22 
Hofstede van, Pierre, 172 

Hofstede van, Pieter, 206 
Hofstede van der, Catharina, 126 
Hofstede van der, Jan, 35, 60, 84, 90, 128, 167, 
179, 289, 374, 375 
Hofstede van der, Katheline, 186 
Hofstede van der, Lysbette, 167 
Hofstede van der, Margriete, 167 
Hofstede van der, Roem, 167 
Hofsteden van der, Jan, 86 
Hofsteden van der, Janne, 53 
Hofsteden van der, Jehan, 113 
Hofsteden van der, Roem, 103 
Hofve vuten, Jan, 376 
Hoghe, Lugier, 470 
Hoghe, Pieter, 467 
Hoghe de, Bouden, 462 
Hoghe de, Brant, 462, 463 
Hoghe de, Ghoossin, 462 
Hoghe de, Gillis, 465 
Hoghe de, Hanneken, 465 
Hoghe de, Heinderic, 470 
Hoghe de, Heyndrick, 183 
Hoghe de, Jacop, 465 
Hoghe de, Jacop fs Pieter, 471 
Hoghe de, Jan, 462, 464, 465, 467, 468 
Hoghe de, Jan fs Gillis, 474 
Hoghe de, Jan fs Jan, 375, 468, 470 
Hoghe de, Jan fs Lugier, 470 
Hoghe de, Jan fs Pieter, 462, 465 
Hoghe de, Joos, 470 
Hoghe de, Lieven, 136, 470 
Hoghe de, Merten, 465 
Hoghe de, Pieter, 464 
Hoghe de, Pieter fs Jan, 468 
Hoghe de, Room, 465, 468, 473 
Hoghe de, Roomkin fs Brand, 466 
Hoghe de alias Permentier, Jan, 467 
Hoghe den, Goessen, 467 
Hoghe den, Jacop, 467 
Hoghe den, Jan, 73 
Hoghe den, Merten, 467 
Hoghe den, Pieter, 474 
Hogheland, Daniel, 66 
Hoghen, Jaqueminne, 553 
Hoghen, Margriete Katheline, 513 
Hole van den, Lodewijc fs Lievinus, 53 
Hole van den, Lodewijk, 201 
Hole van den, Loyken, 53 
Hollander de, Christiaen, 482 
Holwinckele van, Joos fs Jacob, 84 
Holwinckle van, Joos, 90, 310 
Honds, Gillis, 117 
Hondzocht van, Margareta, 433 
Honevacker de, Cornellis, 43 
Honolf, Coppen, 195 
Hont de, Adriaen, 277 
Hont de, Arend, 318 
Hont de, Gilles, 541 
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Hont de, Jan, 131, 276 
Hont de, Joos, 92, 186 
Hoochwech, Vincent, 481 
Hoofackers, weduwe, 401 
Hoofman, Guillaume, 341 
Hoofman, Willem, 196 
Hooghe, Elizabeth fa Jan, 345 
Hooghe, Heynneryx, 201 
Hooghe, Jacop, 474 
Hooghe, Jan, 475 
Hooghe d', Frans, 140 
Hooghe d', Jacob, 512 
Hooghe d', Jan, 481 
Hooghe d', Pieter fs Willem, 28 
Hooghe d', Room fs Brandts, 475 
Hooghe de, Brandt, 464 
Hooghe de, Daniel, 67 
Hooghe de, Fierin, 476, 477 
Hooghe de, Gilles fs Boudins, 456 
Hooghe de, Gilles fs Bram, 454 
Hooghe de, Gillis, 472 
Hooghe de, Goosen, 466 
Hooghe de, Hanneken fa Jan, 386 
Hooghe de, Heinderic, 186 
Hooghe de, Hendrik, 381 
Hooghe de, Jacob, 471 
Hooghe de, Jacop, 473 
Hooghe de, Jacop fs Merten, 474 
Hooghe de, Jan, 38, 289, 386, 466, 473 
Hooghe de, Jan fs Gillis, 463, 464, 473, 475 
Hooghe de, Jan fs Hendricx, 289 
Hooghe de, Jan fs Hendrix, 212 
Hooghe de, Jan fs Jan, 464, 472, 478 
Hooghe de, Jan fs Merten, 465 
Hooghe de, Jehan, 434, 454, 553 
Hooghe de, Joos fs Pieter, 471 
Hooghe de, Josse fs Jehan, 454 
Hooghe de, Laureys, 90 
Hooghe de, Lauwereis fs Room, 472 
Hooghe de, Lauwereyns, 474 
Hooghe de, Leunis, 480 
Hooghe de, Lieven, 477 
Hooghe de, Lievin fs Simoen, 345 
Hooghe de, Luenis, 481, 482 
Hooghe de, Lugier, 71, 471, 479 
Hooghe de, Lysbette, 466 
Hooghe de, Marten fs Gillis, 471 
Hooghe de, Merten, 482 
Hooghe de, Merten fs Gillis, 480 
Hooghe de, Pieter, 78, 86, 463, 464 
Hooghe de, Pieter fs Gillis, 473 
Hooghe de, Pieter fs Jan, 464 
Hooghe de, Pieter fs Merten, 480 
Hooghe de, Room, 472, 479, 481 
Hooghe de, S, 480 
Hooghe de, Willem, 463 
Hooghe den, Hanneken fs Jan, 186 
Hooghe den, Jan fs Jacob, 471 

Hooghe den, Pieter fs Joos, 475 
Hooghe den, Pieter fs Joos, 477 
Hooghe le, Daneel, 67 
Hooghe le, Gillis, 457 
Hooghe le, Jaques, 454, 457, 461 
Hooghe le, Jehan, 345, 429, 455, 456 
Hooghe le, Jehan fs Gilles, 456 
Hooghe le, Jehan fs Jaques, 459 
Hooghe le, Jehan fs Jehan 459 
Hooghe le, Martin, 457 
Hooghe le, Pierre fs Jaques, 455 
Hooghe le, Pierre fs Pierre, 456 
Hooghe le, Rombout fs Brants, 454 
Hooghe le, Room, 455, 461 
Hooghen, Bouwen, 473 
Hooghen, Clare, 456 
Hooghen, Gillis, 480 
Hooghen, Jan, 473 
Hooghen, Jan, 479 
Hooghen, Janneken fa Willem, 28 
Hooghen, Jaqueminne, 342 
Hooghen, Josijne fa Jan, 479 
Hooghen, Katelyne, 168 
Hooghen, Luegier, 79 
Hooghen, Lysbette, 83, 88 
Hooghen, Margriete, 112 
Hooghen, Pieter, 472, 473, 474 
Hooghen, Vincenne fa Jan, 345 
Hoorembeke van, Gheerd, 207 
Hoorembeke van, Pieter, 207 
Hoorenbeke van, Antheunis, 274 
Hoorenbeke van, Anthone, 128 
Hoorenbeke van, Anthonis, 201, 275, 300, 384 
Hoorenbeke van, Anthonis fs Anthonis, 294 
Hoorenbeke van, Anthonis fs Joos, 129, 206 
Hoorenbeke van, Antonys, 265, 267 
Hoorenbeke van, Antoon, 377, 384 
Hoorenbeke van, Catharina, 300, 301 
Hoorenbeke van, Cathelyne, 299 
Hoorenbeke van, Cathelyne fa Lieven, 299 
Hoorenbeke van, Claes, 289 
Hoorenbeke van, Claeys, 309 
Hoorenbeke van, Erasmus, 27, 32, 186, 211, 294, 
296, 302, 330  
Hoorenbeke van, Erasmus fs Michiel, 31, 214, 301 
Hoorenbeke van, Franchois, 312 
Hoorenbeke van, Gheert, 388 
Hoorenbeke van, Ghyselbrecht fs Antoon, 390 
Hoorenbeke van, Gillis fs Lievin, 32 
Hoorenbeke van, Grietken, 278 
Hoorenbeke van, Henry, 349, 350 
Hoorenbeke van, Jacob, 472 
Hoorenbeke van, Jan, 309 
Hoorenbeke van, Jan Baptista, 313 
Hoorenbeke van, Johanna fa Anthoon, 294 
Hoorenbeke van, Jooris, 188 
Hoorenbeke van, Jooris fs Erasmus, 189 
Hoorenbeke van, Joos, 138, 278, 283, 290, 294  
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Hoorenbeke van, Joosijne, 280 
Hoorenbeke van, Joris, 91, 330 
Hoorenbeke van, Kateline, 277 
Hoorenbeke van, Lieven fs Anthoon, 278 
Hoorenbeke van, Louis, 434 
Hoorenbeke van, Lucas, 91, 297 
Hoorenbeke van, Lynken fa Lieven, 286 
Hoorenbeke van, Maeyken fa Anthoon, 307 
Hoorenbeke van, Margriete, 244 
Hoorenbeke van, Pieter, 312 
Hoorenbeke van, Rogier, 291, 293, 294 
Hoorenbeke van, Rogier fs Antoon, 211 
Hoorenbeke van, Soet, 276 
Hoorenke van, Christoffle, 318 
Hoorick van, Maentken, 482 
Hooricke van, Balten, 83 
Hooricke van, Corneel, 27 
Hooricke van, Jacop fs Pieter, 83 
Hooricke van, Jaques, 31 
Hooricke van, Naentien, 84 
Hoorneke van der, Daneel, 467 
Hoornijc van, Marie, 69 
Hoornilie van, Johan, 343 
Hoornycke van, Pieter, 78 
Hooryck van, Jacop, 82 
Hooryck van, Jan, 82 
Horembeke van, N, 534 
Horenbeke van, Anthonis, 271, 272 
Horenbeke van, Erasmus, 30, 153, 311, 389 
Horenbeke van, Henricx, 358 
Horenbeke van, Jan, 29 
Horicke van, Pieter, 80 
Horneke van den, Pietre, 66 
Horneke van der, Jan fs Heindericx, 467 
Hortere de, Gillis, 123 
Hose, Anna, 157 
Hose, Claes, 157 
Hose, Gillis, 137 
Hose, Marie fa Gillis, 137 
Hose, Pauwel, 158 
Hose, Pieter, 157 
Hose van, Gillis, 137 
Hosp.Ste Catherine Merchtem, , 243 
Hospitaal St Catherine, , 349 
Hospitaal van Merchtem, , 351 
Hospital Sainte Katherine, , 228 
Hoste, Gillis, 137 
Hoste, Maria fa Gillis, 137 
Houben van den, Gillis, 467 
Houbert de, Pierre, 487 
Houckaert, Amelberghe, 168 
Houckaerts, Hamelberghe, 48 
Houcke van, Jan, 131, 132 
Houcke van, Mayken, 149 
Houcke van, Paesschier, 125 
Houcke van den, Jaques, 345 
Houcx, Jan, 132 
Houfven van der, Boudin, 504 

Houkart, Pieter, 117 
Houke van den, Hildewaert, 261 
Houke van den, Jan, 369 
Houte van den, Jan, 275, 292, 294, 298, 300, 307 
Houve van der, Henric, 251 
Houven de le, Marguerite, 341 
Houven van den, Gillis, 467 
Houven van den, Jan, 466 
Houven van der, Clare, 43 
Houven van der, Gerard fs Jacob, 31 
Houven van der, Gillis, 116 
Houven van der, Gillis fs Daneel, 117 
Houven van der, Henry, 224 
Houven van der, Jan, 72, 119 
Houven van der, Janne, 120 
Houven van der, Jehan, 231 
Houven van der, Margriete, 225, 236 
Houven van der, Pierre, 168 
Houvere van den, Jan, 463 
Houvere van den, Marcq, 457 
Houvere van der, Gillis, 462 
Houvigghen vuter, Jan, 369 
Hove van, Fransoys fs Hendrycx, 330 
Hove van, Henricx, 330 
Hove van, Margriete fa Pieter, 472 
Hove van, Pierre, 454 
Hove van, Pieter, 475 
Hove van, Raas, 65 
Hove van, Tobias, 141 
Hove van den, Ector, 43 
Hove van den, erfgenamen, 196 
Hove van den, N, 196 
Hovemans, Jan, 51 
Hovescilt, Pieter, 249 
Hoye van, Pieter, 146, 147, 160, 161 
Hoye van der, Godevaerds, 178 
Hoyen van den, Godevaerts, 381 
Hoyen van der, Guerard fs Pauwel, 335 
Hoyen van der, Mijnen, 106 
Hube van der, Jan, 478 
Huebinc, Jehan, 43 
Huefvinc van den, Jaques, 219 
Huelenbrouc, Pieter fs Niclaes, 27 
Huelse van den, Jehan fs Lievin, 68 
Huenninghe van den, Henry, 177 
Huens van, Wouter, 136 
Hueps, Jan, 268 
Hueribloc, Pierre, 417 
Huericke van, Pieter, 77 
Huets, Channe, 414 
Huevincx, Catelijne fa Joris, 212 
Huevinghe van der, Heyndric, 200 
Huevinghen van den, Joos, 172 
Huevinghen van der, Jacob, 207 
Huevinghen van der, Jan, 201 
Huffele van den, Beelen, 257 
Huffele van den, Gillis, 34, 35, 262 
Huffele van den, Heyndrick, 36 
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Huffele van den, Katarina, 36 
Hugaert, Josse, 420 
Hughe, Adriaen, 523 
Hughe, Andries, 129 
Hughe, Boudin, 439 
Hughe, Danel, 104, 112 
Hughe, Joos, 205 
Hughe de, Heyndric, 381 
Hughens, Rinaldo, 312 
Hughes, Katherine, 36 
Hule, Ogier, 119 
Hulevelde van, weduwe, 181 
Hulle van den, Jehan, 408, 491 
Hulpen van der, Jan, 256 
Hulse van, Jan, 91, 99, 481 
Hulse van, Jan fs Lieven, 80 
Hulse van, Jaspar, 140, 155 
Hulse van, Joos fs Jan, 469 
Hulse van, kinderen, 134 
Hulse van, Matthijs fs Gillis, 469 
Hulse van, Thomaes, 88, 134 
Hulse van, weduwe, 471 
Hulse van, Ysabeau, 107 
Hulse van de, Jan, 466 
Hulse van den, Gheerd, 50 
Hulse van den, Gheert, 380 
Hulse van den, Hannen, 344 
Hulse van den, Jan, 473 
Hulse van den, Joos, 471 
Hulse van den, Lysbet, 107 
Hulse van den, Machiel, 71 
Hulsele van, Lieven, 153 
Hulsen van der, Jan, 479 
Hulst ter, Gielys, 277 
Hulst ter, Gillis, 277 
Hulst van den, Jozine, 429 
Hulst van den, Lauwereijs, 387 
Hulst van der, Gillis fs Pieter, 289 
Hulst van der, Jacob fs Gillis, 297 
Hulst van der, Jacob fs Jacob, 311 
Hulst van der, Jacques, 290 
Hulst van der, Jacques fs Gillis, 294 
Hulst van der, Jacques fs Jacob, 294 
Hulst van der, Jacus fs Jacus, 392 
Hulst van der, Jaecques, 299, 300,  305, 307 
Hulst van der, Kateline, 79 
Hulst van der, Pieter fs Jan, 209 
Hulst van der, Ysabeel, 43 
Hulst van der, Ysabel, 41 
Hulstaert, Jan, 206 
Hulstaert, Joos fs Jan, 206 
Hulstaerts, kinderen, 212 
Hulter Ter, Gillis, 277 
Hulze van, Jaspar, 142 
Hulze van, Joes, 474 
Hulze van den, Jehan, 112, 457 
Hulze van den, Lievin, 457 
Hulzen van, Jehan fs Jehan, 461 

Humbloit van, Fransoys, 138 
Hunckaert, Zegher, 548 
Hundevegers, Gillis, 180 
huten Hove, Hanneken, 468, 469 
Huuchs, Cathelyne, 165 
Huucker, Sohier, 546 
Huughe, Andries, 124 
Huughe, Daneel, 117, 118, 120 
Huughe, Henry, 365 
Huughe, Theeuse, 119 
Huughen, Daneel, 137 
Huughs, Catheline, 119 
Huughs, Jan, 115 
Huughs, Katheline, 166 
Huughs, Kathelinen fa Jan, 183 
Huughs, Kathelyne, 185 
Huugs, Louys, 510 
Huulse van, Jaspar, 81 
Huus van den, Jan, 50 
Huusman, Joos, 63 
Huvelde van, Maerten, 72 
Huvelde van, Margriete, 68, 456 
Huvelde van, Marguerite, 108 
Huvelde van, Martin, 119 
Huvelde van, Merten, 262 
Huweel, Jan, 166 
Huwen van der, Joes, 262 
Huybrechts, Marija, 87 
Huybrechts, Marjen, 87 
Huybrechts, Pieter, 154 
Huychs, Katelijne, 166 
Huychs, Katheline, 205 
Huyghe, Andries, 124, 126, 129 
Huyghe, Daneel, 129, 140 
Huyghe, Lysbette fa Daniel, 523 
Huyghes, Kateline, 35 
Huylenbrouck, Pieter fs Jan, 389 
Huylenbrouck van, Pieter, 310 
Huylenbroucq, Pieter fs Jehan, 31 
Huyter Huesinghen, Jan, 185 
Huyter Sproct, Pieter, 211 
Hyele van, Jan, 133 
Hyvaert, Merc, 129 
Idaele van den, Elewaert, 184 
Ijsewijn, Gillis fs Daniel, 131 
Impens, Joos, 126 
Impens, Joozijnken fa Joos, 124 
Impens, Jozijnken fa Joos, 126 
Inghelbrechs, weduwe, 42 
Inhouts de, Gorge, 403 
Jacobs, Anna, 187 
Jacobs, Anthonis, 292 
Jacobs, Jacob, 480 
Jacobs, Jan, 80 
Jacobs, Jooris, 28, 55 
Jacobs, Joos, 214 
Jacobs, Josyne, 480 
Jacobs, Jozijne, 90 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 598

Jacobs, Merten fs Claeis, 469 
Jacobs, Olivier, 89 
Jacobs, Pierre, 31 
Jacobs, Pieter, 26 
Jacobs, Pieter fs Philip, 89 
Jacobssone, Pierre, 32 
Jacop, Jan fs Jacop, 478 
Jacops, Bouwen, 78 
Jacops, Clays, 471 
Jacops, Gillis fs Jan, 478 
Jacops, Gillis fs Pieter, 71 
Jacops, Gillys, 74 
Jacops, Heyns, 465 
Jacops, Jan, 209, 210 
Jacops, Jan fs Bauwen, 81 
Jacops, Jan fs Bauwens, 81 
Jacops, Jehan fs Jehan, 444 
Jacops, Jooris, 87 
Jacops, Joos, 472 
Jacops, Joos fs Jan, 212 
Jacops, Margriete, 69 
Jacops, Margriete fa Joos, 70 
Jacops, Pierre, 106 
Jacops, Pieter, 72, 74, 87, 475 
Jacopssone, Jacop, 171 
Jacopssone, Jan, 80, 81, 83, 476 
Jacopssone, Jooris, 87 
Jacopssone, Pieter, 87 
Jagher de, Josse, 514 
Jagher de, Josse, 514 
Jagher le, Cornille, 492, 493, 508 
Jagher le, Josse fs Rolants, 504 
Jagher le, Lievin, 412, 418 
Jagher le, Philippe, 485 
Jagher le, Rolant, 504 
Jaghere le, Cornille, 488 
Jaghere le, Josse, 489 
Jaghere le, Phelipe, 488, 489 
Jan Heijns, Kerste, 76 
Jan Heyns, Gillis, 77, 80 
Jans, Pieter, 123 
Jans de, Guillaume, 545 
Janssens, Carel, 162 
Janssens, Gillis, 140 
Jaques, Jehan fs Jehan, 438 
Joes, Jan, 21 
Joncheer de, Hans, 308 
Jonghe, Jan, 116 
Jonghe de, Jan, 124, 126, 129, 147, 148,  154, 161, 
162, 165 
Jonghe de, Jan fs Mathijs, 131 
Jonghe de, Jan fs Pieter, 144, 147, 151, 158, 161 
Jonghe de alias Smet, Jan, 124, 126, 129 
Joos, Daneel, 209 
Joos alias de Wachter, Jan fs Gillis, 181 
Joossens, Frans, 155 
Jours, Barbara, 213 
Kackaert, Jan, 183 

Kaervelt, Fransse, 132 
Kapelrie van Sint Onolfs, 27 
Kapelrij Sint Niklaas Opwijk, 273 
Kapelrij Sint Pieters Hamme, 140, 165 
Kapelrij St.Jans Dendermonde, 269 
Kapelrij van O.L.V., 87 
Kapelrij van Sint Barbara, 29 
Kapelrij van Sint Goedele, 29 
Kapelrij van Sint Margriete, ,55 
Kapelrij van Sint Pieters, 125, 132 
Kapelrij van Sinte Margrieten, 49 
Kapelrij van Londerzeel, 324 
Kapittel van Kamerijk, 271 
Kapittel van O.L.V. te Doornik, 541 
Karel V  Keizer, 25 
Kaye de, Joos fs Heindricx, 352 
Keer van den, Gooris, 288 
Keere de, Gheert, 381 
Keere van, Gillis, 309 
Keere van de, Christiaen, 187 
Keere van de, Gillis, 304, 305, 309 
Keere van de, Jan, 210 
Keere van de, Jan fs Jan, 212 
Keere van de, Jan fs Joos, 214 
Keere van de, Joos, 26, 283, 302, 303, 305, 391 
Keere van de, Joos fs Jan, 290 
Keere van de, Joos fs Joos, 288, 309 
Keere van de, kinderen, 263 
Keere van de, Marie, 305 
Keere van de, Mattheeus, 28 
Keere van de, Matthieux, 188 
Keere van de, Pieter fs Joos, 288 
Keere van den, Beatrijs, 223 
Keere van den, Catherine, 220 
Keere van den, Claire, 200 
Keere van den, Clare, 230 
Keere van den, Clare fa Gheeraerd, 198 
Keere van den, Elyzabet, 219 
Keere van den, Elyzabeth, 241 
Keere van den, Gheerd, 196 
Keere van den, Gillis, 207 
Keere van den, Guerard, 244 
Keere van den, Hympen, 198 
Keere van den, Jan, 200, 202, 207, 250, 260, 281 
Keere van den, Jan fs Gillis, 265, 279 
Keere van den, Jan fs Jan, 210 
Keere van den, Jan fs Joris, 209 
Keere van den, Janne fs Ympens, 208 
Keere van den, Jehan, 218, 219, 223 
Keere van den, Joos, 391 
Keere van den, Lysbette, 207 
Keere van den, Pierre, 193 
Keere van den, Robert, 244 
Keere van den, Ympen, 208, 220 
Keere van den, Ympin, 196 
Keerre van de, Hendrick, 202 
Keersmaecker de, Anthonis, 141 
Keersmaecker de, Geeraert fs Frans, 330 
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Keersmaecker de, Gheeraert fs Frans, 330 
Keersmaecker de, Gillis, 330 
Keersmaecker de, Gillis fs Christoffel, 330 
Keersmaecker de, Jan, 312 
Keersmaecker de, Joos, 158 
Keersmaecker de, Lieven fs Antoon, 389 
Keersmaecker de, Martijntien fa Pieter, 187 
Keersmaecker de, Pieter, 163 
Keersmaeckere de, Pieter, 164, 165, 187 
Keersmaeckers, Agneese, 389 
Keersmaeckers, Janneken, 86 
Keersmaker de, Andries, 184 
Keersmaker de, Antonis, 296 
Keersmaker de, Baltazar fs Ghyselbrecht, 391 
Keersmaker de, Ghyselbrecht, 211 
Keersmaker de, Henri, 150 
Keersmaker de, Joos, 145 
Keersmaker de, Lieven, 302 
Keersmaker de, Machiel fs Rugerus, 286 
Keersmaker de, Pieter, 150, 151 
Keersmaker de, Pieter fs Francois, 311 
Keersmaker de, Pieter fs Frans, 28 
Keersmaker de, Pieter fs Lieven, 25 
Keersmaker le, Jehan, 522 
Keersmakere de, Jehan, 323 
Keersmakere de, Machielken, 288 
Keersmakere de, Pauwel, 278 
Keersmakere de, Pieter, 188 
Keersmakers, Digne, 313 
Keersmakers, Magdaleene, 302 
Keersmakers, weduwe, 380 
Kegele de, Jan, 101 
Keghel, Jehan, 495, 497 
Keghele, Ghisel, 497 
Keghele, Ghiselkin, 495 
Keghele, Jehan, 554 
Keghele de, Jan fs Gillis, 171 
Keghele le, Jehan, 191 
Keijser de, Jan fs Jan, 353 
Keijser de, Jan fs Pieter, 293 
Keijser de, Margriete, 294 
Keijser de, Merck, 210 
Keijser den, Joos, 279 
Keijsere de, Andries fs Joos, 294 
Keijsere de, Heindrick, 293 
Keijsere de, Joos, 292, 294 
Keijsere de, Joos fs Jan, 292 
Keijsere de, Pieter, 291 
Keirsmaker de, Pieter, 149 
keiser, Beatrice, 361 
Keiser, Elyzabeth, 361 
Keiser, Ghertruut fa Pieter, 364 
Keiser, Gillis, 360 
Keiser de, Adaem, 258 
Keiser de, Elisabeth fa Adam, 255 
Keiser de, Hendric, 229 
Keiser de, Henry, 230 
Keiser den, Gillis, 197 

Keiser le, Adrien, 240 
Keiser le, Danel fs Adam, 401 
Keiser le, Gherart fs Pieter, 394 
Keiser le, Ghiselbrecht, 401 
Keiser le, Guillame, 192 
Keiser le, Guillaume, 361 
Keiser le, Guillaume fs Adam, 231 
Keiser le, Guillaume fs Pieter, 396 
keiser le, Hannin, 361 
Keiser le, Jehan, 365 
Keiser le, Joose, 227 
Keiser le, Josse fs Josse, 232 
Keiser le, Pierre, 360 
Keisere de, Adaem, 229 
Keisere de, Adam, 244 
Keisere de, Cornille, 244 
Keisere de, Gherart, 237 
Keisere de, Ghert, 360 
Keisere de, Ghisebrecht, 222 
Keisere de, Ghiselbrecht, 229 
Keisere de, Ghiselbrecht fs Adaem, 233 
Keisere de, Gilles, 244 
Keisere de, Guerart, 235 
Keisere de, Guerart fs Pieter, 231 
Keisere de, Henry fs Adaem, 234 
Keisere de, Jan, 226 
Keisere de, Josse, 232, 241 
Keisere de, Josse fs Josse, 222 
Keisere de, Lanceloit, 226 
Keisere de, Lancelot, 228, 231 
Keisere de, Pierre, 240 
Keisere le, Danel, 226 
Keisere le, Guerard, 397 
Keisere le, Guerart, 227 
Keisere le, Guillame fs Adaem, 231 
Keisere le, Guillame fs Josse, 228 
Keisere le, Guillamme, 222, 237 
Keisere le, Guillaume, 193 
Keisere le, Henry, 233 
Keisere le, Jehan, 227, 231, 504 
Keisere le, Jehan fs Josse, 236 
Keisere le, Jehan le joisne, 320 
Keisere le, Josse, 233, 235, 244 
Keisere le, Josse fs Adam, 244 
Keisere le, Josse fs Jehan, 241, 242, 243, 245 
Keisere le, Josse fs Josse, 228, 231, 236, 238, 239 
Keisere le, Pierre, 227, 241 
Keisers, Catherine, 244 
Keisers, Elizabeth, 394 
Keisers, Elyzabeth, 244 
Keizer de, Jan, 265 
Keizer Karel V, , 535 
Kemels, Claisine, 183 
Kemels, Claysyne, 146 
Kempe de, Jan, 73 
Kempenare de, Willem, 285 
Kenels, Claisyne, 160 
Kerchove van, Herman, 357 
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Kerchove van, Jehan, 550, 551 
Kerchove van den, Anselmus, 62 
Kerchove van den, Catherine, 541 
Kerchove van den, Jan, 196, 357 
Kerchove van den, Jehan, 443 
Kerchove van den, Pieter fs Nicolaes, 290 
Kerchove van den, Wouter, 357 
Kerchoven van den, Jan fs Pieter, 357 
Kerckhove van, Pieter, 357 
Kerk van Belle, , 212 
Kerk van Berlaar, , 91 
Kerk van Massemen, , 521 
Kerk van Merchtem, , 291 
Kerke van der, Kerstiaen, 62 
Kerken van der, Jehanne, 400 
Kerkevelde van, Jacop, 119 
Kerpel de, Jan, 275, 276, 277 
Kerrebroech, Henric, 24 
Kerrebrouc van, Gillis, 396 
Kerrebrouck, Joos Henrick, 386 
Kersmaecker de, Gillis fs Christoffel, 311 
Kersmaecker de, Pieter, 187 
Kersmaeker de, Antoon, 483 
Kersmaker de, Antheunis, 471 
Kersmaker de, Anthonis fs Gheraers, 378 
Kersmaker de, Antoon, 287, 483 
Kersmaker de, Gisken fs Jan, 189 
Kersmaker de, Lieven, 282 
Kersmaker de, Maerten, 137 
Kersmaker de, Pauwel, 281 
Kersmaker le, Guillaume, 498 
Kersmakere de, Antoon fs Gheeraerd, 471 
Kersmakere de, Lieven, 283 
Kersmakere de, Lieven fs Anthoon, 284 
Kersmakers, Agneese, 31 
Kersmakers, Katherine, 498 
Kersmakers, Lieven, 279 
Kersmakers, Margriete, 271 
Kerstiaens, Pietre, 554 
Kesyer de, Marie fa Joos, 310 
Ketel, Jehan, 458 
Ketele, Jehan, 49 
Ketele, Mechiel, 45 
Ketele, Michiel, 108 
Ketele, Pierre, 173 
Ketele le, Jehan, 493 
Ketels, Jan, 268, 270, 271, 274, 287, 297 
Ketels, Mattheeus, 36 
Ketels, Matthijs, 35 
Kethel, Jan, 392 
Kethele, Arent, 28 
Kethele, Jan, 89, 138, 210 
Kethele, Jan fs Arent, 138, 303, 389, 392 
Kethele, Jan fs Arnoult, 30 
Kethele, Jehan, 31, 32 
Kethele de, Jan fs Gillis, 170 
Kethels, Jan, 290 
Kethels, Jan fs Arent, 290, 308 

Kethulle de la, Gosin, 416 
Kets, Jan, 86, 119 
Kets van, Arent fs Pieter, 120 
Kets van, Christine, 118 
Kets van, Gheerdt, 51 
Kets van, Gillis fs Daneel, 472 
Kets van, Jan, 119, 136, 374 
Kets van, Jan fs Daneel, 50, 51 
Kets van, Jan fs Pieter, 51 
Ketulle van den, Katherine, 552 
Keyser, Adam, 380 
Keyser, Jan, 380 
Keyser, Joes, 50 
Keyser de, Adaem, 451 
Keyser de, Adam, 259, 369, 380, 381 
Keyser de, Adriaan fs Daneel, 258 
Keyser de, Adriaen, 195, 252 
Keyser de, Anna, 146, 158, 159 
Keyser de, Beatrisen, 208 
Keyser de, Cathelyne, 304 
Keyser de, Daneel fs Adam, 381 
Keyser de, Geert, 301 
Keyser de, Geertruyt fa Joos, 291 
Keyser de, Gheertruyt, 356 
Keyser de, Ghisel, 263 
Keyser de, Ghiselbrecht fs Adam, 234 
Keyser de, Ghoossin fs Pieter, 373 
Keyser de, Ghysbrecht, 270 
Keyser de, Gillis, 209 
Keyser de, Gillis fs Gillis, 160 
Keyser de, Gillis fs Jan, 365 
Keyser de, Gillys fs Heynricx, 375 
Keyser de, Hannekin, 361 
Keyser de, Hendric, 285 
Keyser de, Hendric fs Joos, 285 
Keyser de, Hendrick, 287 
Keyser de, Henric, 273, 464 
Keyser de, Henry fs Adaem, 177 
Keyser de, Jacob, 88 
Keyser de, Jacob fs Jan, 88 
Keyser de, Jacop, 84, 85 
Keyser de, Jan, 183, 202, 273, 274, 210, 248, 250, 
253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 263, 264, 266, 
269, 287, 288, 307, 326, 368 
Keyser de, Jan fs Jan, 273, 274, 253, 270 
Keyser de, Jehan fs Joos, 245 
Keyser de, Joes, 253, 255, 256, 260, 263, 264, 265, 
267, 351 
Keyser de, Joes fs Henricx, 270 
Keyser de, Joes fs Jhoes, 246 
Keyser de, Joes fs Joes, 258 
Keyser de, Johanna fa Joos, 291 
Keyser de, Joos, 168, 199, 202, 248, 250, 259,  260, 
261,  273, 275, 286, 351 
Keyser de, Joos fs Jan, 287 
Keyser de, Joos fs Joos, 288 
Keyser de, Josse fs Joos, 341 
Keyser de, Lanceloet, 270 
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Keyser de, Lancelot, 231 
Keyser de, Lanselot, 278 
Keyser de, Lansen, 274 
Keyser de, Lijsbet, 264 
Keyser de, Lysbet fa Adam, 248 
Keyser de, Maeyken fa Joos, 288 
Keyser de, Magdalena fa Joos, 291 
Keyser de, Margriete, 180 
Keyser de, Margriete fa Jan, 258 
Keyser de, Margriete fa Joos, 306 
Keyser de, Marie fa Joos, 354 
Keyser de, Pieter, 183, 299, 367, 374, 376 
Keyser de, Pieter fs Henricx, 365 
Keyser de, Pieter fs Jans, 33 
Keyser de, Pieter fs Pieter, 170, 376 
Keyser de, weduwe, 288 
Keyser de, Willem,  202, 209 
Keyser de, Willem fs Gillis, 299 
Keyser de alias Cathelynen, Joos fs Jan, 306 
Keyser den, Pieter, 270 
Keyser den, Pieterkijne fs Pieter, 373 
Keyser le, Guillaume, 341 
Keyser le, Jan, 194 
Keyser le, Joes, 44 
Keyser le, Josse, 190, 194, 232 
Keyser le, Pierre, 190, 246 
Keysere, Joos, 451 
Keysere de, Adaem, 257 
Keysere de, Andries, 306 
Keysere de, Anna, 144 
Keysere de, Daneel, 158 
Keysere de, Daniel, 145 
Keysere de, Ghyselbrecht, 152 
Keysere de, Gillis, 84, 376 
Keysere de, Gillis fs Gillis, 146 
Keysere de, Gillis fs Henricx, 365 
Keysere de, Heindric, 376 
Keysere de, Heindrick, 293 
Keysere de, Jacob, 85, 90, 91 
Keysere de, Jan, 125, 145, 158, 276, 299, 377 
Keysere de, Jan fs Jan, 20 
Keysere de, Jan fs Joos, 380 
Keysere de, Jan fs Pieter, 299 
Keysere de, Joes, 255, 262 
Keysere de, Joes fs Henricx, 353 
Keysere de, Joes fs Joos, 121 
Keysere de, Joos, 252, 286, 299, 315, 451 
Keysere de, Joos fs Pieter, 171 
Keysere de, Joos fs Willem, 298 
Keysere de, Pieter, 277 
Keysere de, Pieter fs Henric, 368 
Keysere de, Willem fs Gillis, 299 
Keysere den, Joese, 261 
Keysere den, Willem, 270 
Keysere le, Daneel, 231 
Keysere le, Josse, 109, 110, 232, 551 
Keysere le, Josse fs Jehan, 175 
Keysere le, Pierre fs Jehan, 175, 194 

Keysers, Beatryse fa Joos, 194 
Keysers, Catherine, 194 
Keysers, Kathelijne, 78 
Keysers, Margriete fa Jan, 195 
Keyzer de, Heynric fs Gillis, 372 
Keyzere de, Jan, 124 
Kicken, Jan, 381 
Kijfs, Katherine, 191 
Kimpe, Katheline fa Jan, 124 
Kimpe, N., 92 
Kimpe de, Bartholomeeus, 84 
Kimpe de, Bartolomeeus, 75, 82 
Kimpe de, Bertelmeeus, 75, 167 
Kimpe de, Berthelmeaulx fs Heindericx, 67 
Kimpe de, Gillis, 84, 131, 477 
Kimpe de, Gillys fs Jan, 82 
Kimpe de, Hendrik, 73 
Kimpe de, Heynric, 71, 73 
Kimpe de, Jacob, 312 
Kimpe de, Jacques, 141 
Kimpe de, Jacques fs Gillis, 152, 154 
Kimpe de, Jan, 71, 75, 82, 87, 123, 124, 127, 140, 
152, 153, 167, 212, 468, 469, 470, 477 
Kimpe de, Jan fs Heyndricx, 75 
Kimpe de, Jan fs Jan, 470, 471 
Kimpe de, Jan fs Jooris, 131 
Kimpe de, Jan fs Joorys, 167 
Kimpe de, Jan fs Marien, 468 
Kimpe de, Jehan, 67, 68 
Kimpe de, Joorijs, 134 
Kimpe de, Jooris, 147, 149, 161, 163 
Kimpe de, Joos, 90, 141, 142, 149, 150, 151, 162, 
163, 164, 480 
Kimpe de, Joos fs Jan, 75, 82, 479 
Kimpe de, Kateline fa Jan, 470 
Kimpe de, Katheline, 464 
Kimpe de, Margriet, 154 
Kimpe de, N, 472 
Kimpe de, Olivier, 28 
Kimpe de, Pieter, 55 
Kimpe de, weduwe, 477 
Kimpe de Bieskens, Jan, 153 
Kimpe le, Bertelmy, 114 
Kimpe le, Jehan, 456 
Kimpe le, Jehan fs Jehan, 459 
Kimpen, Gillis, 127, 138 
Kimpen, Heyndrics, 92 
Kimpen, Katelijne, 133 
Kimpen, Kateline, 130 
Kindere de, Gillis, 89 
Kindere de, Joos, 86 
Kinderen der, Jehan, 240 
Kinderen der, Joos fs Pieter, 92 
Kindre de, Elysabeth, 518 
Kindt, Anthuenis, 313 
Kindt, Gillis, 189 
Kindt, Gillis fs Adriaen, 291 
Kindt, Hubrecht, 290, 291 
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Kindt, Jan fs Antoon, 101 
Kindt, Joos fs Gaspar, 314 
Kindt, Simoen, 290 
Kint, Anthonis, 213 
Kint, Arent, 88, 186, 188, 269, 303 
Kint, Gillis, 26, 293, 392 
Kint, Huijbrecht fs Gillis, 292 
Kint, Huybrecht, 292 
Kint, Jan, 92 
Kint, Pieter, 392 
Kint 't, Arent, 28, 283, 379 
Kint 't, Gillis fs Aert, 266 
Kint t', Anthonijs, 283 
Kint t', Anthonis, 280 
Kint t', Anthuenis fs Arent, 210 
Kint t', Pieter fs Arendt, 272 
Kints, Aert, 275 
Kints, Antheunis, 313, 314 
Kints, Anthonis, 296 
Kints, Gillis, 292 
Kints, Jan, 275, 306 
Kints, Margriete fa Antoon, 297 
Klooster Sint Brigitta, 23, 184, 188, 391  
Klooster Sinte Brigitten, , 211 
Klooster Sinte Clara, , 63, 64, 443 
Klooster Ten Roosen, , 297 
Klooster Ten Roosen, , 313 
Klooster van Affligem, 204, 252, 263, 264, 266, 
267, 268, 272, 276, 277, 280, 283, 288, 307, 310, 
544 
Klooster van Baudeloo, 483 
Klooster van Bijgaarde, 291, 293, 307 
Klooster van Boudelo, 460, 473 
Klooster van Boudeloo, 181, 504 
Klooster van de Roosen, 267 
Klooster van de Rosen, , 249, 283 
Klooster van den Roosen, 252, 261, 267, 272, 280 
Klooster van den Rosen, 249 
Klooster van Elsegem, 539 
Klooster van Grembergen, 324 
Klooster van Grimbergen, 292, 354 
Klooster van Nieuwenbosse, 510 
Klooster van Sinte Brigitte, 361 
Klooster van Sinte Brigitten, 302 
Klooster van Sinte Clara, 443 
Klooster van Ten Roosen, 296, 297, 313 
Klooster van Tusschen Beke, 505 
Klooster van Zwijveke, 40, 121, 179, 182, 188, 
189, 197, 273, 210, 248, 260, 261, 269, 270, 286, 
289, 290, 291, 292, 293, 298, 302, 381, 435 
Knijf de, Jan, 179 
Knijf den, Janne, 371 
Knijf le, Henry, 506 
Knijf le, Piere, 488 
Knijff de, Daneel, 334 
Knijff le, Soyer, 517 
Knijfs, Gillis, 381 
Knijfs, Katelijne, 50 

Knijfs, Kateline, 183 
Knijfs, Katheline, 52 
Knijfs, Katheline, 52 
Koc le, Henry, 320 
Koen, Margriete, 136 
Koene, Calleken fa Claus, 199 
Koens, Cateline, 197 
Koens, Claus, 198 
Koens, Grietken fa Claus, 199 
Koning van Frankrijk, , 534 
Koocx, Katheline, 248 
Koutterstene, N, 381 
Kriel, Arnoul, 408 
Kristiaens, kinderen, 74 
Kupers, Lysbette, 114 
Kupers, Marie, 114 
Kutsero van, Elizabeth, 396 
Kuul de, Bertholomeeus, 92 
Kuypere de, Joes, 202 
Kympe de, Gillis, 124 
Kympe de, Hendericx, 472 
Kympe de, Jan, 472 
Kympe de, Pieter, 472 
Lachaert, Willem, 181 
Laeck van, Bertel, 90 
Laect van, Bertel, 84, 85, 91 
Laecte van, Berholomeeus, 90 
Laere van, Adriaen fs Jacob, 156, 157 
Laere van, Adriaenken fs Jacob, 157 
Lagher, Jan, 373 
Lake van, Jehan, 540, 549 
Lammens, Lysbeth, 248 
Lancbaert, Jacques, 140 
Landberghe van, Joosse, 449 
Landmeters, Margriete, 496 
Landsberghe de, Charles, 448 
Landsberghe de, Karel, 449, 531 
Landuut van, Joos fs Daneel, 63 
Landuyt van, Daniel, 62 
Lanen, Willem, 305 
Lanen van der, Jan, 481 
Langenhove van, Adriaen, 163 
Langenhove van, Andries, 302 
Langenhove van, Huybrecht, 101 
Langenhove van, Jan, 312 
Langenhove van, Joos fs Joos, 308 
Langenhove van, Joos fs Willem, 302 
Langenhove van, Margriete, 306 
Langenhove van, Margriete fa Hendric, 308 
Langenove van, Gillis, 189 
Langevelde van, Henricx, 353 
Langhehove van, Guillaume, 42 
Langhehove van, Willem, 42 
Langhen, Jehan, 217 
Langhenhove, Josse, 101 
Langhenhove de, Guillamme, 216 
Langhenhove van, Adriaen, 88, 150, 214 
Langhenhove van, Anthonis fs Gillis, 209 
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Langhenhove van, Arendt, 200 
Langhenhove van, erfgenamen, 149 
Langhenhove van, Gillis fs Jan, 201 
Langhenhove van, Hendricx, 353 
Langhenhove van, Jan, 193, 388, 389 
Langhenhove van, Jan fs Willem, 212 
Langhenhove van, Jehan, 193 
Langhenhove van, Joos fs Willem, 381 
Langhenhove van, Margriete, 286 
Langhenhove van, Margriete fa Hendricx, 208 
Langhenhove van, Margriete fa Heynderijcx, 204 
Langhenhove van, Matthijs, 139 
Langhenhove van, Pieter, 205, 212 
Langhenhove van, Pieter d'oude, 212 
Langhenhove van, Willem, 200, 216 
Langhenhove van den, Willem, 101 
Langhenove van, Kerstiaen, 210 
Langhenove van, Margriete, 281 
Langheraert van, Jan fs Daniel, 63 
Langheveld van, Willem, 92 
Langhevelde van, Margriete, 468 
Langhevelde van, Room, 172 
Langhevelde van, Willem, 71, 73 
Langhvelde van, Willem, 464 
Langvelde van, Heyndrick, 352 
Langvelde van, Willem, 72 
Lankere, Gillis, 50 
Lannoy de, Loys, 187, 307 
Lansseloot, Arenden, 471 
Lantmeeter de, Machiel, 276 
Lantsheeren, Margareta, 520 
Lare van, Adriaan fs Jacob, 143 
Lare van, Adriaenken fs Jacob, 143, 156 
Lare van, Andries, 167 
Lare van, Jacob, 143 
Lare van, Jan, 75, 81, 83 
Lare van, Marie, 26 
Lare van, Pauwels, 134 
Lare van, Pieter, 76, 76 
Lare van den, Jehan fs Gilles, 69 
Lare van den, Pieter, 73, 183 
Lare van den, Pietre, 70 
Laren van, Pieter, 77 
Lathouwer de, Jan, 358 
Lathouwers, Heinric, 273 
Lathouwers, kinderen, 273 
Laureijs, Pieter, 137 
Laureins, Catheline, 166 
Laureins, Gillis, 119 
Laureins, Jan, 166 
Laureins, Lievine, 165 
Laureins, Livine, 166 
Laureins, Pieter, 166 
Laureys, Antheunis, 152, 165 
Laureys, Antoon, 151 
Laureys, Jehan, 178 
Laureys, Lysbette, 143, 156 
Laureys, Petrus, 137 

Laureys, Pieter, 388, 389 
Laureys, Simoen, 79 
Laureys, Trisse, 157 
Laureys, Trissen, 144 
Laureys, Willem, 274, 288 
Lauwaert, Jan, 482 
Lauwaert, Maria, 482 
Lauwens, Gheleyn fs Pieter, 64 
Lauwereins, Claes, 166 
Lauwereins, Hennekin, 182 
Lauwereins, Jan, 119 
Lauwereins, Pieter fs Jan, 119 
Lauwereis, Jehan, 106 
Lauwereyns, Beatrijce, 135 
Lauwereyns, Daneel fs Andries, 135 
Lauwereyns, Jan, 137 
Lauwereyns, Jehan, 49 
Lauwereyns, Lievijne fa Pieter, 134 
Lauwereys, Amelberge, 167 
Lauwereys, Daneel fs Andries, 135 
Lauwereys, Hanneken fs Antoon, 134 
Lauwereys, Jan, 134 
Lauwereys, Lysbette, 135 
Lauwereys, Margriete fa Daneel, 135 
Lauwereys, Margrieten fa Daneel, 125 
Lauwereys, Maria fa Pieter Mathijs, 134 
Lauwereys, Willem, 288 
Lauwereys, Wouter, 166 
Lauwers, Daneel, 119 
Lauwers, Jan, 76 
Lauwers, Jehan, 173 
Lauwers, Robin, 119 
Lauwaert, Marie, 483 
Laval de, comte, 408 
Laval de, Ghuy comte de, 417 
Laval le, comte, 420, 425 
Lazarie van Gent, , 524 
Lazarij van Dendermonde, 38 
Lebegghe, Frans, 188 
Lechert, Jehan, 174 
Ledeghe le, Anthoine, 349 
Ledersnydre le, Jaques, 551 
Leeman, Bertel, 261, 263 
Leeman, Florens, 253 
Leeman, Frans, 27 
Leeman, Heindrick, 285 
Leeman, Hendric, 301 
Leeman, Hendrick, 287 
Leeman, Henericx fs Henericx, 274 
Leeman, Jan, 79, 200, 242, 253, 256, 310, 472, 475 
Leeman, Jan fs Bertel, 263 
Leeman, Jan fs Floris, 252 
Leeman, Jan fs Henericx, 274 
Leeman, Jehan, 223, 245 
Leeman, Joes, 246 
Leeman, Joos, 245, 293, 294 
Leeman, Joos fs Frans, 480 
Leeman, Josse, 236 
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Leemans, Kateline fa Lauwereis, 184 
Leenheer le, Jehan, 488 
Leenheere de, Jan, 277 
Leenman, Lauwereys, 202 
Leeu de, Daneel, 526 
Leeu de, Jan, 285 
Leeuerghem de, Jehan, 550 
Leeuerghem van, Jan, 471 
Leeuwerghem van, Christiene, 37 
Leeuwerghem van, Jan fs Robbrecht, 208 
Leeuwerghem van, Jehan, 316 
Leewerghems, Christiaena, 181 
Leins van, Jan, 468 
Leins van, Jehan, 318 
Lemmens, Adriaen, 293, 298 
Lemmens, Danel, 321 
Lemmens, Jan, 358 
Lemmens, Joos, 307 
Lencourt de, Lion, 447 
Lens de, Lanchens, 353 
Lenssins, Pieter, 89 
Lepevelde van, Jehan, 102 
Leppevelde van, Adriaen, 132, 133 
Leppevelde van, Heinricx, 117 
Leppevelde van, Jan, 117, 121, 135 
Leppevelde van, Janne, 22, 118 
Leppevelde van, Lieven, 51 
Leppevelde van, Mathijs, 114 
Leppevelde van, Pieter, 21 
Leppevelt van, Jacop, 166 
Leppevelt van, Jan, 137 
Leppevelt van, Lysbette fa Godevaert, 165 
Lettel le, Denys, 508 
Lettele le, Jehan, 486 
Letter le, Leurens, 501 
Letters, Marie, 501 
Lettre le, Ghiselbrecht, 501 
Leu le, Anthoine, 541 
Leu le, Ghysebeert, 520 
Leu le, Jehan, 397 
Leunnens, Willem, 358 
Leurens, Gilles, 341 
Leyen van der, Jehan, 546 
Leyne van, Jan, 469 
Leyns van, Lievin, 411 
Leysman, Gheert, 41 
Leywere de, Bertrain, 317 
Liedekercke van, Jan, 432 
Liedekercke van, N fa Jacquaert, 432 
Lieden van, Pierre, 321 
Liefkints, Bertel, 375 
Liefvelt, Jehan, 400 
Liekerke de, Jehan, 317 
Lien van der, Philip, 74 
Lievens, Berte, 460 
Lievens, Jehan, 223 
Lievens, Philip, 141 
Lievens, Willem, 23 

Lievins, Pierre, 507 
Lievins, Simon, 448 
Ligne van, Admoral, 27 
Lijsen van der, Gheert, 117 
Lijsen van der, Symoen, 117 
Lijsen van der, Wouter, 118 
Lijssens, Joos fs Joos, 389 
Lijssin, Gillis, 115 
Linde van der, Jan, 77 
Linden van der, Adaem, 50, 120 
Linden van der, David, 41 
Linden van der, Pieter, 277 
Linthout van, Heinric, 328 
Linthout van al.van den Cleye, Gilles, 320 
Lippens, Gillis, 120 
Lippens, Willem, 463 
Lippenvelt van, Lysbette, 133 
Lippevelde de, Henry, 397 
Lippevelde van, Jan, 144 
Lippevelde van, Jan fs Adriaen, 126 
Lippevelde van, Janne, 157 
Lippevelde van, Jehan, 33, 48 
Lippevelde van, Jehan fs Mathijs, 112 
Lippevelde van, Lysbetten, 130 
Lippevelde van, Margriete, 48 
Lippevelde van, Pierinken, 130 
Lippevelt van, Jan, 27 
Lippevelt van, Lysbette, 165, 166 
Lippins, Clare, 455 
Lippins, Cornille, 490, 506 
Lippins, Simon, 429 
Lippins, Symon, 434 
Lisen, Pieter, 121 
Lissens, Joos, 312 
Lissens, Pauwel, 300, 304, 309 
Locren van, Pierre fs Jaques, 438 
Loe van der, Daneel, 114, 123 
Loe van der, Gillis, 123 
Loe van der, Jaecques, 130 
Loe van der, Margriete fa Danel, 110 
Loe van der, Pierre, 110 
Loefs, Elysabeth, 520 
Loers, Margriete fa Pieter, 548 
Loers, Pieter, 338 
Loeve de le, Jehan, 518 
Loeve van der, Jehan, 517, 554 
Loeven van der, Jehan, 521 
Logenhagen van, Franchois, 302 
Loghenen van der, Katelijne fa Neels, 253 
Logien van der, Kateline, 357 
Lokeren van, Gilles, 498 
Lokeren van, Jacob, 90, 482 
Lokeren van, Jacop, 87 
Lokeren van, Jacop fs Lugier, 87 
Lokeren van, Merten, 91 
Lokeren van, Pieter, 28, 90 
Longin, Anthoine, 311 
Loo van, Jehan, 444 
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Loo van, Pierre, 493 
Loo van den, Josse, 343 
Loo van den, Pierre, 499 
Loo van der, Betkin, 403 
Loo van der, Daneel, 116 
Loo van der, Danel, 114 
Loo van der, Gheert, 119 
Loo van der, Pierre, 502 
Loo van der, Pierre fs Henry, 404 
Loofden van den, Pierre, 403 
Loofven van der, Jehan, 441 
Loogen van der, Cateline fa Jan, 357 
Loone van den, Jehan, 62 
Loonkin, Danel, 412 
Loose de, Adriaen, 148, 162 
Loosvelt van, Joos, 65 
Loosven van der, Jehan, 441 
Loot, Jan, 91 
Loot, Jaques, 84 
Loove van der, jehan, 553 
Loroy, Fransoys, 214 
Loroy de, Remy fs Frans, 214 
Loroy du, Fransoys, 290 
Lorroy du, Franchoys, 311 
Louf, Jan, 464, 467 
Louf, Jaques, 340, 360, 399, 458 
Loufs, Katelijne, 382 
Louven van, Gheeraert fs Jacob, 479 
Love, Wouter, 29 
Loveghem van, Caterine, 486 
Lu de, Adriaen, 185 
Lu de, Ghiselbrecht, 19, 57, 252 
Lu de, Ghysbrecht, 329 
Lu de, Ghysselbrecht, 17, 57 
Lu de, Giselbrecht, 368 
Lu le, Ghiselbrecht, 320 
Lucas, Brecht, 479, 482 
Lueghene van der, Janne, 370 
Luevene van, Jan, 89 
Lugiers, Jehan, 408 
Lupaert, Adriaen, 282 
Lupaert, Betken fa Jan, 275 
Lupaert, Gillis, 246, 273, 274, 285, 287 
Lupaert, Gillis fs Adriaen, 286 
Lupaert, Gillis fs Jan, 288 
Lupaert, Guillaume, 29 
Lupaert, Guillaume fs Jan, 285 
Lupaert, Guilliam, 246 
Lupaert, Hansken fs Jan, 288 
Lupaert, Henric, 273 
Lupaert, Heyndric fs Jan, 266 
Lupaert, Impen, 256 
Lupaert, Jan, 249, 263, 278, 280, 281, 282, 287, 
293, 301 
Lupaert, Jan fs Gillis, 273, 286 
Lupaert, Jan fs Jan, 279, 286, 287, 289 
Lupaert, Jan fs Willekin, 286 
Lupaert, Jan fs Willem, 273,  287 

Lupaert, Jehan, 229, 230, 240, 245, 246 
Lupaert, Jooris, 287, 288 
Lupaert, Joos, 274, 287 
Lupaert, Joos fs Willem, 274 
Lupaert, Lysbette, 245 
Lupaert, Pauwel, 295 
Lupaert, Pauwel fs Adriaen, 286 
Lupaert, Pauwel fs Hendrix, 282 
Lupaert, Pauwel fs Jan, 286, 287 
Lupaert, Pieter, 294, 301, 390 
Lupaert, Willekin fs Jan, 287 
Lupaert, Willem, 263, 273 
Lupaert alias van der Sys, Jan, 287 
Lupaerts, Jaecquemyne, 306 
Lupaerts, Maria fa Henericx, 287 
Lupart, Willem, 51 
Luu de, Adriaan, 58, 204, 209 
Luu de, Ghiselbrecht, 222 
Luu de, Ghyselbrecht, 235 
Luu de, Jan, 310 
Luu de, Jan fs Anthoon, 58 
Luu de, Jan fs Antoon, 26 
Luucx, Boudin, 346 
Luucx, Claeis, 486 
Luucx, Clais, 341 
Luucx, Gilles, 346, 486 
Luucx, Gillis, 341, 553 
Luucx, Jehan, 486 
Luucx, Pierre, 341, 342 
Luucx, Raesse, 486 
Luucx, Rase, 552 
Luucx, Raze, 341 
Luvene van, Jan, 90 
Luypaert, Cornelis, 309 
Luypaert, Gillis, 276 
Luypaert, Jan, 307, 380 
Luypaert, Jan fs Gillis, 300 
Luypaert, Jan fs Jan, 307 
Luypaert, Jooris, 289 
Luypaert, Pieter, 289, 299, 392,  
Luypaert, Willem, 256 
Lynde van der, Pieter fs Daneel, 82 
Lynden van der, Josijne, 80 
Lysbetten, Margriete, 206 
Lysbetten, Martin, 148 
Lysbetten van, Anna, 309 
Lysbetten van, Hendric, 314 
Lysbetten van, Jan, 306 
Lysbetten van, Marie, 312 
Lysbetten van, Martyne, 330 
Lysbetten van, Merten, 161 
Lysbetten van der, Andries, 269 
Lysbetten van der, Daneel fs Jan, 208 
Lysbetten van der, Gillis, 269 
Lysbetten van der, Hendrick, 288 
Lysbetten van der, Henric, 280 
Lysbetten van der, Jan, 249, 261, 264 
Lysbetten van der, Jaques fs Pieter, 392 
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Lysbetten van der, Pieter, 58 
Lysbetten van der, Pieter fs Pieter, 392 
Lysen, Mathieu, 107, 108 
Lysens, Matthys, 167 
Lysse, Jehan, 47 
Lysse, Lysbette, 48 
Lysse, Mathys, 47 
Lyssen, Gillis, 117 
Maachkeghem van, Katelijne, 263 
Macharys, Adaem, 380 
Macharys, Adam, 50 
Machault, Charles, 355 
Machelen van der, Machiel, 41 
Machelghem, Jehan, 520 
Machelghem de, Jehan, 314 
Machelt van den, Pietre, 42 
Machelt van der, Madelaine, 43 
Machelt van der, Pieter, 43 
Machelt van der, Pietre, 43 
Machiels, Gillis, 72 
Machs, Simon, 443 
Maech le, Guillaume, 408 
Maechelghem, Jehan, 236 
Maechs, Marguerite, 444 
Maene, Janne, 73 
Maerscalc, Jehan, 214 
Maerscalc, Phelip, 384 
Maerscalc de, Gillis, 471 
Maerscalc de, Gillis fs Gillis, 384 
Maerscalc de, Jan, 122 
Maerscalc de, Leurens, 518 
Maerscalc de, Maria, 384 
Maerscalc de, Pauwel, 467 
Maerscalc den, Janne, 184, 208 
Maerscalck, Jan fs Willem, 387 
Maerscalcx, Lysbette, 471 
Maerscalcx, Martin, 77 
Maerscalken, Margareta, 520 
Maerscalx, Jan, 372 
Maerschalc, Gillis, 384 
Maerschalc, Jan fs Jan, 384 
Maerschalc de, Daneel, 213 
Maerschalc de, Johannes fs Jan, 383 
Maerschalck, Gillis, 479 
Maerschalck, Willem, 384 
Maerschalck de, Daneel, 186 
Maerschalck de, Hanneken, 186 
Maerschalck de, Hillewaert, 186 
Maerschalck de, Jan, 480, 481 
Maerschalck de, Jenneken fa Joos, 387 
Maerschalck de, Joos, 141, 154, 387 
Maerschalck de, Joos fs Jan, 140, 141, 152 
Maerschalck de, Pieter, 310, 480 
Maerschalcx, Gillis, 377 
Maerselaer van, Adriaen, 329 
Maerselaer van, Cateline, 368 
Maerselaer van, Jehan, 233 
Maerselaere van, Tannken fa Gillis, 384 

Maerselare van, Gillis, 384 
Maersschalck de, Lauwereys, 82 
Maerten, Jan, 277 
Maertins, Jan, 40 
Maes, Jan, 143, 157 
Maes, Raphael, 90 
Maesselaer van, Jehan, 364 
Magherman, Gooris, 152 
Magherman, Jan, 140 
Maghermans, Goorijs, 132 
Maghermans, Hanneken, 132 
Maghermans, Jan, 132 
Maier le, Guillame, 110 
Maistre le, Hannekin fs Jehan, 442 
Maistre le, Jehan fs Jehan, 437, 445 
Maistre le, Pierre, 510 
Malaert, Jacop, 125, 171 
Maldeghem de, Philippe, 407 
Maldeghem van, Jacob, 336 
Maldeghien de, Philippe, 402 
Maldray, Jehan, 485 
Male van den, Pieter, 20 
Malscaert, Gillis, 49 
Malscaerts, Kateline, 52 
Malschaert, Hendrick, 463 
Malschaert, Jan, 53 
Malschaert, Johannes, 264 
Malschards, Agneese, 463 
Malschards, Lysbette, 463 
Malschardt, Pieter, 463 
Man de, Clais, 42 
Man de, Daneel fs Joos, 479 
Man de, Gillis, 42 
Man de, Joos, 41, 474 
Man de, Joos fs Claus, 470 
Man de, Joos fs Jan, 58 
Man de, Philip, 189 
Man de, Pieter, 58, 59 
Man le, Pierre, 454 
Mande, Jacob, 434 
Mandeken, Adaem, 120, 121 
Mandeken, Daem, 123 
Mandeken, Jan, 123 
Mandeken, Joos, 112 
Mandekens, Jehan fs Adaem, 103 
Mandekin, Estienne, 49 
Mandekin, Hannekin fs Adaem, 168 
Mandekin, Jan fs Jan, 117 
Mandekine, Daem, 116 
Mandekinne, Daem, 117 
Manhuer le, Adrien, 332 
Manhuier le, Adrien, 332 
Manssteene van, Beatrijs, 254 
Marcelaer van, Anna fa Gillis, 329 
Marcelaer van, Gillis, 372 
Marche de la, Everart, 526 
Marcke van, Loys, 537 
Mare van der, Louis, 252 
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Marien, Jacques, 154 
Marien, Jan, 468 
Marien, Joos, 144, 157 
Marisse van, Joos, 470 
Marke de le, Everart, 325 
Marke van, Louys fs Bernarts, 550 
Marscalc, Jan, 366 
Marscalc, Jehan, 192, 215 
Marscalc, Willem, 266 
Marscalc de, Gilles fs Pieters, 437 
Marscalc de, Gillis, 377 
Marscalc de, Gillis fs Jan, 378 
Marscalc de, Jan, 367 
Marscalc le, Jehan, 394 
Marscalcx, Jan, 203 
Marschalck de, Jan, 139, 140 
Marschalck de, Jan fs Hillewaert, 187 
Marschalck de, Joos, 141 
Marschalck de, Joos fs Daneel, 141 
Marschalck de, Joos fs Jan, 139, 141 
Marselare, Jehan, 395 
Marsscalc, Joos, 379 
Marsscalc, Philip, 379 
Marsselaer van, Adriaen, 89 
Marsselare van, Andries, 89 
Martens, Christoffel, 189, 388 
Martens, Daneel, 496 
Martens, Francijne, 29 
Martens, Gillis, 24 
Martens, Guillaume, 496 
Martens, Jan, 135 
Martens, Jan fs Andries, 84 
Martens, Jaspar, 75 
Martens, Lugier, 78 
Martens, Tanneken, 84 
Martin, Andrieu, 517 
Martins, Andries, 80, 375 
Martins, Christoffel, 210 
Martins, Corneel, 312 
Martins, Hennekin fs Jehan, 412 
Martins, Jan fs Andries, 147, 148 
Martins, Jehan, 412 
Martins, Margriete, 375 
Martins, Mathijs, 147 
Martins, Mathys, 147 
Martins, Pieter, 151, 252 
Marzelaer van, Gillis, 372 
Maselaer van, Jehan, 237 
Maselle de, Jehan, 194 
Maselle van, Jehan, 245 
Masenzele van, Jan, 257 
Masezele van, kinderen, 252 
Masmines de, Bouduin, 509 
Masmines de, Charles, 42, 191, 192 
Masmines de, Ector, 17 
Masmines de, Jehan, 509 
Masmines de, Louis, 504, 505 
Masmines de, Ogier, 435, 439 

Masminnes de, Anthonijne, 494 
Masminnes de, Bauduin, 515 
Masminnes de, Ogier, 47, 49, 436, 440, 442, 443, 
444, 445, 496 
Masmynes de, Anthonine, 513 
Masmynes de, Ogier, 513 
Massado, Agnees, 94 
Masseme van, Bauwin, 71 
Masseme van, Boudin, 487 
Masseme van, Jan, 79 
Masseme van, Lisbette fa Bertholomeeus, 432 
Masseme van, Ogier, 446 
Masseme van alias de Gallors, Triestram fs Jan, 286 
Massemen van, Bertekin, 316 
Massemen van, Ghyselbrecht, 21 
Massemen van, Karel, 35, 36 
Massemen van, Louis, 21 
Massemen van, Ogier, 21 
Massemen van, Philip, 381 
Massemene van, Philip, 326 
Massemin de, Philippe, 320 
Massemine van, Galant fs Rubbrecht, 180, 181 
Massemine van, Jacop, 445 
Masseminne van, Jan fs Rubbrecht, 180 
Masseminne van, Lodewijc, 20 
Masseminne van, Ogier fs Louis, 20 
Masseminne van, Philip, 196 
Massemme van, Ghiselbrecht fs Louis, 259 
Massemme van, Jan fs Louis, 259 
Massemme van, Jozijne fa Louis, 259 
Massemme van, Lodewijc, 259 
Massemme van, Louis, 259 
Massemme van, Pieter, 259 
Mastain de, Jaques, 447, 517 
Materne van, Martin, 460 
Mathijs, Guillaume, 514 
Mathijs, Jehan, 492, 498, 201,511, 554 
Mathijs, Pieter, 464 
Mathis, Guillaume, 487, 493, 508 
Mathis, Jehan, 493, 497 
Mathis, Jehenne, 500, 507 
Mathys, Gilles, 493 
Mathys, Willem, 554 
Matren van, Andrien, 402 
Matthijs, Achte, 511 
Matthijs, Cornelis, 214 
Matthys, Cornelis, 302 
Matthys, Guillaume, 511 
Mauwe, Dominicus, 330 
May le, Gilles, 441 
Mayere de, Jan, 116 
Mayeur le, Jehan, 113 
Mayeur le, Josse, 113 
Mechiels, Gillis, 74 
Mechtelt van der, Michiel, 41 
Meckenburg van, Nicolaes, 285 
Meeckeghem van, Live fa Daneel, 376 
Meekeghem van, Cateline fa Daneel, 375 
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Meekeghem van, Daneel, 371 
Meer van der, Jan, 136 
Meere de, Jan, 375 
Meere in de, Jan, 179 
Meere van den, Arend, 207 
Meere van den, Arnoul, 397 
Meere van den, Gillis fs Joos, 279 
Meere van den, Guillaume, 345, 347, 549 
Meere van den, Henry, 398 
Meere van den, Jan, 279 
Meere van den, Margriete, 540 
Meere van den, Nijpe, 255 
Meere van der, Alaerd fs Jooris, 285 
Meere van der, Arend, 396 
Meere van der, Arent, 353 
Meere van der, Arent fs Symoen, 53 
Meere van der, Arnoul, 237 
Meere van der, Cathelyne, 304 
Meere van der, Catherine, 235 
Meere van der, Clare, 545 
Meere van der, Daneel, 203, 278 
Meere van der, Danel, 265 
Meere van der, Daniel fs Joos, 279, 282 
Meere van der, Fransken fs Pauwel, 209 
Meere van der, Fransoys, 288 
Meere van der, Galand, 367 
Meere van der, Gheert, 224, 232, 265 
Meere van der, Gielijs, 277 
Meere van der, Gielys, 260 
Meere van der, Gilles, 317, 345 
Meere van der, Gillis, 265 
Meere van der, Guillame, 177, 232 
Meere van der, Guillamme, 226 
Meere van der, Guillaume,  234, 236, 241, 340, 345 
Meere van der, Heinric, 260 
Meere van der, Hendric, 265, 266 
Meere van der, Hendrix, 278 
Meere van der, Inghel, 551 
Meere van der, Jacob, 286, 354 
Meere van der, Jacop, 79, 278 
Meere van der, Jan, 52, 202, 273, 282, 286, 352, 
353, 380 
Meere van der, Jan fs Jan, 361 
Meere van der, Jan fs Joos, 208, 265 
Meere van der, Janne fs Joos, 282 
Meere van der, Jaques, 70, 192 
Meere van der, Jehan, 223, 235 
Meere van der, Joos, 265 
Meere van der, Jorge, 540, 541 
Meere van der, Josse, 220, 232 
Meere van der, kinderen, 260 
Meere van der, Lambrecht, 251 
Meere van der, Leurens, 345 
Meere van der, Lonis, 233 
Meere van der, Lonys, 250 
Meere van der, Louis, 233 
Meere van der, Louyse, 249 
Meere van der, Lyntken fa Pauwel, 137 

Meere van der, Lysbette, 267 
Meere van der, Margriete, 208, 288, 542 
Meere van der, Marie, 202, 235 
Meere van der, Matheeus, 279 
Meere van der, Pauwel, 209, 282 
Meere van der, Pieter, 129, 258, 261 
Meere van der, Pieter fs Joos, 378 
Meere van der, Pieterken fs Impen, 208 
Meere van der, Symoen, 269 
Meere van der, Tanneken fa Pauwel, 137 
Meere van der, Willem, 136 
Meere van der, Ympen, 261, 262, 268 
Meere van der, Ympin, 249 
Meere van der, Zegher, 53 
Meere van der alias Verspecht, Gheert, 381 
Meeren van der, Jan, 352 
Meeren van der, Jehan, 173 
Meerman, Gillis, 190, 205 
Meerman, Jan, 277, 470 
Meerman, Joos fs Gillis, 205 
Meermans, Jan, 276, 277 
Meermans, Janne, 276 
Meerscare van der, Jose, 265 
Meersch van, Pauwels, 140 
Meersch van der, Jehan, 553 
Meersch van der, Pieter, 137 
Meersch van der, Reynier, 56 
Meersche van, Anthonys, 269 
Meersche van den, Jan, 72, 181 
Meersche van den, Pieter, 113 
Meersche van der, Amele, 175 
Meerschen van der, N, 128 
Meersman, Pieter, 391 
Meerssche van den, Cornelis fs Wynand, 101 
Meerssche van den, Jan, 115 
Meerssche van den, Joorijnen, 123 
Meerssche van den, Lauwereys, 384 
Meerssche van den, Lauwereys fs Jan, 129 
Meerte, Pauwel fs Daneel, 287 
Meertens, Gillis, 129 
Meester, Ghiselbrecht, 492 
Meester de, Hennin fs Jehan, 492 
Meester de, Jan, 142, 156, 158 
Meester le, Beatrise fa Ghiselbrecht, 499 
Meester le, Ghiselbrecht, 498, 499 
Meester le, Gilles, 492 
Meestere de, Jan, 143, 144 
Meesters, Beatrise, 499 
Meesters, Beatryse, 498 
Meestre de, Mathieu, 408 
Meestre le, Danel, 436 
Meestre le, Ghiselbrecht, 493, 496 
Meestre le, Pierre, 436 
Meeyn, Daneel, 52 
Meij de, Hendric fs Gillis, 278, 282 
Meij de, Joos, 283 
Meijer de, Henric, 295 
Meijer de, Jacob, 295 
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Meijs, Joos, 283 
Meijsmans, Adriaen, 387 
Mein, Daneel, 52 
Mein, Jan, 51 
Meir, Daneel, 197 
Meir van der, Gillijs, 326 
Meire van de, Johanna, 305 
Meire van de, Marie, 252 
Meire van der, Aert, 306, 307 
Meire van der, Catharina, 304 
Meire van der, Daneel, 203 
Meire van der, Jacob, 310 
Meire van der, Jan, 252 
Meire van der, Jan fs Joos, 304 
Meire van der /van der Specht, Gheerde, 380 
Meirre, Daneel, 197 
Meirs, N, 20 
Meirsman, Jan, 383 
Meits, Lysbette, 180 
Meix van, Jan, 196 
Mekeghem van, Daneel, 369 
Melanen de, Jozine, 93 
Melbroucks van, Willem, 328 
Mele van, Gilleken fs Carel, 87 
Mele van, Hannekin fa Daneel, 114 
Meleun de, Marie, 27 
Melkenbeke van, Jehan, 436 
Menostey van, Catherine, 204 
Menostey van, Katheline, 206 
Menostey van, Katherine, 208 
Mere de le, Anthoine, 318 
Mere van der, Catherine, 223 
Mere van der, Fransoys, 285 
Mere van der, Guillamme, 223, 224 
Mere van der, Heynric, 396 
Mere van der, Jan, 202 
Mere van der, Katelinen, 328 
Mere van der, Marie, 223 
Mere van der, Pierre, 396 
Mere van der, Pieter fs Jan, 82 
Mere van der, Ympin, 222 
Meren, Adriaen, 472 
Merman, Gilles, 245 
Merre van de, Jan fs Jan, 252 
Merre van der, Jan, 385 
Merre van der, Karel, 385 
Merre van der, Pauwel, 385 
Mersch de le, Amele, 335 
Mersch van der, Clays, 104 
Mersch van der, Jehan, 104 
Mersch van der, Josine, 107, 113 
Mersch van der, N, 108 
Mersch van der, Regnier, 68 
Mersche van den, Jan, 124 
Mersche van den, Jozine, 108, 109 
Mersche van den, Lauwereins fs Jan, 124 
Mersche van den, Pierre, 110 
Mersche van der, Jossine, 108 

Mersche van der, Jozine, 104, 109 
Mersche van der, Laureys, 378 
Merseman, Pietre, 520 
Merssche van den, Clays, 363 
Merssche van den, Jehan, 363, 441 
Merssche van den, Laureys, 378 
Merssche van den, Pieter, 122 
Merssche van den, Regnier, 46 
Merssche van der, Amelberghe, 340 
Merssche van der, Jan, 209 
Merssche van der, Laureins fs Jan, 126 
Merten, Aert, 278 
Mertens, Amele, 76 
Mertens, Andries, 82 
Mertens, David, 26 
Mertens, Gillis, 80, 81 
Mertens, Gillis fs Jan, 81 
Mertens, Jacob, 41, 76 
Mertens, Jacop, 167 
Mertens, Jan, 78 
Mertens, Jan fs Andries, 161 
Mertens, Jan fs Matheus, 78 
Mertens, Jaspar, 77 
Mertens, Joos, 28, 293, 297, 300, 305, 314 
Mertens, Joos fs Gillis, 291, 298 
Mertens, Lauwers, 77 
Mertens, Ludgier, 76, 473 
Mertens, Luggier, 82 
Mertens, Lugier, 77 
Mertens, Mattheeus fs Willem, 474 
Mertens, Matthijs, 161 
Mertens, Matthys, 161 
Mertens, Pieter, 80, 141, 150, 153, 165 
Mertens, Pieter fs Luggier, 80, 81 
Mertens, Reynier, 277 
Mertens, Tanne fa Andries, 91 
Mertens, Thomas, 483 
Mertens, weduwe, 73 
Mertins, Lugier, 80 
Merts, Elysabetten, 281 
Mesmaker le, Gaultier, 488 
Mespelaer van, Adriaen, 320 
Messen van, Jorge fs Phelippe, 550 
Messien van der, Wouter, 325, 327 
Mestdach, Gueraert, 552 
Mesterton, Adam, 310, 480 
Mesterton, Adam fs Hendricx, 480 
Mets, Pieter, 152, 153 
Mette Penninghen, Catharina fa Daneel, 145 
Mette Penninghen, Cathelijne, 146, 159 
Mette Penninghen, Cathelyne fa Daneel, 159 
Mette Penninghen, Eduwaert, 152 
Mette Penninghen, Elewaert fs Adriaen, 152 
Mette Penninghen, Gillis, 141 
Mette Penninghen, Hillewaert fs Adriaen, 165 
Mette Penninghen, Jan fs Adriaen, 150, 164 
Mette penninghen, Philip, 149, 150, 163, 164 
Mette Pennynghen, Gillis, 155 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 610

Mette Pennynghen, Hillewaard, 141, 142 
Metten Gelde, Margriete, 270 
Metten Ghelde, Guillame, 241 
Metten Ghelde, Guillaume, 42 
Metten Ghelde, Jan, 259 
Metten Ghelde, Katheline, 259 
Metten Penningen, Jacop, 388 
Metten Penninghen, Amelberghe, 107 
Metten Penninghen, Gillis, 112 
Metten Penninghen, Jan, 170 
Metten Penninghen, Joosijne fa Frans, 390 
Metten Penninghen, Katelijne, 135 
Metten Pennynghen, Janne, 122 
Metteneye, Pieter, 197 
Mevrouw van Zwijveke, , 186 
Mey de, Anthuenis, 94 
Mey de, Barbara fa Gillis, 285, 298 
Mey de, Daneel, 259 
Mey de, Danel, 231 
Mey de, Hendric, 184 
Mey de, Jacob, 298 
Mey de, Jan fs Gillis, 278 
Mey de, Jehan, 178 
Mey de, Joos fs Gillis, 278, 285 
Mey den, Kerstiaen, 543 
Meye de, Berbel, 304 
Meye de, Berbele, 300 
Meye de, Heindrick, 296 
Meye de, Jacob, 301, 306 
Meye de, Jacob fs Hendric, 300, 301 
Meye de, Jan, 309 
Meye de, Jan fs Jacob, 298 
Meye de, Joos, 298 
Meye de, Lysbette, 309 
Meyer de, Jan, 370, 374 
Meyers, Katherine, 106 
Meyers, Lysbette, 51 
Meyn, Jehan, 461 
Meyns, Callekin, 498 
Meys, Berbel, 304 
Meys, Hendrix, 282 
Meys, Jan, 328 
Meys, Joes, 290 
Meys, Joos, 282 
Meys, Michiel, 449 
Meys, N, 302 
Meys van, Jacop, 197 
Meys van, Jan, 198 
Meys van, Margriete, 254 
Meysman, Jan, 389 
Meysman, Joos, 312 
Meysman, Pieter fs Adriaen, 290 
Meysmans, Dinghen, 389 
Michiels, Pieter fs Pieter, 53 
Michro de, Pauwel, 460 
Michrode de, Pauwel, 459 
Michrode van, Jehan, 459 
Middelaer van, Elysabeth, 189 

Middelaer van, Ingel, 308 
Middelaire van, Engelbert, 31 
Migghero van, Cornelis, 470 
Miggherode van, Gillis, 72, 463 
Miggherode van, Jan, 462 
Miggherode van, Lieven fs Jan, 475 
Miggheroden van, Pieter, 464 
Miggheroede van, Gillis, 473 
Miggro van, Lieven, 477, 483 
Miggro van, Pauwel, 482 
Miggro van, weduwe, 475 
Miggro van alias Govaerts, Jehan, 42 
Miggrode van, Daniel, 92 
Miggrode van, Gillis, 478 
Miggrode van, Jan, 478, 479 
Miggrode van, Jan fs Bertolomeeus, 478 
Miggrode van, Jan fs Cornelis, 478 
Miggrode van, Jan fs Gillis, 449 
Miggrode van, Lieven, 478 
Miggrode van, Martijne fa Gillis, 479 
Miggrode van, Pieter, 28, 92 
Miggrode van, Symoen, 28 
Miggroe van, Pieter, 478 
Miggroode van, Gillis fs Gillis, 479 
Migro van, Gillis, 469 
Migro van, Gillis fs Gillis, 470 
Migro van, Jan fs Gillis, 469 
Migro van, Jehan, 224 
Migro van, Laureys, 470 
Migrode van, Daneel, 481 
Migrode van, Geeraerd fs Jan, 469 
Migrode van, Gillis, 467 
Migrode van, Goessen, 209 
Migrode van, Jan, 467 
Migrode van, Maeyken fa Gillis, 212 
Mijs, Catharina, 140 
Mijs, Gillis, 55 
Mijs, Jacop, 117, 118 
Mijs, Jan, 372, 374 
Mijs, Lauwereys, 473 
Mijs, Margareta fa Daniel, 163 
Mijs, Margriet fa Daniel, 150 
Mijs, Margriete fa Daneel, 164 
Mijs, Maria fa Daniel, 149 
Mijs, Merc, 476, 477, 480 
Mijs, Pieter, 149, 163, 456 
Mijs, Roem, 474 
Milbeke van, Pieter, 124 
Mire van der, Jan, 285 
Mockenborch van, Elisabeth, 292 
Mockenborch van, Elisabeth fa Nicolay, 292, 294 
Mockenborch van, Niclaes, 299 
Mockenborch van, Nicolaes, 294 
Mockenborchs de, erfgenamen, 298 
Mockenburch van, Elysabeth, 187 
Moects van der, Robbrecht, 328 
Moenaert, Bauwen, 301 
Moenesone, Gillys, 275 
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Moenesone, Joes, 275 
Moens, Adriaen, 385, 388 
Moens, Adriaen fs Cornelis, 284 
Moens, Aert fs Gheert, 289 
Moens, Daneel, 53 
Moens, Gheerardt, 18 
Moens, Gheert, 21 
Moens, Gillis, 305, 383 
Moens, Gillis fs Arent, 385, 387 
Moens, Guilliamme, 26 
Moens, Hans, 304, 305 
Moens, Hans fs Pieter, 301 
Moens, Heindric, 42 
Moens, Henric, 207 
Moens, Jan, 23, 282, 283, 304, 312, 386 
Moens, Jan fs Willem, 314 
Moens, Jehan, 191 
Moens, Joos, 302, 385, 392 
Moens, Joos fs Jan, 284 
Moens, Joos fs Willem, 390, 392 
Moens, Kathelijne, 54 
Moens, Lieven, 283, 290 
Moens, Lieven fs Hendrix, 282 
Moens, Lysbette fa Henrix, 207 
Moens, Margriete, 54 
Moens, Margriete fa Heindricx, 54 
Moens, Margriete fa Hendrix, 207 
Moens, Marie fa Geert, 305 
Moens, Marten, 207 
Moens, Martin, 219, 220, 242 
Moens, Paesschier, 301, 391, 392 
Moens, Pauwel, 313 
Moens, Petronella, 392 
Moens, Pierijne fa Joos, 303 
Moens, Pieter, 74, 304, 309 
Moens, Pieter fs Paesschier, 189 
Moens, Willem, 28, 187, 188, 390, 392 
Moens alias van Beele, Guerart, 397 
Moense, Pieter, 123 
Moeraert, Gillis, 180 
Moeraert, Jehan, 178 
Moeraerts, Pieter, 465 
Moere de le, Louis, 168 
Moere de le, Margriet, 111 
Moere de le, Phelippe, 19, 56 
Moere van den, Elizabeth, 510 
Moere van den, Gorge, 339 
Moere van den, Jooris, 118 
Moere van den, Joos, 349 
Moere van den, Jorges, 339 
Moere van den, Louis, 169 
Moere van den, Phelippe, 46, 70, 405 
Moere van der, Louis, 111 
Moere van der, Margriete, 111 
Moere van der, Philip, 53 
Moere van der, Roelant fs Philip, 53 
Moeren, Steel, 74 
Moerkerke de, Jehan, 407 

Moermay, Daniel fs Joos, 281 
Moermay, Louys, 245 
Moermay de, Adam, 237 
Moernay, Hendrick fs Daniel, 286 
Moernay, Heynderijc, 353 
Moernay, Lodewijk, 289 
Moernay, Lysbette, 287 
Moernerey, Jan, 277 
Moerstlede van, Barbele, 476 
Moertere van, Philip, 136 
Moertere van, Philips, 136 
Moertere van den, Pieter, 130 
Moest van der, Jan, 206 
Moeyensoen, Pauwel, 283 
Moeyensoens, Joos, 271 
Moeyenzons, Jehan, 225 
Moeyesoens, Gillis, 276 
Moeyesoens, Joos, 271 
Moeyesones, Gielys, 276 
Moeyezone, Hendrick, 286 
Moilighenne, Pierart, 359 
Moir de, Gillis, 518 
Mol de, Henderick, 381 
Molder de, Heinric, 254 
Molders van, Zeger, 351 
Moldre le, Francois, 404 
Molen van der, Kateline, 374 
Molenbrouch, Margriete, 198 
Molestede, Gillis, 252 
Molin du, Catheline, 415 
Molle van, Adriaenkin fs Henricx, 198 
Molle van, Gilles, 350 
Mommaert, Jan fs Luycx, 208 
Mommaert, Leurens, 174, 218, 243, 244 
Mommaerts, Jhanneken fa Jan, 289 
Mommaerts, Johanne, 212 
Mommaerts, Lauwereys, 208 
Mondet, Jehan, 549 
Mondevelde van, Willem, 465 
Monestrey de, Katerine, 185 
Monferant de, Jehan, 549 
Monfrand de, Jehan, 447 
Montaguyt van, Pieter, 188 
Monteguyt van, Jan, 200 
Monteguyt van, Pieter, 187 
Montenaeke de, vicomte, 177 
Montenake de, heer, 401 
Montenake de, schildknaap, 234 
Montenaken de, Philippe, 360 
Montenaken van, jonker, 376 
Montenaken van, Philippe, 400 
Montenaken van, Willem, 180, 365, 367, 369, 370, 
371 
Montenere le, Jaques, 509 
Montmorency van, Jan, 319, 555 
Moons, Gheert, 383 
Moor de, Adriaen, 330 
Moor de, Geeraert, 87 
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Moor de, Gheert, 90 
Moor de, Hendrick, 329 
Moor de, Jaspar, 480 
Moorbeke van, Jehan, 407 
Moore van den, N, 285 
Moors, Margriete, 329 
Moors 's, Paschijne, 322 
Moorslede van, Anna, 310 
Moortele van, Carel, 140 
Moortele van, Carel fs Daniel, 149 
Moortele van, Cathelijne, 150 
Moortele van, Daneel, 160 
Moortele van, Daniel, 146, 149 
Moortele van, Gillis, 152 
Moortele van, Jan, 148 
Moortele van, Jan fs Daneel, 160 
Moortele van, Jan fs Daniel, 146 
Moortele van, Joos, 147 
Moortele van, Karel, 140 
Moortele van, Margriet fa Mercq, 150 
Moortele van, Margriet fa Mercx, 151 
Moortele van, Maria, 150 
Moortele van, Philip, 151 
Moortele van de, Carel fs Daneel, 162 
Moortele van de, Daneel, 164 
Moortele van de, Frans, 54 
Moortele van de, Fransoys, 55 
Moortele van de, Franssoys, 54 
Moortele van de, Gillis, 58 
Moortele van de, Jan, 162 
Moortele van de, Joos, 160 
Moortele van de, Margriete fa Mercx, 163, 165 
Moortele van de  alias Mette Ghelde, Jan, 381 
Moortele van den, Daneel, 161 
Moortele van den, Gilleken fs Philip, 54 
Moortele van den, Gillis, 124 
Moortele van den, Jan, 164 
Moortele van den, Jehan, 323 
Moortele van den, kinderen, 142, 155 
Moortele van den, Margriet fa Mercx, 150 
Moortele van den, Marie, 164 
Moortele van den, Philip, 164 
Moorter van den, Pieter fs Gillis, 129 
Moortere van, Pieter fs Gillis, 126 
Moortere van de, Philip, 135 
Moortere van den, Gillis, 126, 129 
Moortere van den, Robbrecht, 326 
Moortgat, Adriaen, 312 
Moortgat, Adriaene fa Pieter, 297 
Moortgat, Adriana, 314 
Moortgat, Andries, 189, 212 
Moortgat, Andries fs Gillis, 210 
Moortgat, Bertelmeeus fs Gillis, 210 
Moortgat, Christiaen, 28, 29, 308 
Moortgat, Christiaen fs Eduwaert, 31 
Moortgat, Gillis, 166, 187 
Moortgat, Gillis fs Jan, 389 
Moortgat, Gillis fs Jooris, 206 

Moortgat, Gillis fs Joris, 211 
Moortgat, Hillewaert, 309 
Moortgat, Jan, 297, 312, 392, 473 
Moortgat, Jan fs Gillis, 189, 210 
Moortgat, Jan fs Jan, 211, 389 
Moortgat, Jeron fs Gillis, 210 
Moortgat, Joos fs Gillis, 297 
Moortgat, Pierijne fa Gillis, 211 
Moortgat, Pieter, 27, 206, 211, 480 
Moortgat, Pieter fs Gillis, 314 
Moortgat, Pieter fs Pieter, 297 
Moortgate van den, Arendt, 200 
Moortgate van den, Gillys, 24 
Moortgate van den, Joris, 201 
Moortgate van den, Jozijne, 201 
Moortgate van den, Katelijne, 210 
Moortgate van den, Kathelijne fa Jorygen, 201 
Moortgate van den, Pierre, 216, 394 
Moortgate van den, Pieter, 200 
Mormay, Lucy, 261 
Morsele de, Olivier, 541 
Morslede van, Jan, 474 
Mortaegnen van, Anthuenis, 63 
Mortagne van, Jean, 483 
Mortaigne van / van Potelles, Antheunis, 473 
Mortaignen van / Patteelis, Bussaert, 483 
Mortaingen van / Patteeles, Jan, 483 
Mortere van, Govaert, 136 
Mortere van, Katrijne, 136 
Mortere van de, Cornelis, 136 
Mortere van de, Jan, 136 
Mortere van de, Katerijn, 136 
Mortere van der, Gillis, 136 
Mortgat, Gillis, 385 
Mortgat, Joris, 184 
Mortier, Pierre, 411 
Mossevelde, Jacques fs Pieter, 480 
Mossevelde de, Jehan, 445, 487 
Mossevelde van, Jacop, 87 
Mossevelde van, Jacop fs Joos, 475 
Mossevelde van, Jan, 463, 466 
Mossevelde van, Jehan, 441, 553 
Mossevelde van, Jehan fs Arent, 438 
Mossevelde van, Jehan fs Jan, 437 
Mossevelde van, Jehan fs Pierre, 439 
Mossevelde van, Jehan fs Pieter, 442 
Mossevelde van, Kathelijne fa Joos, 477 
Mossevelde van, kinderen, 462 
Mossevelde van, Pieter, 153, 471, 474, 480, 481, 
483 
Mossevelt van, Philip, 139 
Mossvelde van, Jan fs Willem, 87 
Mossvelde van, Jehan fs Pieter, 444 
Mossvelde van, Philip, 139 
Mossvelt van, Jacop, 87 
Mossvelt van alias Leys, Jan, 87 
Mote de la, Joosse, 511 
Moten van den, Ghert, 404 
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Moten van den, Guerart, 404 
Moten van der, Geert, 136 
Moten van der, Gerrit, 137 
Moten van der, Joos, 383 
Moten van der, Josse, 488, 492 
Mots le, Rogier, 448 
Motte de la, Charles fs Jan, 65 
Moure van den, Margriete, 506 
Moure van der, Clays, 348 
Moyanon, Josse, 456 
Moyenzone, Gillis, 262 
Moyerzone, Henric, 273 
Moyezone, Heinric, 274 
Moyezone, Joos, 274 
Moyezons, Heneric, 272 
Moyezons, Joos fs Jan, 272 
Muelen, Jan, 122 
Muelen van der, Calle, 553 
Muelen van der, Catelinen, 370 
Muelen van der, Catherine, 508, 509 
Muelen van der, Jehan, 461 
Muelen van der, Josse, 429 
Muelen van der, Lauwereyne fa Pieter, 523 
Muelen van der, Lieven, 63 
Muelen van der, Merten, 74 
Muelenbrouc van, Guillaume, 318 
Muelene van der, Joos, 63 
Muelens, Jan, 123 
Mues, Gilles, 103 
Muhro de, Pauwel, 457 
Muijse, Janne, 373 
Mul de, Cornelis, 90 
Muldere de, Lieven, 78 
Mulders van, Gillis, 300 
Mulders van, Jaecquemyne, 300 
Mulders van, Pieter, 298, 299 
Mulenbrouck van, Neys, 202 
Mumaerts, Marie, 310 
Munck de, Bernaert, 91 
Munck de, Pieter fs Jan, 213 
Munte van, Bussaert, 451 
Munte van, Daneel, 485 
Muntre de, Daneel, 353 
Musschers, Margriete, 115 
Musschot van, Catherine, 439, 440, 499 
Musschote de, Remeeus, 438 
Musschote de, Simon, 442 
Musschote van, Jehan fs Jaques, 444 
Muus, Roem, 469 
Muyenaer, Andries, 136 
Muys, Gillis, 138 
Mygherode van, Jan, 478 
Mylbeke van, Pieter, 124 
Mys, Gillys, 167 
Mys, Gillys fs Jan, 167 
Mys, Jan, 372 
Mys, Kathelijne fa Jan, 206 
Mys, Pieter, 132, 167 

Nachtegale, Jan, 38 
Nachtegale, Jooskin fs Pieter, 23 
Nachtegale, Loy, 364 
Nachtegale, Pieter, 23 
Naenhove van, Guilliamme, 140 
Naeyers, Jozijne, 386 
Nassau graaf van, Jan, 311 
Nassau prins van, Willem, 311 
Nassouwen graaf van, Willem, 355 
Necker le, Jorge, 429 
Neckere, Andries, 370 
Neckere de, Geeraert, 292 
Neckere de, Gilles, 515 
Neckers, Jan, 372 
Neckers, Lysbette fa Jan, 366 
Neckers, Margriete, 182, 374 
Nedervel de, Danel, 247 
Nedervelde de, Daneel, 245 
Nedervelde de, Danel, 236 
Nedervelde de, Daniel, 515 
Nedervelde van, Cornelis, 271 
Nedervelde van, Daneel, 199, 249, 251, 256, 263, 
271, 451 
Nedervelde van, Daneel fs Daniel, 255 
Nedervelde van, Danel, 233 
Nedervelde van, Gillis, 203, 271 
Nedervelde van, Gillis fs Daneel, 273 
Nedervelde van, Gillis fs Marten, 273 
Nedervelde van, Gillis fs Mathijs, 269, 270 
Nedervelde van, Jan, 249, 271 
Nedervelde van, Jan fs Jan, 273 
Nedervelde van, Margriete, 208 
Nedervelde van, Pauwelijne, 203 
Nedervelde van, Willem, 249, 251, 271, 274, 354 
Nedevelde van, Lysbet, 253 
Needervelde van, Daneel, 375 
Neel, Jacop fs Pieter, 180 
Neels, Guillaume, 459 
Neels, Jan fs Pieter, 477 
Neels, Jehan, 436 
Neervelde van, Danneel, 315 
Neervelde van, Gillis, 25, 203, 287 
Neervelde van, Jan, 283, 287, 289 
Neervelde van, Willem, 264 
Neervelde van der, Danel, 264 
Neervelt, Jan, 287 
Neese, Daneel, 148 
Neesen, Anna fa Cornelis, 481 
Neesen, Cornelis, 476, 477 
Neesen, Daneel, 153, 162 
Neesen, Gillis, 134 
Neesen, Joos, 478 
Neesen, Joos fs Symoen, 481 
Neesen, Pieter, 146, 159 
Neesen, Symoen, 475, 481 
Neesen, Zimoen, 469 
Neetezone, Symoen, 28 
Neeve den, Joos, 388 
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Neffele van, Berbelen  fa Gillis, 388 
Neffele van, Gillis, 279, 280, 281, 288, 388 
Neffele van, Gillis fs Gillis, 280, 388 
Neffele van, Joos, 391 
Neffele van, Jozijne fa Gillis, 288 
Neffele van, Katelijne fa Gillis, 388 
Neffele van, Pieter, 307 
Nefve de, Pieter, 202 
Neirvelde de, Danel, 395, 398 
Neirvelde van, Anna, 294 
Neirvelde van, Berbel, 295 
Neirvelde van, Danel, 246 
Neirvelde van, Daniel, 294 
Neirvelde van, Gillis, 243 
Nekeghem van, Jehanne, 193 
Nervelde de, Danel, 229 
Nervelde van, Daneel, 341 
Nervelde van, Gilles, 341 
Nervelde van, Gillis, 247 
Nervelde van, Willem, 288 
Neste van de, Jan, 141 
Neuvelde van, Margriete, 220 
Neve de, Giellis, 259 
Neve de, Jan, 71, 74, 387 
Neve de, Joos, 392 
Neve de, Joos fs Joos, 385 
Neve de, Laurens, 31 
Neve de, Willem, 259 
Nevele de, Roland, 417 
Neven, Marie, 457 
Never Rothiers d'Estampes de, Jaqueline, 527 
Nevers de, dame, 528, 549, 551 
Nielz, Margriete, 42 
Nienhove van, Adriaen fs Gillis, 307 
Nienhove van, Geert, 292 
Nienhove van, Josijntken, 292 
Nienhove van, Lieven, 291 
Nienhove van, Pauwel, 295 
Nieuhove van, Adriaen, 308 
Nieuhove van, Adriaen fs Gillis, 308 
Nieuhove van, Berbel fa gillis, 304 
Nieuhove van, Geert, 299 
Nieuhove van, Pauwel, 294, 295 
Nieukerke de, Jaques, 453 
Nieukerke van, Jacop, 451 
Nieuland, Gelloid, 393 
Nieulande, Daneel, 184 
Nieulande van, Lauryne, 84 
Nieulandt, Ancellmus, 304 
Nieulandt, Ancelmus fs Olivier, 211 
Nieulandt, Anthonis, 308, 309 
Nieulandt, Daniel, 33 
Nieulandt, Franchois, 313 
Nieulandt, Franskin fs Jacop, 97 
Nieulandt, Jacop, 97 
Nieulandt, Olivier, 304 
Nieulant, Ancellemus, 298 
Nieulant, Ancelmus, 391 

Nieulant, Antheunis, 189, 390, 391 
Nieulant, Antheunis de oude, 392 
Nieulant, Antheunis fs Olivier, 391 
Nieulant, Anthone fs Antheunis, 391 
Nieulant, Birgitta, 136 
Nieulant, Daneel, 206 
Nieulant, Daniel, 262 
Nieulant, Jehan, 454 
Nieulant, Joos, 378 
Nieulant, Lauwereys, 470 
Nieulant, Olivier, 35, 54, 137, 206, 212 
Nieulant, Olivier fs Joes, 184, 268, 379 
Nieulant, Olivier fs Joos, 379, 383 
Nieulant, Olivier fs Olivier, 311 
Nieulant, Pieter, 249, 262 
Nieulants, Joos, 34, 384 
Nieulants, Katelijne, 201 
Nieulants, Kateline, 183 
Nieulants, Olivier, 185, 186, 211, 298 
Nieuweland, Gallout, 47 
Nieuweland, Ghelland, 215 
Nieuweland, Joos, 56 
Nieuwelandt, Josse, 45 
Nieuwelant, Danel, 105, 106, 108, 172, 173, 175, 
191, 192, 231, 404 
Nieuwelant, Galant, 220 
Nieuwelants, Jan, 53 
Nieuwenborch van den, Danel, 415 
Nieuwenhove, Philips, 246 
Nieuwenhove de, Barbele, 192 
Nieuwenhove de, Barbre, 394 
Nieuwenhove de, Guillaume, 341 
Nieuwenhove de, Jehan, 247 
Nieuwenhove de, Philip, 198 
Nieuwenhove van, Adaem, 271 
Nieuwenhove van, Avezoete, 210, 228 
Nieuwenhove van, Barbele, 360 
Nieuwenhove van, Bertel, 360 
Nieuwenhove van, Danel, 237, 398 
Nieuwenhove van, Gheert, 211 
Nieuwenhove van, Gilles, 341 
Nieuwenhove van, Gillis, 274 
Nieuwenhove van, Hansken fs Jan, 285 
Nieuwenhove van, Henry, 236 
Nieuwenhove van, Jan, 286 
Nieuwenhove van, Josse, 363 
Nieuwenhove van, Lysbet, 245 
Nieuwenhove van, Margriete fa Gillis, 229 
Nieuwenhove van, Margriete fa Jehan, 247 
Nieuwenhove van, N, 376 
Nieuwenhove van, Pauwels, 271 
Nieuwenhove van, Phelippe, 226 
Nieuwenhove van, Philip, 200, 380, 451 
Nieuwenhove van, Philip fs Jan, 258 
Nieuwenhove van, Philippe, 172, 228, 239 
Nieuwenhove van, Pierre, 232, 398 
Nieuwenhove van, Pieter, 35, 36 
Nieuwenhove van, Pieter fs Gillis, 379 
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Nieuwenhove van, Willem fs Willem, 275 
Nieuwenhove van, Zoete, 236, 237, 380 
Nieuwenhove van de, Giselbrecht, 51 
Nieuwenhove van de, Margriete, 451 
Nieuwenhove van den, Adaem, 229 
Nieuwenhove van den, Avsoete, 228 
Nieuwenhove van den, Clemme, 230 
Nieuwenhove van den, Danel, 229, 399 
Nieuwenhove van den, Ghiselbrecht, 50, 231, 233, 
369 
Nieuwenhove van den, Ghyselbrecht, 380 
Nieuwenhove van den, Guillamme, 224 
Nieuwenhove van den, Hendericx, 260 
Nieuwenhove van den, Jan, 50, 373 
Nieuwenhove van den, Jehan, 237, 247 
Nieuwenhove van den, Lipken fs Jan, 195 
Nieuwenhove van den, Lysbette, 373 
Nieuwenhove van den, Margriete, 380 
Nieuwenhove van den, Michiel, 230 
Nieuwenhove van den, N fa Jan, 263 
Nieuwenhove van den, Phelippe, 241 
Nieuwenhove van den, Philippe, 315 
Nieuwenhove van den, Pierre, 229 
Nieuwenhove van den, weduwe, 264 
Nieuwenhove van den, Zoete, 194, 242 
Nieuwenhove van der, Ghiselbrecht, 249 
Nieuwenhuus van den, Everard, 505 
Nieuwenhuus van den, Margriete, 490 
Niewenhove van, Heindricx, 271 
Niewenhove van, Joos, 271 
Niffel van, Berbelen, 279 
Nijs, Margriete, 114, 116 
Nijs, Pieter, 154 
Nocke, Daneel, 161 
Nocke, Daniel, 147 
Nocke, Lysbette, 146, 160 
Nocke, Lysbette fa Daniel, 146 
Nocke, Marie fa Daneel, 157 
Nocke, Marie fa Daniel, 143 
Nocke, Tanneken fa Gillis, 147, 161 
Nocken, Elisabeth, 152 
Nocken, Maria, 139 
Nockere, Andries, 180 
Nockere de, Daniel, 62 
Nodonc, Jacop, 50 
Nodoncs, Lysbette, 50 
Noes, Yde, 255 
Noets, Janne, 53 
Nois des, Leurens, 519 
Noodhout, Hendrick, 382 
Noodout, Reynier, 382 
Noorthoute van, Pierre, 411 
Noose, Clays, 128 
Noose, Loys, 137 
Noot de, Jan fs Lenaert, 291 
Noot van der, Jacquemijne, 355 
Nose, Wouter, 254 
Not de, Wouter, 361 

Notere de, Gillis, 293 
Notere de, Jan, 293 
Nouts, Gilles, 502 
Noys de, Jehan, 521 
Nueffele van, Anna, 355 
Nuenhove van, Geeraert, 291 
Nuenhove van, Gillis fs Jan, 292 
Nuenhove van, Lieven, 293 
Nuersene van, N fa Claeus, 258 
Nueten, Bouwen, 74 
Nuffel van, Gillis, 295 
Nuffel van, Jan, 295 
Nuffele van, Gillis, 219 
Nuffele van, Henry, 220 
Nuffele van, Joos, 28, 188 
Nuffele van, Joos fs Adriaen, 313 
Numan, Adriaen, 23 
Nunkere de, Andries, 200 
Nuwenhoeve van den, Willem, 256 
Nuwenhove van, Ghisel fs Jan, 261 
Nuwenhove van, Hendricx, 270 
Nuwenhove van, Henric, 264 
Nuwenhove van, Jan, 261 
Nuwenhove van, Joes, 264 
Nuwenhove van, Joos, 387 
Nuwenhove van, Joozine fa Gillis, 269 
Nuwenhove van, Katharina fa Hendricx, 203 
Nuwenhove van, Margriete fa Hendricx, 202 
Nuwenhove van, Pauwel, 267, 269 
Nuwenhove van, Pauwels, 268 
Nuwenhove van, Philip, 199, 261 
Nuwenhove van, Pieter, 34, 306 
Nuwenhove van, Willem, 204, 264, 544 
Nuwenhove van de, Joes, 255 
Nuwenhove van den, Beatrijs, 251 
Nuwenhove van den, Coene, 251 
Nuwenhove van den, Heindric, 262 
Nuwenhove van den, Heynric fs Joos, 252 
Nuwenhove van den, Jan, 247 
Nuwenhove van den, Jan fs Jan, 259 
Nuwenhove van den, Janne, 262 
Nuwenhove van den, Lipkinne fs Jan, 256 
Nuwenhove van den, Philip, 199 
Nuwenhove van den, Philip fs Pieter, 198 
Nuwenhove van den, Willem, 262, 264 
Nyeulant, Olivier, 24 
Nyeulants, Jan, 202 
Nyvel van, Philip, 138 
Nyvele van, Jan, 149, 163 
Nyvele van, Phelips, 22 
Nyvele van, Philip, 151, 164, 390 
Nyvele van, Philippe fs Louys, 27 
Nyverzele van, Fransken, 291 
O.L.V. ter Dijkpoort, , 38 
O.L.V. van Lebbeke, , 386, 395 
Obberghe van, Gilles, 349 
Obberghem van, Gilles, 322 
Obberghem van, Gillis, 322 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 616

Odemaar, Jan, 138, 311 
Odiers, Katelijne, 328 
Oeghe de, Jehan, 409 
Oenoelfs, Goesen, 451 
Oenolf, N, 209 
Oesbruuck van, Maykin, 134 
Oeven van der, Arende, 251 
Oeven van der, Jan, 251 
Oevere van der, Jan, 468 
Oeyen van den, Willem, 130 
Oirsmuelen van der, Hannekin, 442 
Olislaghers, Clare, 448 
Onderberch van, Simoen, 166 
Onderberch van der, Adrien, 114 
Onderberghe van, Adam, 139 
Onderberghe van, Antheunis, 139, 143, 157 
Onderberghe van, Antheunis fs Jan, 142 
Onderberghe van, Frans, 155 
Onderberghe van, Frans fs Jan, 142 
Onderberghe van, Jan, 154 
Onderberghe van, Simon, 145 
Onderberghe van, Symoen, 158 
Onderberghen van, Anthoon, 141 
Ondermeere van der, kinderen, 371 
Ondermeere van der, Margriete, 257, 371 
Onghenaed, Bate, 366 
Onghenaed, Baten, 372, 373 
Onolf, Daneel, 369 
Onolf, Goessen, 51, 369 
Onolf, Jan, 137 
Onolfs, Olivier, 369 
Onredens, Margriete, 419 
Ontale van, Katelijne, 135 
Onts, Lievin, 493 
Ooghen, Clara, 473 
Ooghen, Katelijne, 475 
Ooghen, Margriete fa Jacob, 473 
Oonolf, Goeswijn, 381 
Oose, anna, 143 
Oose, Claes, 143 
Oose, Pieter, 143 
Oost van, Anna, 143, 156 
Oost van, Gillis, 470 
Oost van, Jan, 472 
Oost van, Jaques, 110 
Oost van, Jehan, 529 
Oost van, Joos, 27 
Oostbrugghem van den, Willem, 51 
Ooste van, Gillis, 152 
Oosterlinc, Claeys, 438 
Oosterlinc, Danel, 444 
Oosterlinc, Willem, 483 
Oosterlinc d', Hannekin, 545 
Oosterlinc d', Jan fs Jan, 476 
Oosterlinck, Guilliamme, 480 
Oosterlinck, Willem, 481, 482 
Oosterlinck d', Jaques fs Jehan, 32 
Oosterlynck, Adriaen, 87 

Oostrem d', Jaqueminne, 444 
Oostrem van, Jaqueminne, 439 
Oostrem van, Jehan, 435 
Ooterman, Jehan fs Jehan, 437 
Opstal, Antheunis, 89 
Opstal van, Antheunis, 84 
Opstal van, Anthonis, 90 
Opstalle van, Guillaume, 325 
Opstalle van, Jan, 327 
Opwijc van, Boudewijn, 254 
Orange van, prinsen, 24 
Orangne prins van, Willem, 355 
Orijs, Jan, 207 
Orsmolen van den, Katelijne fa Joos, 474 
Orsmuelene van der, Kathelijne fa Joos, 478 
Orsvelde van, Gillis, 513 
Ory, Gillis fs Jan, 371 
Os van, Rycquaert, 492 
Ose, Pauwel, 145 
Ossele van, Daem, 357 
Ossele van, Gillis, 357 
Ost, Jan, 136 
Ost, Pieter, 132, 136 
Oste, Adriaen, 141, 142, 145, 163 
Oste, Adriaen fs Antheunis, 55, 145, 149, 159 
Oste, Adriaen fs Anthoon, 141, 142, 162 
Oste, Boudin, 119 
Oste, Cathelijne fa Gillis, 146, 160 
Oste, Ghysbrecht, 151, 162, 164 
Oste, Ghysebrecht, 148 
Oste, Gilles, 112 
Oste, Gillis, 54, 109, 124, 128, 129, 136, 148, 162 
Oste, Gillis fs Gillis, 161 
Oste, Gillis fs Philip, 147 
Oste, Hans, 55 
Oste, Hans fs Adriaen, 56, 154 
Oste, Jan, 55, 76, 135, 136, 147, 149, 151, 161, 
162, 164 
Oste, Lauwereins, 166 
Oste, Lysbette fa Gillis, 146, 147, 159 
Oste, Marie, 146, 151, 160, 164 
Oste, Marie fa Pieter, 150 
Oste, Pauwel, 143, 145, 147, 156, 157, 158 
Oste, Pauwels, 160 
Oste, Philip fs Laureys, 148, 162 
Oste, Pieter, 55, 126, 129, 135, 136, 143, 145, 148, 
149, 159, 162 
Oste, Pieter fs Gillis, 124, 149, 162 
Oste, Pieter fs Jan, 143, 157 
Oste, Pieter fs Pieter, 146, 147, 149, 150, 154, 160, 
162, 163 
Oste, Simoen fs Pieter, 155 
Oste, Steven, 154 
Oste, Steven fs Jan, 154 
Osten, Kateline, 76 
Osten, Pieter, 124, 126 
Oubremont d', Charles, 188 
Oudenaerde van, Heynricx, 51 
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Oudenaerde van, Liven, 127 
Outerive de, Katerine, 548 
Ouwenhove van, Hendric, 386 
Ovegate de le, Nicolas, 515 
Ovenackere van, Olivier, 549 
Overbeke van, Anna, 63, 64 
Overbeke van, Philip, 189 
Overbeke van, Willem, 287 
Overbrouck van, Pauwels, 35, 36 
Overloop d', Pierre, 536 
Overloop van, Andries, 137 
Overloop van, Jacob, 143, 164 
Overloope van, Andries, 127, 146 
Overloope van, Jacob, 151, 157 
Overloope van, Jan fs Andries, 54 
Overloope van, Mathieu, 109 
Overloope van, Michiel, 139 
Overloope van, Pieter, 146, 159 
Overlope van, Jan, 136 
Overmate van, Gillis, 79 
Overmate van, Matthijs, 79 
Overmeere van, Griele, 367 
Overtfelt van, Palle, 447 
Overtvelt van, Catherijne, 450 
Overwaele van, Joorijs, 132 
Overwaele van, Jooris, 165 
Overwaele van, Lieven, 149, 163, 164, 165 
Overwale van, Jooris, 133, 166 
Overwale van, Lieven, 150, 151 
Oytericx, Jan, 202 
Paddebroech de, Danel, 103 
Paddebrouc van, Daniel, 33 
Paddenbrouc van, Daneel, 119, 121, 209 
Paddenbrouc van, Daneel fs Daneel, 119 
Paddenbrouc van, Hannen fs Daneel, 125 
Paddenbrouc van, Noel fs Daneel, 122 
Paddenbrouch van, Danel, 113 
Paddenbrouck van, Gillis, 202 
Padembrouq van, Daniel fs Daneel, 404 
Paermortiers, Maergriete, 251 
Paesscharis, Joos, 62 
Paeu de, Hennen, 170 
Paeyenbrouc van, Margriete, 167 
Paijenbroeck van, Maria, 138 
Pale van den, Lievin, 193 
Palemeneere le, Gilles, 347 
Palincbrouc van, Jan, 209 
Palmenair de, Lieven, 84 
Palmeneer le, Laurens, 340 
Palmeneere le, Jehan, 442 
Papal, Colart, 551 
Papal, Henry, 429, 521 
Papeghem van, Jacop, 512 
Papeghem van, Jehan, 93 
Pappael, Heindric, 62 
Pardo, Francois, 97 
Pardo, Jan, 97 
Pardo, Silvester, 97 

Pardo, Silvester fs Jan, 97 
Pardo Lymros, Diego, 97 
Parellin, Pieter, 20 
Parementier de, Pauwel, 281 
Parementiers, Margriete, 263 
Paridaen, Jan, 197, 370, 374 
Paridaen, Jan fs Gillis, 374 
Paridaen, Jan fs Jan, 200 
Paridaen, Janne, 370 
Paridaen, Jehan, 192 
Paridaen, Pauwel, 204 
Paridaen, Pieter, 204 
Paridaen, Robbrecht, 208 
Paridaen, Robert, 217, 227 
Paridaen, Rubben, 212 
Paridaens, Beatrice, 302 
Paridaens, Josijne, 204 
Paridaens, kinderen, 374 
Paridaens, Margriete, 228 
Paridan, Robrecht, 192 
Paridans, Elizabeth, 362 
Paridans, Margriete, 362, 401 
Parma van, prins, 536 
Parmentier, Vrancs, 263 
Parmentier de, Gillis fs Josse, 396 
Parmentier de, Hans, 30 
Parmentier de, Henry, 396 
Parmentier de, Jacop, 388 
Parmentier de, Jan, 202 
Parmentier de, Joes, 203 
Parmentier de, Joos, 365 
Parmentier de, Paul fs Jan, 310 
Parmentier de, Pauwel, 276 
Parmentier de, Pauwel fs Jan, 389 
Parmentier de, Pauwels, 266 
Parmentier de, Pauwels fs Jooris, 58 
Parmentier le, Jehan, 224, 225, 396 
Parmentier le, Jehan fs Gilles, 362 
Parmentier le, Jehan fs Josse, 396 
Parmentier le, Michiel, 236 
Parmentiers, Anna, 272 
Parmentiers, Catherine, 395 
Parmentiers, Joos, 479 
Parmentiers, Pauwel, 269 
Parridaen, Jan, 451 
Pascaris, Joos, 63 
Pascaris, Lysbette, 63 
Passcharis, Jaquemine, 63 
Passcharis, Joos, 62, 516 
Patteelles van, Janne, 464 
Pau de, Hendric, 289 
Pau de, Jan, 202 
Pau de, Joos fs Luycx, 289 
Pauls, Jan, 266 
Pauwels, Catherine fa Ghiselbrechts, 497 
Pauwels, Danel, 454 
Pauwels, Gilleken fs Jan, 76 
Pauwels, Gilles, 436, 438, 458 
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Pauwels, Gillis, 81, 83, 471 
Pauwels, Gillis fs Daneel, 474 
Pauwels, Gillis fs Jan, 80, 81 
Pauwels, Grietkin, 485 
Pauwels, Heinric, 468 
Pauwels, Jacob, 88 
Pauwels, Jacop, 472 
Pauwels, Jan, 53, 76 
Pauwels, Jan fs Daniel, 78 
Pauwels, Jaques, 436, 440 
Pauwels, Jehan, 68, 402, 491 
Pauwels, Jehan fs Jacop, 68 
Pauwels, Josse, 502 
Pauwels, Kathelijne fa Daneel, 76 
Pauwels, Marguerite, 443 
Pauwels, Pierre, 458, 491 
Pauwels, Pieter, 80, 83, 87, 133, 138, 469 
Pauwels, Tanneken, 133 
Payen, Guillaume, 536 
Payen, Willem, 181 
Payenbroeck van, Marie, 138 
Payenbrouc van, Daneel, 131 
Payenbrouc van, Mayken, 131 
Payenbrouck van, Daneel, 159, 160 
Payenbrouck van, Daniel, 146 
Payenbrouck van, Jan, 159 
Payenbrouck van den, Gillis, 165 
Pe, Jaques, 403, 404 
Pe  l'aisne, Pietre, 18 
Pee, Gillis fs Pieter, 23 
Peelman, Daneel, 157 
Peelman, Daniel, 144 
Peelman, Jan, 90 
Peelman, kinderen, 140 
Peelman, Pieter, 144 
Peelmans, kinderen, 144 
Peermans, kinderen, 157 
Peeters, Amelberga, 145 
Peis, [ Peys ] Jacob, 143 
Pellicoonen, Geertruyt, 291 
Pels, Pieter, 157 
Penneman, Bartholomeeus, 76, 470 
Penneman, Bertelmeeus, 183 
Penneman, Danel, 172, 173 
Penneman, Lysbetten fa Daneel, 365 
Penneman, Pieter, 44, 471 
Pennemans, Daneel, 379 
Perchijn, Pieter, 392 
Pereels, Goessens, 278 
Permentier de, Andries, 387 
Permentier de, Gillis, 374 
Permentier de, Jan fs Henricx, 377 
Permentier de, Rubben, 202 
Permentier de, Vranke, 250 
Permentier den, Andries, 385 
Permentier den, Vranke, 257 
Permentiers, Lysbet, 267 
Permentiers, Lysbette fa Daniel, 376 

Permentiers, Pauwel, 281 
Permentiers, Vrancx, 262 
Perre van de, Hendric, 79 
Perre van den, Agnese, 325 
Perre van den, Guillamme, 230 
Perre van den, Heindrik, 327 
Perre van den, Jacob, 464 
Perre van den, Jacop, 464 
Perre van den, Pierre, 455 
Perre van den, Pieter, 476 
Perre van den, Ysabeau, 176 
Perre van der, Betken, 255 
Perre van der, Daneel, 467 
Perre van der, Jehan, 230 
Perre van der, N, 255 
Perrebrouc van, Jan fs Goossin, 181 
Perreman, Marc, 472, 473 
Perrijdaen, Jan, 200 
Persien, Pieter, 392 
Pets, Jacob, 157 
Phelips, Adam, 45 
Phelips, Amelberghe fa Adam, 45 
Phelips, Beatrice fa Gillis, 383 
Phelips, Ghisel, 366, 373 
Phelips, Gillis fs Gillis, 373 
Phelips, Jacob, 378 
Phelips, Jan, 206 
Phelips, Jehan, 228 
Phelips, Willem, 366, 372 
Phelips alias de Wale, Jan, 381 
Phelips Ghoossinszone, Jan, 372 
Philippe, Lippin fs Jehan, 365 
Philippes, Gilles, 360 
Philippus, Jan, 446 
Philips, Adriaen, 189 
Philips, Christien, 243 
Philips, Daneel, 39, 60, 73, 152, 179 
Philips, Daniel fs Henricx, 74 
Philips, Gilles, 236 
Philips, Gillis, 313 
Philips, Hans fs Corneel, 302 
Philips, Jacop, 377 
Philips, Jan, 367 
Philips, Jan fs Gillis, 371 
Philips, Jan fs hendricx, 377 
Philips, Jehan, 219, 236, 398, 401 
Philips, Marguerite, 401 
Philips, Marie, 383 
Philips, Martine fa Gillis, 212 
Philips, Willem, 366, 367, 369 
Philips, Willem fs Jacop, 25 
Philips alias de Wale, Jan, 50 
Philips alias De Wale, Jehan, 216 
Philips alias Pierbrouck, Jan, 382 
Philips II, , 536 
Phylips alias Putkens, Willem, 479 
Pic de, Jan, 171 
Piere le, Vrancke, 519 
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Pierre, Jehan fs Jehan, 32 
Pierssens, Jan, 151 
Piessens, Jan, 165 
Piet van de, Lucas, 302 
Piet van der, Lucas, 187 
Pieters, Amelberghe, 159 
Pieters, Beatrisse, 367 
Pieters, Cornelis, 388 
Pieters, Diederic fs Jacob, 120 
Pieters, Gillis, 23, 28, 148, 154, 162 
Pieters, Gillis fs Hendrick, 376, 385 
Pieters, Gillis fs Simoen, 23, 25, 385 
Pieters, Gillis fs Simoens, 25 
Pieters, Gillis fs Symoen, 376 
Pieters, Goessins, 376 
Pieters, Hendrick, 188 
Pieters, Isabeele, 23 
Pieters, Jacob fs Daneel, 21 
Pieters, Jacop, 115 
Pieters, Jacop fs Jan, 73 
Pieters, Jacques, 389 
Pieters, Jaecquemijne, 187 
Pieters, Jan, 112, 361, 383 
Pieters, Jan fs Jacop, 73, 179 
Pieters, Jan fs Jan, 391, 464 
Pieters, Jan fs Philip, 179 
Pieters, Jaques, 67 
Pieters, Jehan, 110, 111, 168, 362 
Pieters, Jehan fs Gilles, 399 
Pieters, Katheline, 109 
Pieters, Magda, 187 
Pieters, Magdaleene fa Jacop, 170, 171 
Pieters, N, 278 
Pieters, Oste, 139 
Pieters, Paesschier, 149, 161, 163 
Pieters, Passchier, 137, 147 
Pieters, Phelip fs Jan, 183 
Pieters, Phelips, 35 
Pieters, Phelips fs Jan, 22 
Pieters, Philip, 25, 134, 185, 186 
Pieters, Philip fs Jan, 124, 170 
Pieters, Philip fs Philip, 212 
Pieters, Philippe, 360 
Pieters, Philips, 36, 213 
Pieters, Ysabeele, 25 
Pieters alias van der Vonderen, Jehan, 400 
Pieterssone, Ghoossin, 373 
Pijl, Alyse, 466 
Pijl, Elisabeth, 472, 476, 477 
Pijl, Gillis, 462, 463, 470, 479, 482 
Pijl, Guillaume, 457, 461 
Pijl, Jacob, 52 
Pijl, Jan, 206, 462, 464, 465, 467, 468 
Pijl, Jan fs Jan, 469 
Pijl, Katelijne, 473 
Pijl, Lauwerens, 474 
Pijl, Lauwerens fs Gillis, 474 
Pijl, Leurens, 457, 461 

Pijl, Lysbette fa Jan, 474 
Pijl, Pieter, 469, 470, 479 
Pijl, Willem, 467, 468 
Pijlicke de, Jehan fs Jehan, 504 
Pijlicken, Elizabeth fa Jehan, 504 
Pijlicken, Gheertruut, 504 
Pijlicken, Josine, 504 
Pijlicken, Katherine, 454 
Pijls, Catherine fa Leurens, 454 
Pijls, Elisabeth, 478 
Pijls, Elzabeth, 455 
Pijls, Jacop, 197 
Pijmackere, Josse, 551 
Pil, Jehan, 18 
Pilans, Jan, 144, 157 
Pinghele, Pol, 332 
Pinnoc, Karel, 353 
Pinnock, Christoffel, 355 
Pinnocx, erfgenamen, 355 
Pipenpeus, Christiaen, 246 
Pipenpoy, Eraert fs Peeter, 294 
Pipenpoy, jonker, 307 
Pipinpoy, Heinric fs Pieter, 260 
Pitthem van, Jan, 433 
Place van den, Michiel, 40 
Plaetsen van den, Jan, 471 
Plaetsen van der, Jan, 470 
Plas, Rogeri, 203 
Plassche van, Elisabeth, 101 
Plassche van, Guillamme fs Diericx, 101 
Pletse van der, Catheline, 228 
Plotho de, Gaspar, 533 
Plotho van, Gaspar, 532 
Plotho van, Otto, 531 
Plotto de, Otto, 536 
Plumion, Jorge, 220 
Pluyme, Arnout, 278 
Poele van de, Christijne, 187 
Poele van de, Gillis, 382 
Poele van de, Katelijne, 382 
Poele van de, Michiel, 147, 149, 150, 151, 161, 162 
Poele van de, Nolf, 381 
Poele van de, Rubbrecht fs Hillewaert, 308 
Poele van de, Soy, 375 
Poele van den, Gilles, 395 
Poele van den, Jehan Martin, 316 
Poele van den, Michiel, 147, 163, 164 
Poele van den, Nolf, 181 
Poele van den, Pieter, 284 
Poens, Joos, 335 
Ponsens, Cornelia, 87 
Pontrave van, Joos, 475 
Poorte van der, Henry, 325 
Poorten van der, Henry, 322, 324 
Poortere de, Amelberga fa Claeys, 151 
Poortere de, Amelberghe fa Claes, 165 
Poortere de, Gilles, 323 
Poorters, Margriete fa Willem, 548 
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Popelier, Symoen, 483 
Pot, Katheline fa Pieter, 25 
Pot, Laureys, 28 
Pot, Lauwereys, 381 
Pot, Pieter fs Willem, 380 
Pot, Thomaes, 303 
Potelles van, Bussart, 462 
Potelles van, Jehan, 62, 462 
Pottelles van, Jan, 63 
Pottelsberghe van, Jan, 52, 121 
Pottelsberghe van, Lieven, 24 
Pottelsberghe van, Segher, 121 
Pottelsberghe van, Zegher, 49, 115 
Potter de, Anthone, 31 
Pottersberghe van, Zegher, 19 
Pottreel alias Damman, Urbaen, 96 
Pouckaert, Sander, 421 
Poucstrate, Lievin, 429 
Praet van, Anna fa Jan, 267 
Praet van, Arent, 303 
Praet van, Danel, 237 
Praet van, Gillis, 278, 279, 288, 355 
Praet van, Gillis fs Jan, 282 
Praet van, Jan, 210, 212, 278, 285, 298 
Praet van, Josijne fa Gillis, 287 
Praet van, kinderen, 366 
Praet van, Marien fa Jan, 267 
Praet van alias Fierins, Jan, 284 
Praet van alias van Buyten, Cathelijne fa Jan, 212 
Prat du, Anthoine, 535 
Pret du, Josine, 168 
Prevost le, Jehan, 453 
Priest van, Jan, 202 
Priesterage van Lebbeke, 387 
Prince de, Clais, 54 
Prince de, Clais fs Amand, 54 
Profst de, Janne, 122 
Proofst le, Jehan, 436, 505, 511, 522 
Proofst le, Lyon, 460 
Proost le, Jehan, 453, 517 
Puesin, Josse, 538 
Puis du, Michiel, 100 
Puite van den, Jehan, 92 
Puppe, Lugier, 72 
Purte van den, Michiel, 100 
Put van de, Jacop, 74 
Puthem van, Jehan, 550 
Putte van, Mattheeus fs Gillis, 75 
Putte van de, Jacob, 73 
Putte van de, Jacop, 74, 80, 81 
Putte van de, Jan, 73, 308 
Putte van de, Lauwereijs, 71 
Putte van de, Lysbette fa Andries, 474 
Putte van de, Margriete, 76 
Putte van de, Mattheeus, 75, 84 
Putte van de, Mattheus, 82 
Putte van den, Andries, 78 
Putte van den, Inghelbrecht, 265 

Putte van den, Jacob, 99 
Putte van den, Jacop, 71, 72, 92 
Putte van den, Jan, 208, 254 
Putte van den, Jaques, 67, 415 
Putte van den, Jehan, 66, 68, 443 
Putte van den, Lauwereys, 75 
Putte van den, Lysbette, 80, 81 
Putte van den, Lysbetten fa Andries, 78 
Putte van den, Mattheeus, 81 
Putte van den, Mattheeus fs Gillis, 75 
Putte van den, Michiel, 99, 492, 500 
Putte van den, Philippe, 494 
Putte van den, Roem, 99 
Putte van den, Room fs Lauwerijs, 72 
Putte van den, Willem, 79 
Putteman, Hendrick, 390 
Putteman, Hendrik, 390 
Putteman, Henric, 189 
Putten van den, Inghelbrecht, 258 
Putteurs, Jehan, 26 
Puyenbroeck van, Joos, 155 
Puylaert, Jan, 392 
Pycaert, Willem, 153 
Pyen, Erman, 518 
Pylicken, Margriete, 504 
Pylnake, Josse, 547 
Pypenpoy, Peter, 251, 351 
Pypenpoy, , 354 
Pypenpoye, Hendric, 296 
Pypenpoys, Frans, 355 
Pypenpoys, Jan fs Jan, 269 
Quemyn, Joos, 420 
Quenin, Jehan, 447 
Quennoot de, Jehanne, 407 
Quets van, Jehan, 178 
Quickelberghe van, Jaecques, 188 
Quispeau, Jacques fs Antoon, 479 
Rabrouc van, Jan, 249 
Rademaker de, David, 326, 327 
Rademaker de, Henry, 321, 324 
Rademaker de, Jan, 328 
Rademaker de, Lysbeth fa Daniel, 327 
Rademaker le, David, 321, 323 
Rademaker le, Guillaume, 321, 350 
Rademaker le, Jehan, 323 
Rademakere de, Henry, 323 
Rademakere de, Jehan, 320 
Rademakers, Elyzabeth, 324 
Raedt, Guillaume, 529 
Raedt de, Hans, 55 
Raes, Eduwaert, 302, 303 
Raes, Jan fs Smeecs, 255 
Raes, Jooris, 134 
Raes, Olivier fs Pauwels, 53 
Raes alias van Wiemersch, Jehan, 437 
Raesdonc van, Vrancx, 451 
Raet de, Jan fs Jacob, 55, 310 
Ram de, Jan, 119 
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Ramaker le, Jehan, 321 
Ramee van, N, 278 
Ramerie, Laurent, 473 
Ramont, Jan, 23 
Ramont, Jehan, 18 
Rams, Beele, 370 
Rams, Christiaen, 99 
Rams, Jan, 371, 375 
Rams, Lysbet, 105, 106 
Rams, Marie, 114 
Rams, Pieter, 119 
Rams gen. van den Ghinderovere, Jan, 196 
Ramuriz, Henry, 473 
Rans alias Wijmersch, Lijnken, 440 
Ranst, Joos fs Marten, 433, 523 
Ranst, Joos fs Martin, 311 
Ranst van, Guillame, 242 
Ranst van, Guillaume, 349 
Ranst van, Jehan, 324 
Ranst van, Oste, 349 
Rantere de, Adriaen, 25 
Rantere de, Charles fs Jan, 28 
Raspoets, weduwe, 300 
Rasughais, Marie, 196 
Raulin, Benoit, 252 
Rauwe de, Inghel fs Jan, 390 
Rauwe de, Jan, 148, 162 
Rauwe de, Jasperijne fa Jan, 189 
Rauwen, Cathelijne, 55 
Rauwen, Marie, 55 
Raven, Catheline, 514 
Raven, Catherine, 504 
Ravens, Catherine, 506 
Ravescot de, Adrien, 421 
Ravescot de, Jaques, 419 
Ravescot van, Jaques, 436 
Raymaker de, Willem, 329 
Raymakere de, David, 325 
Reckeghem van, Rachen, 434 
Redichove van, Franscoys, 87 
Reenes van, ridder, 207 
Reghemoorte van, Betkin fa Lenaert, 137 
Reghemoorte van, Lysbette fa Lenaert, 137 
Reghemoortere van, Lysbet, 134 
Reijgaerts, Pieter, 188 
Reijns, Jan, 147 
Remets, Jan, 58 
Remoortele alias Staes, Jan, 164 
Remoortele van alias Staes, Jan, 151 
Remoortere van, Marie, 73 
Reynghersvliet de, Margriete, 322 
Reyniers, Arend, 369 
Reyns, Jan, 148, 161, 162 
Reyseghem van, Dominicus, 101 
Ridder de, Roelant, 292 
Riddere de, Jan, 287 
Riest van der, Janne, 264 
Riest van der, Willem, 258 

Rijm, Louys, 417 
Rijms, Jan, 373, 376 
Rijms, Juete, 122 
Ringhout, Actor, 264 
Ringoets, Jan, 181 
Ringoets, Lauwereys, 201 
Ringoot, Jan, 209 
Ringoot, Jan fs Adriaen, 213 
Risele van, Ywein, 362 
Rob de, Christoffel, 210 
Robaerde, Cornelis, 366 
Robaerts, Cornelis, 366 
Robbe, Daneel, 76 
Robben, Daneel, 183 
Robbrechts, Katelijne, 327 
Robbrechts, Kateline, 326 
Robbrechts alias Evenackers, Lievin, 346 
Robbroec van, Gielijs, 253 
Robbrouck van, Jan, 354 
Rode van den, Elyzabeth, 323 
Rode van den, Vrancx, 257 
Roden van, Jan, 449 
Roden van den, Vrancx, 261 
Roegiers, Goessen, 369 
Roegiers, Guillaume, 518 
Roelande, Fransen, 167 
Roelands, Jan, 117 
Roelands, Pieter, 373 
Roelant, Jan, 157, 158 
Roelant, Philip, 153 
Roelants, Amelberghe fa Jan, 138 
Roelants, Jan, 144, 147, 148, 161, 162 
Roelants, Kathelijne, 166 
Roelants, kinderen, 141 
Roelants, Philip, 125 
Roelins, Justas, 412 
Roelins, Philip, 129 
Roels, Bette, 117 
Roels, Bouden, 464 
Roels, Christien, 105 
Roels, Cornelis, 118, 122 
Roels, Gillis, 27, 115, 481 
Roels, Jan, 23, 136, 146, 147, 160 
Roels, Jan fs Olivier, 169 
Roels, Joes fs Joos, 136 
Roels, Joos fs Jan, 129 
Roels, Katrijn, 136, 137 
Roels, Lysbette, 160 
Roels, Maeyken fa Jan, 158 
Roels, Magdaleene, 144, 158 
Roels, Margareta fa Gillis, 115 
Roels, Marie fa Olivier, 80, 81 
Roels, Marijn, 84 
Roels, Mayken fa Jan, 144 
Roels, Olivier, 49, 136 
Roels, Olivier fs Jan, 129 
Roels, Olivier fs Paul, 129 
Roels, Paul fs Olivier, 135 
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Roels, Pauwels, 129 
Roels, Pieter, 465 
Roels, Symoen, 463 
Roeseels, Gillis fs Luucx, 80 
Roeselaer van, Henric, 98 
Roeselaer van, Jehan, 43 
Roeslaer van, Gillis, 42 
Roesselaer van, Leurens, 487 
Roest van der, Pieter, 152 
Roete van der, Jan, 74 
Roeten van den, Jan, 74 
Rogheman, Josse, 57 
Roghman, Gillis, 136 
Roghman, Gillis fs Jan, 58 
Roghman, Jan, 184 
Roghman, Joos, 184 
Roghmans, Margarete, 526 
Roghmans, Margriete, 526 
Rogman, Christiaen fs Corneel, 54 
Rogman, Cornelis, 55 
Rogman, Cornelis fs Joos, 54 
Rogman, Gillis, 2213, 303 
Rogman, Gillis fs Gillis, 213 
Rogman, Hannekin fs Christiaen, 54 
Rogman, Harjaenken fs Christiaen, 54 
Rogman, Jan, 60, 136, 189, 473 
Rogman, Joos, 60, 87 
Rogman, Joos fs Hendricx, 59 
Rogman, Joosine fa Jan, 473 
Rogman, Lyntken, 55 
Rogman, Pieter, 475 
Rogman Belle, Jan fs Jan, 58 
Rogx, Margriete fa Daneel, 258 
Rokeghem de, Louys, 65, 539, 541, 549 
Rokeghem van, Jan, 65 
Rokeghem van, Loys, 65 
Rokenghem de, Louys, 540 
Rokenghien de, Louys, 65 
Roobosch, Barbele, 70 
Roode de, Heynricke, 375 
Rooden, Jan, 181 
Rooms, Kathelijne, 472 
Roos, Lievin, 492 
Roosbeke van, Pieter fs Jan, 98 
Roose, Pieter, 462, 463, 466 
Roote van der, Christiaen, 73 
Roote van der, Gheert, 73 
Roote van der, Jacop, 81 
Roote van der, Jan, 73 
Roote van der, Pieter, 73 
Rooten van der, Andries fs Jacop, 81 
Rooten van der, Jacop, 82 
Rooten van der, Jan fs Jacop, 81 
Rooten van der, Pieter fs Jacop, 81 
Roothuuse van, N, 445 
Rop de, Bastiaen, 275 
Rop de, Christoffel, 187 
Rop de, Marie fa Christoffel, 186 

Ros de, N, 446 
Rosschem van, Joos fs Jan, 211 
Rosseels, Christine, 83 
Rosseels, Gillis, 77, 78, 80, 81 
Rosseels, Gillis fs Luucx, 83 
Rosseels, Jan fs Jacop, 77 
Rosseels, Laureys, 482 
Rosseels, Laureys fs Pieter, 28 
Rosseels, Lauwereys, 86 
Rosseels, Pieter, 28, 482 
Rossel, Jehan, 530 
Rossem de, Danel, 218 
Rossem de, Josse, 219 
Rossem van, Adrien, 241 
Rossem van, Andries, 207, 309, 352 
Rossem van, Andrieu, 218 
Rossem van, Cateline, 370 
Rossem van, Cathelijne, 213 
Rossem van, Claus, 381 
Rossem van, Criste, 309 
Rossem van, Daneel, 195, 205, 367 
Rossem van, Danel, 394 
Rossem van, Gillis, 50, 210, 285, 479 
Rossem van, Gillis fs Andries, 309 
Rossem van, Gillis fs Gillis, 309, 392 
Rossem van, Gillis fs Jan, 309 
Rossem van, Jacob, 284 
Rossem van, Jan, 36, 123, 198, 199, 211, 264, 367, 
370, 371, 374, 385, 389 
Rossem van, Jan fs Andries, 309 
Rossem van, Jan fs Gillis, 199, 375 
Rossem van, Jan fs Jan, 254 
Rossem van, Janne, 122 
Rossem van, Janne fs Neels, 210 
Rossem van, Johannes fs Gillis, 50 
Rossem van, Joos, 207, 211 
Rossem van, Joos fs Andries, 378, 384 
Rossem van, Kateline, 198 
Rossem van, Kateline fa Daneel, 374 
Rossem van, Laureys, 211 
Rossem van, Lysbette, 45 
Rossem van, Margriete, 370 
Rossem van, Mathijs fs Jan, 389 
Rossem van, Mattheeus, 367 
Rossem van, Nicholas, 243 
Rossem van, Pauwel, 53 
Rossem van, Pieter, 269, 288, 379, 391 
Rossem van, Pieter fs Daneel, 195 
Rossem van, Pieter fs Jan, 211 
Rossem van, Willem fs Andries, 378, 384 
Rossum van, Katheline, 200 
Roten van der, Andries, 83 
Rottier, Jacob, 147, 160 
Rouc le, Henri, 520 
Rouck de, Andries, 513 
Rouwe de, Arendt, 211 
Rouwe de, Jan, 168 
Rouwe de, Pieter, 211 
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Rowe le, Jehan, 172 
Royen van, Catharina, 30 
Royen van, Catharine, 29 
Royen van, Catherine fa Franchois, 311 
Royen van, Franchois, 311 
Royen van, Frans, 29 
Royen van, Jan, 286, 379 
Royen van, Jan fs Olivier, 137 
Royen van, Maximiliaan, 289, 290 
Royen van, N  fs Olivier, 128 
Royen van, Nicolaes, 525 
Royen van, Nicolas, 88 
Royen van, Olivier, 23, 128, 288, 512 
Royers, Kateline, 351 
Rubbens, Jan, 187, 371 
Rubs, Amelberghe, 145 
Rubs, Daniel, 145 
Rubs, Fransoys, 55 
Rubs, Lysbette, 146 
Rudder, demoisselle, 549 
Ruddere de, Adriaen, 543 
Ruddere de, Goeris, 543 
Ruddere de, Jan fs Jan, 297 
Rue de, Gillis, 186 
Rue de la, Andrieu, 501 
rue de la, J, 334 
Ruen, Cornelis, 133 
Ruen, Cornelis, 165 
Ruen, Willem, 135 
Rufelaert, Jan, 63 
Ruikbours, Lysbet, 216 
Rul, Jaspar, 188 
Rumbeke van, Catherine, 490, 494, 497, 499 
Rumbeke van, Katherine, 506 
Runez de, Mijnheer, 311 
Rurs, Amelberghe, 159 
Ruter de, Gilles, 404 
Ruuc le, Henry, 420 
Ruuncouter van, Marie, 73 
Ruus, Jan, 371 
Ruusch, Jacop, 116, 121 
Ruwe de, Cathelijne, 212 
Ruwe de, Jan, 179, 184 
Ruwe de, Jehanna, 205 
Ruwe de, Lysbetten, 205 
Ruwe de, Margriete, 205 
Ruwe de, Marie, 205 
Ruwe de, Pieter, 130, 184, 265 
Ruwe de, Pieter fs Pieter, 211 
Ruwe den, Jan, 205 
Ruwe le, Cornille, 487, 506 
Ruyse, Impen, 202 
Ruysschere de, Jan, 87 
Ruysschers, Margriete, 123 
Rycke le, Jaques, 493 
Ryke de, Crystoffel, 279 
Ryne van den, Gillis, 317 
Ryne van den, Jehan, 337 

Ryssele van, Daneel, 366 
Ryvele de, Joos, 84 
Sack, Jan, 309 
Sadelaer de, Jan, 87 
Saeman, Lieven, 150 
Saeys, Lyntken fa Jan, 160 
Saindenier, Daneel, 196 
Saindenier, Keurekin fa Jan, 196 
Saindenier, Kuerin fa Jan, 196 
Salaerd, Lodewijc, 250 
Salaerts, Catherine, 224 
Salaerts, Katherine, 191 
Salaerts, Lodewijc, 44, 451 
Salaerts, Lodewijk, 253 
Salaerts, Loeywijc, 264 
Salaerts, Lysbet, 256 
Salaerts, Lysbetten, 255 
Salaerts, N, 253 
Salant, Jehan, 505 
Salarts, Katheline, 315 
Salines de, Anna fa Christoffel, 97 
Salines de, Christoffels, 94 
Sallaris, Jan, 139 
Sallaris, Pieter, 140 
Salomier, Nicolaes fs Andries, 209 
Sandenier, Daneel, 197 
Sandenier, Kuerin fs Jan, 182 
Sanders, Henric, 277 
Sanders, N, 277 
Sanders, Willem, 277, 310 
Sanen, Pieter, 134 
Sant, Jan, 276 
Sants, Aert, 276 
Sappen van der, Janne, 179 
Sappen van der, Johannes, 179 
Sappen van der, Symon, 40 
Sare van der, Raphael, 98 
Saren, Cornelis, 58 
Saren, Daneel, 60 
Saren, Gillis fs Jan, 58, 60 
Saren alias de Clopper, Jan fs Jan, 58 
Saren van der, Joos fs Frans, 98 
Sarens, Jan, 298, 314 
Sarens, Janneken fa Jacob, 58 
Sas, Jan, 312 
Sas, Jan fs Steven, 298 
Saveloosen, Margriete, 393 
Sayman, Lieven, 149, 163, 164 
Says, Amelberghe, 369 
Says, Paesschyne fa Jan, 160 
Says, Pieter, 160 
Scacx alias van Oost, Yde, 197 
Scaelken, Jehan, 505 
Scaghe van der, Guillaume, 318 
Scalc, Jehan, 518 
Scale, Hannekin fs Michiel, 388 
Scatteman, Boudin, 346 
Scatteman, Gheert, 343 
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Scatteman, Jan fs Gheert, 346 
Scaubrouc van, Daneel, 119 
Scauteeten, Jan fs Symoen, 131 
Scauteeten, Simoen fs Gillis, 130 
Scautheeten, Simoen, 128 
Scelde van der, Ghiselbrecht, 370 
Scelden van der, Elizabeth, 362 
Scelden van der, Joesine, 543 
Scelden van der, Phelippe, 539 
Scelden van der, Ywein, 539 
Scelfhoudts, Gillis, 115 
Scelfhout, Gillis, 122, 123 
Scelfhout, Jehan, 102, 435 
Scelfhout, Symoen, 129 
Scelfhouts, Catherine, 404 
Scelfhouts, Gillis, 119 
Scellincx, Gheerd, 252 
Scellinx, Geerd, 249 
Scellync, Gheerde, 249 
Scepene le, Jehan, 345 
Scepenen le, Jehan, 503 
Scepens, Catherine, 345 
Scepens, Jaques, 347, 505 
Scepens, Symoen, 118 
Scepins, Merre, 119 
Scepperus, Cornelio fs Corneel, 63 
Scepperus, Margriet fa Cornelio, 63 
Schaechmunters, Lysbette, 512 
Schaepdrijver de, Eloy, 513 
Schaepdrijver de, Jan, 90 
Schaepdrijver de, Jan fs Baudewijn, 513 
Schaepdrijvere, Jan, 513, 514 
Schaepdriver, Eloy, 514 
Schaepdriver, Jan, 514 
Schaepdrivere, Jan, 51 
Schalins, Chatelin, 541 
Schauteete, Jan, 160 
Schautheeten, Gilles, 102 
Scheerers, Jan, 125 
Scheerers, Katheline, 467 
Scheers, Jan, 162 
Schelde van der, Guillamme, 62 
Schelde van der, Jan, 20 
Schelde van der, Joosine, 543 
Schelde van der, Jossine, 543 
Schelde van der, Rogier, 539 
Schelfault, Godeffroy, 42 
Schelfhoudt, Jan, 167 
Schelfhoudt, Symoen, 133 
Schelfhout, Gillis, 115, 117, 121 
Schelfout, Ghys, 153 
Schelfout, Symoen, 132 
Schellinck, Jacob, 289 
Schellinck, Wauter, 301 
Schelt van der, Ghiselbrecht, 37 
Schepens, Lieven fs Jan, 513 
Scheppel, Carel, 59 
Scheppere de, Baudewijn, 28 

Schere, Jan, 148 
Schetz, Conrard, 31 
Schietere de, Adriaen, 29, 296 
Schietere de, Nichaise, 316 318 
Schietere le, Nichaise, 318 
Schietre le, Anthoine, 528 
Schipperius, Anna, 31 
Schockaert, Adriaen, 290 
Schoebingher, Bertolomeeus, 283 
Schoebingher, Jean, 30 
Schoebyngher, Joseph, 283 
Schoerman, Jehan fs Michiel, 393 
Schoerman, Michiel, 393 
Schoermans, Michiel fs Jan, 201 
Schomberg de, Gapart, 536 
Schonberch van, Gaspar, 532 
Schonberg van, Jaspar, 532 
Schoobingher, Joseph, 284 
Schoonvelt de, Robrecht, 550 
Schoorman, Anthuenis, 390 
Schoorman, Jan, 209, 274 
Schoorman, jonker, 392 
Schoorman, Kerstiaen, 275 
Schoorman, Machiel fs Jan, 286 
Schoorman, Margriete, 286 
Schoorman, Michiel, 193, 202 
Schoormans, Christiaene, 274 
Schoormans, Jan, 314 
Schoormans, Michiel, 296 
Schoote van, Jan, 98 
Schorisse van, Gorge, 447 
Schouteet, Jehan, 26 
Schouteeten, Jan, 146 
Schoutheeten, Gilles, 102, 109, 112 
Schoutheeten, Margareta, 519, 521 
Schoutheeten, Margarite, 518 
Schoutheeten de, Gillis, 121 
Schrijvere de, Andries, 311 
Schuerbeke van, Jan, 297 
Schuere van der, Guillamme, 220 
Schuere van der, Heynderic, 243 
Schuere van der, Josse, 243 
Schuere van der, Willem, 208 
Schueren van der, Barbele, 208 
Schueren van der, Guillamme, 226 
Schueren van der, Willem, 264 
Schure van der, Jan, 252 
Schuren van der, Lowijs, 289 
Scildere de, Jan, 353 
Scilps, Jan, 71 
Scoenenvelde van, Jan, 338 
Sconevelde, Jan, 368 
Scooflande van den, Jaques, 342 
Scooflande van den, Jehan, 343 
Scooflande van den, Michiel, 441 
Scoonvelde van, Jan, 338 
Scooremans, Lauret fa Michiel, 360 
Scoorman, Antheunis fs Michiel, 385 
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Scoorman, Antoon fs Michiel, 385 
Scoorman, Christiane fa Jan, 272 
Scoorman, Christine fa Jan, 378 
Scoorman, Cornelis, 37 
Scoorman, Cornelis fs Michiel, 385 
Scoorman, Jan, 383 
Scoorman, Jehan, 396 
Scoorman, Machiel, 383 
Scoorman, Machiel fs Jan, 34, 378 
Scoorman, Mechiel fs N., 37 
Scoorman, Michiel, 33, 364, 396, 435 
Scoorman, Thuenken fs Jan, 395 
Scoormanne, Cornelis, 40 
Scoormans, Grietkin, 360 
Scoresse van, Robrecht, 335 
Scoresse van, Willeminne, 335 
Scorman, Michiel, 193 
Scormans, Cornelis, 21 
Scormans, Machiel, 279 
Scotheten den, Gillis, 51 
Scots, Adelise, 545 
Scotte  alias Loonkin, Lievin, 448 
Scoubrouc van, Jan, 117 
Scoubrouc van, Marie, 105 
Scoubrouc van, Olivier, 121 
Scoubrouch de, Marie, 113 
Scoubrouck, Pieter, 23 
Scoutetene, Michiel, 57 
Scoutetenen, Caterine, 57 
Scoutheete, Simoen fs Gillis, 137 
Scoutheeten, Symoen fs Gillis, 125 
Scoutheeten de, Simoen, 57 
Scoutheten de, Gillis, 119 
Scoutheten den, Gillis, 51 
Scouwenbrouc de, Pierre, 324 
Scouwenbrouc van, Heinric, 328 
Scouwenbrouc van, Henry, 322 
Scouwenbrouc van, Jannen, 329 
Scouwenbrouc van, Kateline, 329 
Scouwenbrouch van, Pierre, 331 
Scrieke van, Pierre, 321 
Scrijnmakers, Merten, 37 
Scrimakers, Willem, 180 
Scriver de, Lievin, 497 
Scrymakers, Willem, 185 
Scrynmakers, Marten, 181 
Scuermans alias de Backer, Daneel, 120 
Scuit, Franchois, 137 
Scurvelt, Jan, 178 
Secler de, Simon, 347 
Seelmakers, Lysbet, 248 
Segers, Adaem, 277 
Segers, Daem, 277 
Segers, Hamele, 479 
Segers, Hildewaert, 136 
Segers, Jan, 298, 300 
Segers, Joes, 277 
Segers, N, 276 

Seghers, Jan, 72 
Seghers, Pieter, 154 
Sent Gooryx, .., 248 
Sente Ghoricx van, Janne, 352 
Seraerts, Philippe, 436 
Serarendts, Joos, 205 
Serarens, Jan fs Pieter, 152 
Serclaus, Leurens, 487 
Serclaux, Leurens, 445 
Sergant, Gilles, 498, 508 
Sergant, Jaques, 487, 507 
Sergant, Jehan, 344, 485, 496, 498, 508, 511 
Sergeerts, Daneel, 141 
Sergheerts, Daneel, 141, 152 
Sergheerts, Gheleyn, 143, 157 
Serghiselen, Heynric, 256 
Serghyselins, Ingele, 289 
Sermoenem, Jan, 183 
Serros, Adriaen, 543 
Sersaenders, George, 46 
Sersaenders, Ghisselbrecht, 70 
Sersaenders, Gillekin fs Ghysselbrecht, 67 
Sersaenders, Jehan, 70 
Sersaenders, Jehan fs Phelip, 69 
Sersaenders, Jossine, 69 
Sersanders, Carolina, 98 
Sersanders, Catelinen, 466 
Sersanders, Catherine, 455 
Sersanders, Charles fs Anthoon, 88, 524 
Sersanders, Danel, 107, 405 
Sersanders, Elisabeth fa Daniel, 79 
Sersanders, Gheeraerd, 81 
Sersanders, Geraerd fs Jooris, 82 
Sersanders, Gheeraerd fs Jooris, 524 
Sersanders, Gheeraerdt, 81 
Sersanders, Ghiselbrecht, 402 
Sersanders, Jan fs Jooris, 82, 83 
Sersanders, Jehan, 317, 405 
Sersanders, Jennet fs Jooris, 80 
Sersanders, jonker, 91 
Sersanders, Jooris, 53, 85, 90, 91 
Sersanders, Jooris fs Jan, 84 
Sersanders, Joris, 81, 524 
Sersanders, Jozine, 405 
Sersanders, Karel fs Antoon, 525 
Sersanders, Katherine, 363 
Sersanders, Margriete, 405 
Sersanders, Nicolas, 31 
Sersanders, Nicolas fs Jooris, 90 
Sersanders, Philip, 53, 75, 76, 99 
Sersanders, Philippe, 405 
Serssanders, Katheline, 393 
Serwointuys, Corneille, 456 
Serwoytens, Bouwen, 467 
Seuy, Simoen, 142 
Seuys, Cathelijne fa Pieter, 147 
Seuys, Gheeraert, 147 
Seuys, Ghiselbrecht, 344 
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seuys, Jan, 146, 147 
Seuys, Lynken fa Jan, 146 
Seuys, Marie, 147, 148 
Seuys, Marten, 149 
Seuys, Paesschijne fa Jan, 146 
Seuys, Pieter, 146, 147 
Seuys, Simoen, 147 
Seuys, Simon, 146 
Sevarys, Jehan, 542 
Seys, Jehan, 19 
Seys, Margriete, 501 
Seys, Michiel, 42, 43 
Shersymoens, Pauweline, 118 
Siccler van, Jan fs Jan, 205 
Sickelvoet, Jehan, 419 
Siclers, Joos, 311 
Simarys, Jehan, 540 
Singhem van, Jan, 368 
Sint Blasius Gasthuis, 29, 185 
Sint Goorickx Kerk, 380 
Sint Guericx Kerk, 29 
Sint Jans Kerk Gent, 403 
Slachmoldere, Jan, 329 
Slagher de, Gilles, 361 
Sleehaghe van de, Willem, 358 
Sleehaghe van den, Gillis, 358 
Sleehaghe van der, Nicholay, 229 
Sleeus, Daneel, 526 
Sleeus, Margriete, 258 
Slegher le, Gilles, 361 
Sloets, Janne,23 
Slootkin, Michiel, 72 
Slusman, Lieven, 467 
Sluus, Adriaen, 208 
Smaders, Marie, 131 
Smaders, Marie fa Heindricx, 130 
Smed, Joes, 269 
Smedt, Jan, 264 
Smeeds, Lysbette, 197 
Smeedts, Margriete, 138 
Smeets, Gillis, 476 
Smeets, Jan, 128 
Smeets, Jan fs Jan, 53 
Smeets, Jehanne, 165 
Smeets, Joes, 251 
Smeets, Jooris, 132 
Smeets, Lysbette, 170 
Smeets, Maria fa Mechiel, 23 
Smeets, Maria fa Michiel, 127 
Smeets, Pieter, 119 
Smeets, Raes, 375 
Smeets, Rosiaen, 165 
Smeetszoine, Soyer d'oude, 519 
Smeits, Beatris, 403? 442 
Smeits, Ysabeau, 216 
Smet, Bertel, 202 
Smet, Christiaen, 306 
Smet, Clays, 295 

Smet, Gillis, 289 
Smet, Gillis fs Merten, 189 
Smet, Gosin, 530 
Smet, Henry, 247 
Smet, Hillewaert, 144, 158 
Smet, Jan, 133, 152, 291, 385, 388  
Smet, Jan fs Govaert, 140 
Smet, Joes, 265 
Smet, Jooris, 153 
Smet, Jooris fs Jan, 139, 140 
Smet, Laureys, 285 
Smet, Lauwerys, 380 
Smet, Loys, 137 
Smet, Melchior, 391 
Smet, Merten, 161 
Smet, Michiel, 192 
Smet, Pieter, 168 
Smet, Romeyn, 133 
Smet, Roosyaen, 168 
Smet, Roosyaen fs Symoen, 167 
Smet, Symoen, 308 
Smet, Willem, 271, 279, 289, 295 
Smet, Willem fs Gheert, 287, 289 
Smet Bellens, Martin, 147 
Smet Bellens, Merten, 161 
Smet Buellens, Merten, 138 
Smet de, Adriaen, 148, 162 
Smet de, Adriaen fs Philip, 305 
Smet de, Andries, 136 
Smet de, Christiaen, 300 
Smet de, Cornelis, 326, 327 
Smet de, Daniel, 70, 130 
Smet de, Gillis, 135, 255, 292, 300, 301 
Smet de, Gillis fs Gillis, 298, 314 
Smet de, Gillis fs Philip, 314 
Smet de, Gooris, 132 
Smet de, Govaert, 140 
Smet de, Hanne, 127 
Smet de, Heindric fs Philip, 183 
Smet de, Henryck, 277 
Smet de, Inghele fa Adriaen, 55 
Smet de, Jan, 28, 53, 75, 83, 116, 120, 122, 311 
Smet de, Jan fs Corneel, 183 
smet de, Jan fs Heinric, 115 
Smet de, Jan fs Jan, 387 
Smet de, Jan fs Joris, 132 
Smet de, Jan fs Merten, 387 
Smet de, Jan fs Pieter, 129 
Smet de, Jaques fs Philip, 313 
Smet de, Jehan, 46 
Smet de, Jehan fs Andries, 31 
Smet de, Joes, 271 
Smet de, Joorijs, 125, 131 
Smet de, Jooris, 163 
Smet de, Jooris fs Godefroet, 132 
Smet de, Joorys, 55 
Smet de, Joos, 87, 128, 143, 156, 207, 249, 286 
Smet de, Jorijs, 127 
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Smet de, Josse, 220 
Smet de, Laureys, 298 
Smet de, Lievin, 506 
Smet de, Michiel, 46, 103 
Smet de, Pauwel fs Geeraert, 293 
Smet de, Philip, 23, 183, 305 
Smet de, Philip fs Andries, 299 
Smet de, Pieryne fa Adriaen, 55 
Smet de, Pieter, 115 
Smet de, Pieter fs Joris, 132 
Smet de, Pieter fs Mathijs, 129 
Smet de, Reyn, 277 
Smet de, Romeyn, 132, 138 
Smet de, Steven, 127, 167 
Smet de, Stevin, 471 
Smet de, Willem, 94 
Smet de, Willem fs Laureys, 274 
Smet de alias Suweels, Jooris, 149 
Smet den, Janne, 36 
Smet gezegd Govaerts, Jooris fs Jan, 140 
Smet Govaerts, Jan, 139, 140 
Smet le, Daniel, 102 
Smet le, Gilles, 455 
Smet le, Jaques, 397 
Smet le, Jehan, 103, 333, 436 
Smet le, Josse, 228, 230 
Smet le, Lievin, 550 
Smet le, Mathieu, 105 
Smet le, Phylippe, 505 
Smet le, Pierre, 546 
Smet Lokerman, Jan, 140 
Smets, Anna, 144, 148, 158, 162, 284 
Smets, Cathelijne, 308 
Smets, Elizabeth, 101 
Smets, Grietken fa Crispijn, 291 
Smets, Jan, 118, 123, 288 
Smets, Jan fs Jacob, 288 
Smets, Jooris, 134 
Smets, Kathelinen fa Joos, 207 
Smets, Maria fa Simoen, 284 
Smets, Martijne, 314 
Smets, Martyn, 308 
Smets, Willem, 270, 287 
Smeys, Margriete, 233 
Smits, Margriete, 391 
Sneckers, Elysabeth, 364 
Snekele, Lysbette, 51 
Snellinck, Joos, 355 
Snesteghem, Margriete fa Olivier, 545 
Snick, Margriete, 463 
Snoy, N, 403 
Snutert le, Olivier, 485 
Societeit Jesu, , 306 
Soengiaert, Heinrijc, 327 
Soete, Bertel, 74 
Soete, Jan, 55 
Soetmans, Joos, 383 
Soetmans, Lysbette, 309 

Soeys, Jan, 38 
Soeys, Michiel, 102 
Somer de, Laurens fs Corneel, 26 
Somer de, Laureys, 41 
Somer de, Olivier fs Joos, 99 
Somer de, Pieter, 100 
Somere de, Jan fs Jan, 476 
Somere de, Joos, 99, 480 
Somere de, Joos fs Joos, 100 
Somere de, Pieter fs Joos, 99 
Somerghem, Hanneken, 202 
Somerghem, Jan, 184 
Somerghem, Joos fs Jan, 179 
Somerghem, Josse, 49 
Somerghem, Lysbetten fa Jan, 179 
Somerghem, Ylewaert, 49 
Somers, Johanne, 31 
Somers, Petronella, 139 
Sommerghem, Jacop, 249 
Sommerghem, Joes, 183 
Sommerghem, Joos, 183 
Somple van den, Jehan, 414 
Soomere de, Joos, 479 
Sorgheloose de, Jan fs Gillis, 543 
Sorincx de, Diederick, 275 
Soudenier, Cornille, 177, 178 
Souweniers, Cornille, 173 
Souys, Caterine, 18 
Souys, Jan, 125 
Soyen, Jan, 255 
Soykens, Willem, 254 
Soys, Jorge, 500 
Soys, Kateline, 23 
Soys, Michiel, 23 
Spaenhooghe, Jan fs Lauwers, 207 
Spaenhove, Goossen, 127 
Spaenhove, Romain, 124 
Spaenhoven, Romain, 126 
Spaenooghe, Jan fs Jan, 206 
Spaenooghe, Janne, 207 
Spaenooghe, Pieter fs Pieter, 206 
Spaenove, Pieter, 133 
Spaenshove, Margriete, 176 
Spalmeneeren, Margerite, 343 
Spalmeneeren, Margriete, 344 
Spanhoghen, Romain, 129 
Spanochs, Margriete, 234 
Spanoge, Cornelis, 480 
Spanoge, Eduwaert fs Symoen, 303 
Spanoge, Pieter, 28 
Spanoghe, Adriaen, 361 
Spanoghe, Adrien, 362 
Spanoghe, Christiaen, 188, 189, 310 
Spanoghe, Hillewaert fs Jan, 28 
Spanoghe, Hillewaert fs Symoen, 214 
Spanoghe, Jan, 174 
Spanoghe, Jan fs Pieter, 184 
Spanoghe, Jehan, 217, 218, 244 
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Spanoghe, Jhena/ Jehan/ fs Lauwers, 172 
Spanoghe, Philip, 290, 304, 313 
Spanoghe, Pierre, 174 
Spanoghe, Pieter fs Goossen, 29 
Spanooghe, Romein, 384 
Spanoven, Romeyn, 378 
Spapen van der, Heinric, 262 
Specht van der, Cathelyne, 285 
Specht van der, Daniel fs Jan, 281 
Specht van der, Gillis fs Ghysel, 281 
Specht van der, Jehan, 241, 246 
Specht van der, Josse, 242 
Specht van der, Margriete, 369 
Specht van der, Pauwel, 293 
Specht van der, Vrancke, 369 
Specht van der, Willem, 298 
Specht van der, Willem fs Jan, 267 
Specht van der alias Tiecheldecke, Jan, 261 
Spect van der, Jan, 381 
Spect van der, Pieter fs Willem, 283 
Speeckart, Pierre, 408 
Speisters, Catherine, 403 
Spelein van, Martin, 336 
Sperre, Jacop, 77 
Sperre, Jaques, 486 
Spetael, Jan, 150, 164 
Spetal, Jan, 138 
Spielmenaren, Katelijne, 481 
Spierens, Cornelis, 463 
Spiers, N, 255 
Spijkens, Marten, 282 
Spijskens, Martin, 273 
Spijskin, Jehan, 340 
Spise, Evraert Jan, 449 
Spoermaecker de, Jan, 300 
Sporct van den, Margriete fa Pieter, 204 
Sporct van der, Margriete, 208 
Sporct van der, Robbrecht, 208 
Sport van der, Jan, 266 
Spot, Jehan, 173, 174, 178, 459, 460 
Spot, Laureis, 175 
Spot, Laureys, 184 
Spot, Lauwereys, 184, 190, 206 
Spot, Leurens, 174 
Spot, Leurens fs Jehan, 174 
Spot, Sohier, 173, 486, 490, 500 
Spot, Willem, 268 
Spot alias Everdey, Pieter, 23 
Spots, Marie fa Pieter, 76 
Sproct van den, Pierre, 193 
Sproct van der, Katheline, 200 
Sproct van der, Lysbette, 200 
Sproct van der, Margriete, 200, 201 
Sproct van der, Margriete fa Pieter, 200 
Sproct van der, Pierre, 230 
Sproost, Katheline, 513 
Spurt van der, Jorge, 518 
Spurt van der, Leurens, 518 

Spyse, Jehan, 449 
Spyse, Josse, 529 
Spyse, Pierre, 529 
Squareels, Lysbette, 382 
St. Kateline Godshuis Merchtem,  253 
Staec, Rogier, 546 
Staers, Jan, 478 
Staes, Jan fs Pieter, 469 
Staes, Jehan, 457 
Staes, Margriete, 22 
Staes, Pieter, 466 
Staesins, Margriete, 369 
Staessins, Hannekin fs Laurens, 99 
Stal, Jan, 79 
Stalens, Pieter, 308 
Stallin, Philip, 79 
Standerts, Lysbette, 44 
Stassins, Jehan, 507 
Stassins, Pierre, 99 
Stassins, Roelkin, 99 
Stavele van, Jan, 338 
Stavele van, Jehan, 338 
Stazijn, Laureys, 99 
Stede van der, Guillaume, 508 
Stede van der, Laureys, 385 
Steehaghen van der, Adam, 350 
Steehaghen van der, Clais, 315 
Steel, Marten, 88 
Steelandt van, Philip, 81 
Steelant de, Madame, 317 
Steelant van, Anna, 188 
Steelant van, Frans, 272 
Steelant van, Philip, 78, 80 
Steels, Gillis, 91 
Steels, Gillis fs Jan, 81, 82 
Steels, Hanneken fa Gillis, 83 
Steels, Jan, 77, 81, 82, 84, 90, 91 
Steels, Jan fs Gillis, 85, 88 
Steels, Simoen, 77 
Steelvliet van, Henry, 103, 402 
Steelvlyet van, Hendric, 379 
Steemaer, Jaques fs Pieter, 530 
Steemaer, Pieter, 545 
Steenbeke van, Katherine, 173 
Steenbeke van den, Kathelinen, 206 
Steenbeke van der, Wouter, 181 
Steene van de, Jan, 140 
Steene van de, Joos fs Joos, 26 
Steene van den, Jan, 132 
Steene van den, Jaques, 510 
Steene van den, Margriete, 252 
Steenput, Claeys, 495 
Steenputte, Gilles, 500 
Steens, Cathelyne, 305 
Steenvelt van, Kuerin, 182 
Steerinck, Andries, 382 
Steerincx, Andries, 202, 203 
Steerincx, Lysbetten fa Andries, 268 
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Steerynck, Andries, 276 
Steghen van, Janne, 24 
Steghen van, Josijne, 302 
Steghen van, Renier fs Jan, 81 
Steghen van, Reynier, 25 
Steiart, Jehan, 412 
Steirincx, erfgenamen, 389 
Stekens, Pauwel, 188 
Sterck, Godeffroy, 536 
Sterke le, Jehan, 488 
Sterken, Catheline fa Daneel, 51 
Sterrinc, Joes, 21 
Sterrinck, Andries, 277 
Sterrinck, Joos, 23 
Stevens, Adriaen, 142, 146, 148, 156, 160, 162 
Stevens, Adriaen fs Adriaen, 142, 143, 156 
Stevens, Amelberga, 128 
Stevens, Betken fa Jan, 144, 158 
Stevens, Catherine, 112 
Stevens, Cornelis, 154, 162 
Stevens, Gillis, 148, 162 
Stevens, Gillis fs Daniel, 138 
Stevens, Jan, 144, 158 
Stevens, Jan fs Jan, 142, 143, 156 
Stevens, Jehan, 104, 112 
Stevens, Jheroen fs Jan, 211 
Stevens, Joorijne, 143, 157 
Stevens, Lysbette fa Jan, 142, 143, 156 
Stevens, Margriet, 151, 162, 165 
Stevens, Margriet fa Adriaen, 157 
Stevens, Margriete, 148 
Stevens, Margriete fa Adriaen, 143 
Stevens, Marten, 160 
Stevens, Martin, 123, 148 
Stevens, Merten, 125, 138, 146, 150, 155, 162, 163 
Stevens, Pierre, 114, 397 
Stevens, Pieter, 154 
Stevens, Steven, 121, 123 
Stevins, Adriaen, 137 
Stevins, Cornelis, 148 
Stevins, Marten, 150 
Stevins, Martin, 148 
Stevins, Stevin, 115 
Stevins, Stevin fs Gillis, 115 
Sticker de, Jan, 119, 257, 365 
Sticker de, Juan, 263 
Stickere de, Jan, 121, 375 
Stickers, Jan, 367 
Stoct van der, Josse, 528 
Stoct van der, Lievin, 520 
Stolle, Gillis, 51 
Stols, Hendric, 19 
Stomins, Lievin, 405 
Stommelin, Jehan, 191, 224 
Stommelin, Phelip, 268 
Store, Heinric, 254 
Storem, Jan, 255 
Storem, Thomas, 501 

Storems, Jan, 261 
Storen, Gilles, 57 
Storm, Machiel, 470 
Storman, Cornelis, 372 
Storms, juffrouw, 351 
Stout, Gillis, 117 
Stoute, Gillis, 123 
Straels, Elyzabeth, 343 
Straeten van der, C, 478 
Strate van der, Margriete, 48 
Strate van der, Pieter, 200 
Strate van der, Pietre, 48 
Strateman, Steven, 89 
Straten van der, Gheerolf, 412 
Straten van der, Guillame, 216 
Straten van der, Guillamme, 109, 112, 364 
Straten van der, Heindric, 130 
Straten van der, Jacob, 77 
Straten van der, Jan, 76, 78, 470, 476, 480 
Straten van der, Jan fs Joos, 475, 476 
Straten van der, Jaques, 417 
Straten van der, Joos, 470, 480 
Straten van der, Margriete fa Willem, 205, 218 
Straten van der, Michiel, 419 
Straten van der, Pierre, 107, 224, 230, 448 
Straten van der, Pieter, 77, 78, 128, 166 
Straten van der, Rogier, 448 
Straten van der, Willem, 104, 110, 114, 128, 200 
Strijde van der, Willem, 468 
Strimerch, Michiel, 519 
Strooper de, Adriaenken fs Olivier, 88 
Strooper de, Jan fs Joos, 297 
Strooper de, Joos, 305 
Strooper de, Laureys, 90 
Strooper de, Olivier, 88 
Stroopere de, Joos, 297 
Stryde van der, Daneel, 468 
Strymersch, Jan, 519 
Stuer, Jan, 199 
Stuer de, Jan, 197 
Sturm, Lieven, 175 
Sturm, Lievin, 190 
Sturmans, Marie, 118 
Sturtewaghen, Hannekin, 503 
Sturtewaghen, Lievin, 503 
Sturtewaghens, Catherine, 339, 344 
Sturtewaghens, Gilles, 503 
Sturtewaghens, Margriete, 505 
Sturtewaghens, Pierre, 503 
Subbele, Jehan, 529 
Suenen, Marie, 70 
Suttere de, Loys, 31 
Suweel, Guillame, 106 
Suy, Pauwel fs Pauwel, 138 
Suys, Amelberghe, 153 
Suys, Catharina, 144 
Suys, Cathelijne, 158 
Suys, Cathelijne fa Pieter, 160 
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Suys, Gheeraert, 160 
Suys, Jan, 56, 160, 161 
Suys, Lieven, 158 
Suys, Lysbetten, 77 
Suys, Marie, 161, 310 
Suys, Marten, 143, 156, 160 
Suys, Mayken fa Simoen, 142 
Suys, Merten, 142, 146, 157, 163 
Suys, Pieter, 144, 158, 160 
Suys, Rogier, 139, 144, 145, 157, 158 
Suys, Rogier fs Pieter, 139 
Suys, Symoen, 160 
Sweems, Andries, 32, 84 
Sweert, Janne, 171 
Sweerts, Ayele, 353 
Swertvaghere de, Jan, 248 
Sycleers van, Lieven fs Willem, 336 
Symoens, Jan, 123 
Synay, Jaques, 511, 554 
Tac, Andrieu, 429 
Tac, Ghisel, 505 
Tac, Gosin, 499 
Tac de, Gosen, 259 
Taccoen, Katelyne, 382 
Taccoene, Jan fs Jacop, 469 
Tack, Mathijs, 142, 155 
Tacoen, Phelippe, 68 
Tacoen, Willem, 373 
Tacoene, Willem, 351 
Tale van den, Jehan, 243 
Talen van der, Jehan, 507 
Talen van der, Pierre, 507 
Tanssen, Carel, 148 
Tassis de, Charles, 299, 300, 306, 309, 310 
Tassis de, Charles fs Charles, 297, 298, 307, 309, 
313 
Telders, Jehanne, 205 
Temmerman, Daneel, 82, 509 
Temmerman, Danel, 495 
Temmerman, Ghiselbrecht, 495 
Temmerman, Jaques, 347 
Temmerman, Joos fs Jan, 87 
Temmerman, Pieter, 79, 90 
Temmerman, Pieter fs Lucas, 83, 310 
Temmerman le, Jehan, 404 
Tent de le, Woutiers, 111 
Teteghem van, Ghiselbrecht, 332, 333 
Thienen van, Adriaen, 307 
Thienen van, Cathelyne, 298 
Thienen van, Gillijs, 327 
Thienen van, Johannes fs Jan, 286, 288 
Thienen van, Roelant fs Jan, 287 
Thienne van, N fs Jan, 285 
Thierens, jonker, 308 
Thierins, Loys, 391 
Thijs, Elizabeth, 507 
Thoen, Jan, 301 
Thoore van, Jan, 88 

Tiegheldeckere de, Willem, 255 
Tiele, Willem, 255 
Tielens, Adrien, 324 
Tielens, Pierre, 321 
Tielens, Raze, 321 
Tielins, Gillis, 328 
Tielins, Heinric, 328 
Tielins, Jan, 328 
Tielins, Merten, 328 
Tielins, Willem, 328 
Tiels, Goedele, 248 
Tiels, Katheline, 248 
Tierins, Loys, 391 
Tillys, Heyndrick Jan, 381 
Tillys, Rubbrecht fs Jan, 381 
Timmerman, Lauwereys, 355 
Toc, Goissin, 554 
Toc, Goossin, 506 
Tollenaer de, Philip, 136 
Tollenaere de, Philip, 54 
Tolleneere, Johanna, 135 
Tolleneere de, Philip, 54 
Tolleneere le, Jehan, 490, 504 
Tolneere de, Clays, 408 
Torre van den, Pierre, 405 
Triest, Frans fs Charles, 434 
Triest, Gheeraert fs Joos, 26 
Triest, Joes, 20 
Triest, Joos, 520 
Triest, Josse, 517 
Triest, Nicolaes, 155 
Triest, Parcheval, 517 
Triest, Roelant fs Joos, 520  
Trieste van, Gheert, 280, 281 
Trompaert, Jan, 119 
Truebem van, Pieter, 361 
Tycheldeckere de, Gielys, 278 
Ursel, Mijnheer van, 86, 87 
Ursele van, Claes, 253 
Ursele van, N, 253 
Ursene van, Gillijs, 326 
Ursene van, Willem, 253, 258, 326, 328 
Vadder de, Guillam, 355 
Vadder le, Josse, 448 
Vaddere de, Aernout, 355 
Vaddere de, Anna, 355 
Vaddere de, Arnout, 355 
Vaddere de, Willem, 287 
Vaddere de, Willem fs Willem, 282 
Vaddere den, Pauwel, 282 
Vaenkens, Margareta, 354 
Vaere van den, Daneel, 254 
Vaerent van der, Joes, 257 
Vaerewijck van, Lenaert, 63 
Vaerman, Jan, 446 
Vaernewijck van, Sanders, 63 
Vaerwere de, Cathelyne, 196 
Vaet van der, Jan, 507 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 631

Vaet van der, Lievin, 508 
Vaet van der, Pieter, 55, 154 
Vagheviere de la, Jehan, 94 
Vagheviere de le, Marie fa Jorge, 94 
Vagheviere van den, Andries, 97 
Vagheviere van den, Anthonis, 96, 97 
Vagheviere van den, Barbele fa Anthonis, 96, 97 
Vagheviere van den, Jaques, 93, 94 
Valck de, Laureys, 298, 300 
Valcke, Adriaen, 156 
Valcke de, Jan, 312 
Valcke de, Laureys, 296 
Valcke de, Pieter, 212 
Valckenburch, Adriaen, 138, 139 
Vale, Pierre, 31 
Vale van der, Jan, 332 
Valee de la, Margriete, 325 
Valen, Janne, 213 
Valke, Jehan, 419 
Valke de, Gillekin, 504 
Varecoote, Hillewaert, 176 
Varecot van, Janne, 181 
Varendt van der, Lysbette, 462 
Varent van den, Liefkin, 339 
Varent van der, Alyce, 463 
Varent van der, Alyse, 466 
Varent van der, Arnoul, 539, 540 
Varent van der, Gillis, 50 
Varent van der, Gillis fs Guillam, 390 
Varent van der, Jaques, 540 
Varent van der, Joos, 288 
Varent van der, Pieter, 52, 121 
Varent van der, Pietre, 45 
Varent van der, weduwe, 543 
Varewyc de, Jean, 402 
Varwijc van, Sanders, 62 
Vate van den, Margriete, 346 
Vate van den, Verghine, 340 
Vate van der, Guillaume, 344 
Vate van der, Lievin, 344 
Veau le, Daniel, 550 
Veegaete van, Jan fs Joos, 543 
Veegaete van de, Jacob fs Gillis, 543 
Veegaete van de, Joos, 543 
Veegate van de, Adriaen, 312 
Veegate van den, kinderen, 62 
Veerman de, Leurens, 499 
Veit de, Henry, 113 
Veiwere le, Pauwel, 526 
Vekaert, Gosin fs Jehan, 438 
Veke van den, Jan, 292 
Veke van den, Vrancx, 252 
Vekene van de, Jan, 248 
Vekene van den, Catelijne fa Pauwel, 291 
Vekene van den, Jan, 253, 260 
Vekene van den, Jan fs Joes, 248 
Vekene van den, Jehan, 235 
Vekene van den, Johanna fa Pauwel, 291 

Vekene van den, Lysbet fa Joos, 248 
Vekene van den, Marie fa Gillis, 252 
Vekene van den, Pauwel, 292, 293 
Vekene van den, Willem, 277 
Vekene van der, Rubben, 277 
Vekene van der, Willem fs Andries, 253 
Vekenen van den, Jehan, 222 
Vekenne van den, Henry, 240 
Vekenne van den, Josse, 243 
Vekine van den, Coppin, 526 
Velde van de, Daneel, 308 
Velde van de, Gilles, 342 
Velde van de, Gillis, 87, 120 
Velde van de, Jehan, 343, 489, 490 
Velde van de, Lisbette, 511 
Velde van den, Agnes fa Jan, 489 
Velde van den, Bertel, 193 
Velde van den, Catherine fa Jan, 489 
Velde van den, Daniel, 45 
Velde van den, Hendric, 280 
Velde van den, Jacob, 136 
Velde van den, Jaques, 347 
Velde van den, Jehan, 422, 486, 512, 514, 553 
Velde van den, Jehan fs Jehan, 489 
Velde van den, Jehenne fa Jan, 489 
Velde van den, Jozine, 509 
Velde van den, Katheline, 512 
Velde van den, L, 281 
Velde van den, Luycx, 378 
Velde van den, Margriete fa Jan, 489 
Velde van den, Pierre, 346 
Velde van den alias. de Duutsche, Jehan, 502 
Veldeman, Hendrick, 27 
Veleins, Philip, 351 
Velleraerts, Jehan, 444 
Velraet, Gosart, 444 
Velt 't, Pauwel, 547 
Velu, Jehan, 530 
Venne de le, Henry, 518 
Venne van der, Katherine, 518 
Venneman, Jaques, 498 
Venneman, Jehan fs Gilles, 498 
Vennemans, Elizabeth, 436 
Vennen van der, Jan, 181 
Vennen van der, Lysbet, 181 
Venur van, Domijn, 548 
Veraens, Gillis, 78 
Verbeecke, Symoen, 83 
Verbeeke, Joos, 479 
Verbeke, Adaem, 166 
Verbeke, Adriaen, 143, 148, 153, 156, 162 
Verbeke, Anna, 151, 164 
Verbeke, Bauwen, 133, 165 
Verbeke, Catheline fa Pauwel, 155 
Verbeke, Christiaen, 149, 163 
Verbeke, Cornelis, 142 
Verbeke, Gillis, 156 
Verbeke, Gillis fs Lieven, 157 
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Verbeke, Gillis fs Symoen, 132 
Verbeke, Gillys, 167 
Verbeke, Hansken fs Adriaen, 153 
Verbeke, Jan, 142, 156 
Verbeke, Joos, 77, 480 
Verbeke, Lisen fa Philip, 129 
Verbeke, Luggier, 77 
Verbeke, Marie, 153 
Verbeke, Mathijs, 144, 146, 150 
Verbeke, Mathys, 145 
Verbeke, Matthijs, 158, 159, 163 
Verbeke, Pauwel fs Symoen, 153 
Verbeke, Pieter, 27 
Verbeke, Symoen, 166 
Verbeke alias Lievens, Gillis, 144 
Verbeke alias Lievens, Pieter, 144, 157 
Verbeke alias Lievens, Pieter fs Philip, 144, 157 
Verbercht, Jan, 152, 165 
Verbercht, Joanna, 149, 150 
Verbercht, Johanna, 163, 164 
Verbercht, kinderen, 150 
Verbercht, Pieter, 149, 150, 163, 164 
Verbiest, Andries, 287 
Verbiest, Jacob fs Jan, 289, 310 
Verboorst, Thijs, 195 
Vercammen, Margriete, 284 
Verdickt, Katelijne, 135 
Verdonck, Lysabetten, 81 
Verdonck, Olivier, 88, 144, 157 
Verdonck, Pauwel, 135 
Verdonct, Pieter fs Joos, 139 
Verdoorent, Heindrick, 29 
Verdoort, Hendric, 296 
Verdoort, Hendrick, 304, 306, 309 
Verdoort, Jan, 295, 301 
Verdoort, Jan fs Daneel, 298, 305 
Verdoort, Pieter, 294, 296 
Verdoort, Pieter fs Pauwels, 295 
Verdoort, Willem, 295, 306 
Verdyckt, Katelijne, 135 
Verdyct, Cathelyne, 159 
Vereertbruggen, Joorijne, 299 
Vereertbrugghen, Anna, 28 
Vereertbrugghen, Berbele, 296 
Vereertbrugghen, Daneel fs Joos, 287 
Vereertbrugghen, Pieter, 84, 86, 138, 139, 143, 157 
Verelst, Gillis, 304, 308, 392 
Verelst, Jan, 293, 298, 481 
Verelst, Pieter, 312 
Vereycken, Loys, 312 
Vergauwen, Jan, 90 
Vergeertruyen, Adriaen, 142, 143, 160 
Vergeertruyen, Daneel, 156, 160 
Vergeertruyen, Merten, 155 
Vergeertruyen, N fs Merten, 156 
Vergeertruyen, Paesschijne fa Merten, 162 
Vergeertruyen, Paesschyne fa Merten, 156 
Vergeertruyen, Passchijne fa Merten, 143 

Vergheertruyen, Adriaen, 146, 156 
Vergheertruyen, Jan, 156 
Vergheertruyen, Merten, 143 
Vergheilen, Pieter fs Adriaen, 54 
Vergheylen, Jehan, 26 
Vergheylen, Olivier fs Paul, 310 
Vergheylen, Pierre, 25 
Vergheylen, Pieter, 54, 150, 164 
Vergucht, Adriaen, 141 
Vergucht, Gillis, 151 
Verguchte, Gillis, 150, 164 
Verhasselt, Jooris, 27 
Verhavert, Joos, 27 
Verheerbrugghe, Pieter, 89 
Verheerbrugghen, Jan, 90 
Verheerbrugghen, Pieter, 88 
Verheirbrugghen, Pieter, 87, 90 
Verhelst, Gillis, 28, 89 
Verhelst, Pieter, 27 
Verhelst, Symoen, 59 
Verherstraten, Jan, 279 
Verhert, Pieter, 29, 30 
Verhoefven, Huybrecht, 291 
Verhoeven, Catharina, 311 
Verhoeven, Cathelyne, 138 
Verhoeven, Jan, 134, 139, 141, 142, 167, 290, 292 
Verhoffstadt, Adriaen, 291 
Verhofstadt, Gillis, 309 
Verhofstede, Gillis, 165 
Verhofstede, Jan, 85, 86, 89, 179, 184 
Verhofstede, Lysbette, 132 
Verhofsteden, Gillis, 80, 81 
Verhouven, Pieter, 283 
Verhuist, Jan, 313 
Verhulst, Gillis, 293, 295 
Verhulst, Gillis fs Jan, 293 
Verhulst, Jan, 295, 296 
Verkeersmaker, Daneel, 380 
Verlaeckt, Andries, 157 
Verlaect, Bartholomeeus, 90 
Verlaect, Bertholemeus, 85 
Verlare, Andries, 144 
Verlent, Jacob, 142, 143, 145, 156, 159 
Verleyen, Jacob fs Guilliam, 481 
Verleyen, Margriete, 30 
Verlien, Philip, 73 
Verlijsen, Gillis, 145 
Verlijsen, Margriet, 157 
Verlijsen, Margriete, 144 
Verlinden, Gillis, 212 
Verlisbetten, Margriete, 219 
Verlysbetten, Anna, 308 
Verlysbetten, Claeus, 371 
Verlysbetten, Gillis, 224, 281 
Verlysbetten, Hendrix, 280 
Verlysbetten, Jan, 249 
Verlysbetten, Katelyne, 179 
Verlysbetten, Katheline, 375 
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Verlysbetten, Marcx, 330 
Verlysbetten, Merten, 161 
Verlysbetten, Pieter, 308 
Verlysebetten, Martin, 147 
Verlysen, Gillis, 159 
Verlysen, Joos, 168 
Verlysen, Lynken, 159 
Verman, Jaques, 510 
Verman de, Mathieu, 340 
Verman le, Leurens, 492 
Vermauwe, Mercq, 303 
Vermeer, Joos, 88 
Vermeere, Arent, 147, 161 
Vermeere, Daneel, 202 
Vermeere, Franchois, 212 
Vermeere, Guillaume, 31 
Vermeere, Jan, 203, 296 
Vermeere, Jan fs Alaert, 296 
Vermeere, Jan fs Arent, 138 
Vermeere, Joos, 27, 140, 146, 160, 202 
Vermeere, Pauwel, 282, 300, 304 
Vermeere, Philip, 314 
Vermeere, Pieter, 146 
Vermeere, Willem, 313, 552, 553 
Vermeire, Cathelyne, 298 
Vermeire, Dominicus fs Jan, 29 
Vermeire, Jan, 299, 305, 309 
Vermeire, Jan fs Alaert, 299 
Vermeire, Jan fs Jan, 29 
Vermeire, Joos fs Pauwel, 298 
Vermeire, Pauwel, 299 
Vermeire, Pieter, 160 
Vermere, Jan fs Jan, 29 
Vermerghens, Lysbette, 183 
Vermoesen, Gillis, 312 
Vermoesen, Jan, 312 
Vernaechten, N, 196 
Vernimmen, Daneel, 141, 152 
Vernimmen, Daneel fs Daneel, 140, 153 
Vernimmen, Franchois, 154 
Vernimmen, Frans, 141, 154 
Vernimmen, Frans fs Daneel, 141, 152 
Vernimmen, Gillis, 127 
Vernimmen, Jan, 55 
Verpletsen, Michiel, 41 
Verpletsen, Room, 41 
Verrebrouc, Gillis, 181 
Verrebrouc, Jan, 72, 179 
Verrebrouc, Johannes, 180, 181 
Verreycken, Louis, 30 
Verreycken, N, 532 
Verroeten, Hans, 89 
Verrooten, Jacob, 84, 90 
Verryken, Louys, 310 
Verscelden, Hanneken fs Mathijs, 133 
Verschelden, Amel, 144 
Verschelden, Anna, 158 
Verschelden, Daneel fs Joos, 476 

Verschelden, Gillis, 145, 158, 159 
Verschelden, Gillis fs Pieter, 139 
Verschelden, Pieter, 145, 146, 158, 160, 478 
Verschen, Paesschier fs Louis, 310 
Verschuere, Lieven, 83 
Verschuere, Pauwel, 477, 480 
Verschuere, Pauwel fs Henricx, 476, 477 
Versmessen, Inghelbrecht, 141 
Verspapen, Heynrich, 375 
Verspapen, Jan, 254 
Verspecht, Heindrick, 295 
Verspecht, Henderick, 355 
Verspecht, Hendrick, 189, 297, 307, 314 
Verspecht, Pauwel, 298, 299 
Verstraten, Gysel, 139 
Vert de, Henry, 113 
Verteecke, Philip, 433 
Vervaet, Gillis, 90, 311 
Vervaet, Gillis fs Pieter, 84 
Vervaet, Pieter, 84 
Verveks, Ghertruyt, 457 
Vervliet, Lieven, 514 
Verwer den, Janne, 59 
Verwere de, Matheus, 198 
Verwere le, Pauwel, 526 
Verwers, Anthonis, 23 
Verzeelin, Jacop, 96 
Vetten, Elysabette, 87 
Vetter de, Heyndric, 351 
Vettere de, Pieter, 149, 150, 163 
Vetters, Anna, 149, 150, 151, 163 
Veughelare de, Jan fs Jan, 182 
Veurhoute de, Adrien, 429, 430, 434 
Veyse, Jan, 450 
Vierlinc, Nicolaes,24 
Vierteels, Elysabet, 540 
Vijlder de, Jan, 312, 481, 482 
Vijlder de, Lieven, 84 
Vijlder de, Pieter, 475, 514 
Vijldere de, Pieter, 478, 514 
Vijldere de, Willem, 482, 505 
Vijlders, Agnes, 498 
Vijlders, Margriete, 496, 510 
Vijlre le, Jaques, 497 
Vijt, Jan, 144, 145, 146, 148, 158, 159, 162 
Vijt, Josse, 443 
Vijt, Machiel, 23 
Vilain, Christofele, 317 
Vilain, Christoffel, 316 
Vilain, Colart, 510 
Vilain, Govaert, 316 
Vileins, Phelip, 354 
Villain, Adriaen, 513 
Vinck, Ghysebrecht, 308 
Vincx, Pieter, 376 
Vinghezone, Jan, 22 
Vischers, Jan, 41 
Visscher de, Jan, 94 
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Visschere de, Jacop, 41 
Visschere den, Jan, 41 
Vivere van den, Bouwen, 472 
Vivere van den, Jose, 549 
Vivre van den, Jehan, 504 
Vivyer dou, Jehan, 519 
Vlaesroote van den, Pietre, 70 
Vlaessroote van, Pieter, 70 
Vlaminc, Jehan, 228, 511 
Vlaminc, Mathieu, 177, 234 
Vlamincpoorte van der, Gillis, 94 
Vlamincx, Margarete, 553 
Vlamincx, Margriete, 487, 507 
Vlamync, Kaerle, 53 
Vlamync de, Daneel, 370 
Vlamyncpoort van der, Katheline, 97 
Vlassenroote van, Jacop, 165 
Vlassenroote van, Lieven, 77 
Vlassenroote van, Margriet, 144, 145 
Vlassenroote van, Margriet fa Pieter, 144, 158 
Vlassenroote van, Margriete, 145 
Vlassenroote van, Philip, 76 
Vlassenroote van, Pieter, 144, 145, 146, 158, 160 
Vlassenrote van, Lysbette fa Heyls, 79 
Vlassenrote van, Paesschijne, 80 
Vlassenrote van, Paesschyne, 80 
Vlassenrote van, Passchier, 88 
Vlassenrote van, Pieter, 79 
Vlassenrote van, Symoen, 76 
Vleemync, Gillis, 54 
Voelman, Danel, 345 
Voelman, Gillis, 155 
Voelman, Joes, 121 
Voelman, Joos, 167 
Voelmans, Katherine, 103, 110 
Voerspoele van, Janne, 355 
Voeshoelt van, Matthijs, 79 
Voghelaere, Barbara, 381 
Voghelaere de, Hillewaert, 173 
Vogheleere, Criste, 340 
Vogheleeren, Yllewaerts, 107 
Voghels, Catherine, 343, 347 
Voirde van den, Gillis, 295 
Voirde van den, Michiel, 292 
Volckerick, Frans, 141, 154 
Volckerick, Jacob, 313 
Volder le, Ghiselbrecht, 437 
Volder le, Jehan, 178 
Voldere de, Adriaen, 138 
Voldere de, Franchoys, 89 
Voldere de, Willem, 305 
Volders, Lysbet, 415 
Voleman, Joos, 146 
Voljaegher de, Jan, 513 
Voljaeghere de, Jan, 514 
Volkart, Jehan, 416 
Volleman, Heyndrick, 27 
Volman, Gillis fs Merten, 141, 158 

Vondele de le, Symoen, 361 
Vondele van, Jan, 475 
Vondele van, Jan fs Daniel, 475 
Vondelen van der, Gillis, 370, 371 
Vondelen van der, Rubben, 198 
Vondelen van der alias.Ghinderove, Robin, 196 
Vondere van de, Heynken fs Pieter, 380 
Vondere van der, Gillis, 374 
Vonderen van den, Rubben, 367 
Vonderen van der, Gillis, 180, 367 
Vonderen van der, Jehan, 361 
Vonders, Gillis, 254 
Vondren van den, Gillis, 373 
Vooleman, Joos, 159 
Voolman, Adriaen, 146, 160 
Voolman, Bartolomeeus, 80 
Voolman, Gillis, 140, 145, 158 
Voolman, Gillis fs Marten, 144 
Voolman, Gillis fs Martin, 147 
Voolman, Gillis fs Merten, 141, 145, 158, 161 
Voolman, Joos, 148, 162 
Voolman, Joos fs Gillis, 133 
Voorde van, Lucas, 155 
Voorde van de, Gillis, 297 
Voorde van de, Guillaume, 241 
Voorde van de, Hennekin fs Henry, 497 
Voorde van de, Henry fs Pieter, 497 
Voorde van de, Jan, 22, 29, 305 
Voorde van de, Jan fs Gillis, 296 
Voorde van de, Pierre, 497 
Voorde van den, Andrieu, 497 
Voorde van den, Elyzabeth, 241 
Voorde van den, Gilles, 493 
Voorde van den, Gillis, 296 
Voorde van den, Heinderic, 44 
Voorde van den, Pierre, 493, 501 
Voorde van den, Reynier, 272 
Voorspoele van, Jorijs fs Jan, 329 
Vorde van den, Reynier, 267 
Vorspoele van, Pierre, 322 
Vorst van der, Gillis, 51 
Vos, Cornelis, 463 
Vos, Jehanne, 125 
Vos, Katelijne, 76 
Vos de, Baudewijn, 348 
Vos de, Daneel, 53 
Vos de, Gerard, 449 
Vos de, Gilles, 68, 1025 
Vos de, Gillis, 27, 150, 164 
Vos de, Jacop, 72 
Vos de, Jan, 27, 72, 149, 163, 188 
Vos de, Jan fs Pieter, 295 
Vos de, Jaspar, 505, 512, 514  
Vos de, Jehan, 27 
Vos de, Ludgier, 144, 157 
Vos de, Merten, 54, 139 
Vos de, Philip, 348, 511 
Vos de, Philippe, 348 
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Vos de, Pieter, 179, 188, 293, 432 
Vos de, Willem, 375 
Vos de, Wouter, 463 
Vos den, Janne, 22 
Vos den, Lodewijk, 512 
Vos le, Jaspar, 485, 486, 188, 489, 490, 491 
Vos le, Philippe, 339 
Vos le, Pierre, 105, 339 
Voshole van, Gillis, 153 
Voshole van, Lieven, 141 
Voshole van, Margriete, 78 
Voshole van, Philip, 141, 153 
Voshoole van, Daneel, 77 
Vossele van, Joos fs Lieven, 155 
Vossele van, Lieven fs Jan, 155 
Vossole van, Jan, 88 
Vossole van, Lieven, 80, 141, 310 
Vossole van, Lieven fs Jan, 142 
Vranck, Gillis, 367 
Vrancke, Jehan, 341 
Vrancx, Catheline, 246 
Vrancx, Catherine, 397 
Vrancx, Heins, 357 
Vrancx, Lyse, 376 
Vrancx, Willem, 368 
Vranx, Jan, 372 
Vrende de, Heindrik, 78 
Vrienscap, Jan, 273 
Vriese de, Gillis, 63 
Vriesen, Kathelinen, 179 
Vromont, Gilles, 491 
Vromont, Jehan, 491, 502, 554 
Vtter Swaene, Ghilein, 178 
Vtter Swaene, Philippe, 178 
Vtter Swaene, Guillain, 217 
Vuerhoute van, Hector, 430 
Vursene van, Gillis, 247, 320 
Vursenne van, Phelippe, 320 
Vuten Broucke, Jehan, 515 
Vuten Broucke, Jehan, 517 
Vuten Eechoute, Cornelis, 24 
Vuten Eechoute, Daneel, 54, 178, 205 
Vuten Eechoute, Danel, 217 
Vuten Eechoute, Daniel fs Inghelbert, 475 
Vuten Eechoute, Gorge, 461 
Vuten Eechoute, Katherine, 216 
Vuten Eechoute, Lysbetten, 178 
Vuten Eechoute, Pierkin, 403, 404 
Vuten Eechoute, Pieter, 185 
Vuten Hofve, Jan, 376 
Vuten Hove, Arent fs Heynderijcx, 329 
Vuten Hove, Clays, 543 
Vuten Hove, Guillame fs Ghiselbrechts, 193 
Vuten Hove, Guillamme, 218 
Vuten Hove, Guillaume, 490 
Vuten Hove, Jan, 22 
Vuten Hove, Jan, 205 

Vuten Hove, Jehan, 434, 443, 444, 455, 458, 459, 
460 
Vuten Hove, Jehan fs Jaques, 438, 443 
Vuten Hove, Jehan fs Jean, 441 
Vuten Hove, Jehan fs Jehan, 442, 496 
Vuten Hove, Joos, 22, 24 
Vuten Hove, Marc, 353 
Vuten Hove, Philippina, 475 
Vuten Hove, Phelippine, 474 
Vuten Hove, Philippine, 476 
Vuten Hove, Roelkin fs Claeis, 93 
Vuten Hove, Roelkin fs Claeys, 61 
Vuten Hove, Simon, 431, 513 
Vuten Hove, Willem, 205, 215 
Vuten Swaene, Guillain, 218, 545, 548, 551 
Vuten Zwaene, Tristram, 196 
Vuten Zwane, Actor, 373 
Vuten Zwane, Ector, 196, 197, 366, 368, 373  
Vuten Zwane, Ector d'oude, 182 
Vuten Zwane, Kathelinen fa Jan, 367 
Vuten Zwane, Phelippe, 218, 226, 400 
Vuten Zwane, Philip, 398 
Vuten Zwane, Sander, 196 
Vuten Zwane, Triestram, 50 
Vuten Zwane, Tristram, 196, 197, 198, 254 
Vuten Zwanen, Ector, 196 
Vutenhove, Symon fs Jan, 467 
Vuter Galeyen, Elizabeth, 402 
Vuter Galeyen, Jacques, 107 
Vuter Galeyen, Jaques, 113 
Vuter Hovinghen, Henric fs Jacob, 205 
Vuter Hovinghen, Jan, 204 
Vuter Meere, Daneel, 203 
Vuter Swaene, Philippe, 178 
Vuter Swaene, Triestram, 286 
Vuter Swane, Guillam - Ghilein, 178, 192 
Vuter Zwane, Actor, 374 
Vuter Zwane, Katheline fa Jan, 274 
Vuter Zwane, Lodewijse, 200 
Vuter Zwane, Margriete, 396 
Vuter Zwane, Philip, 204 
Vutfanghe van, Jan, 91 
Vutfanghe van, Jan fs Pieter, 91 
Vutfanghe van, Jan fs Willem, 78 
Vutfanghe van, Lauwereys fs Jan, 80 
Vutfanghe van, Lauwerys fs Jan, 81 
Vutfanghe van, Merten, 90 
Vutfanghe van den, Jan, 49 
Vutten Eechoute, Lievin, 46 
Vutten Swaene, Philippe, 401 
Vutter Swaene, Ghilein, 214 
Vutter Swaene, Guillain, 216, 217, 219 
Vutter Swaene, Hector, 383 
Vutter Swaene, Philippe, 245 
Vutter Swane, Ectorre fs Actors, 263 
Vutter Swane, Kateline fa Phelip, 185 
Vutter Zwane, Hector, 367 
Vutvanghe van, Luuck, 81 
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Vuyten Eechout, Carel, 86 
Vuyten Eechoute, Lysbette, 383 
Vuyten eechoute, N, 184 
Vuyten Hove, Lansloot, 276, 277 
Vuyten Hove, Marcq, 212 
Vuyten Hove, Maria fa Niklaas, 212 
Vuyten Hove, Marie, 214 
Vuytfange van, Joos fs Daneel, 55 
Vuytfanghe van, Jan, 84, 88, 89 
Vuytfanghe van, Jan fs Pieter, 84, 89 
Vuytfanghe van, Katelyne, 167 
Vuytfanghe van, Luyc, 88 
Vuytfanghe van, Marten, 84 
Vuytfanghe van der, Katelyne, 167 
Vyerling, Andries, 24 
Vylays, Janne, 101 
Vylder de, Hannin, 347 
Vylder de, Hans fs Jehan, 26 
Vylder de, Jan, 480 
Vylder de, Lieven, 90 
Vyldere de, Lieven, 90 
Vyldere le, Jehan, 508 
Vyldre le, Jehan, 343, 508 
Vyldre le, Lievin, 343 
Vyndere de, Lieven, 89 
Vyt, Jan, 158 
Wachelghem van, Jan, 182 
Wachelghem van, Jan fs Jan, 178 
Wachelghem van, Jehan, 174 
Wachelghem van, Margriete, 173 
Wachene van, Joos, 327 
Wachent van, Marcq, 325 
Wachghelghem van, Caterine, 48 
Wachter de, Jan, 178 
Wachter le alias Joos, Jehan, 173 
Wachtere le, Jehan, 172 
Wachtre le, Jaques, 318 
Waege de, Michiel, 299 
Waeghemaker de, Willem, 463 
Waelbeke de, Pierre, 401 
Waele de, Pauwels, 87 
Waellart, Josse, 551 
Waerbeke van, Gillis fs Pauwel, 285, 298 
Waerbeke van, Jan, 265 
Waerbeke van, Joos, 225 
Waerbeke van, Josse, 222 
Waerbeke van, Margriete fa Joos, 306 
Waerbeke van, Pauwel, 265, 305 
Waerbeke van, Pauwel de jonge, 285 
Waerbeke van, Pauwels, 300 
Waerhem van, Ydrop, 385 
Waes de, Jehan, 411 
Waes van, Jehan, 493, 506, 509 
Waesberghe van, Cathelijne fa Lieven, 138 
Waesberghe van, Cathelyne, 290 
Waesberghe van, Cathelyne fa Lieven, 290 
Waesberghe van, Catherine, 310 
Waeye, Josse, 317 

Waeyenbeke van, Pieter, 303 
Waghelghem van, Margriete, 197 
Waghemaker de, N, 463 
Waghemaker le, Jehan, 443 
Waghemaker le, Pierre fs Jehan, 444 
Waghemakers, Caelle, 69 
Waghemakers, Steven, 254 
Wagheneere de, Daneel, 478 
Waijenberghe van, Jan, 291 
Waijenberghe van, Joos, 291 
Waijenberghe van, Pieter, 291 
Wairgnies, Ferdinande, 532 
Walderman, Luereins, 521 
Waldrman, Leurens, 519 
Wale de, Daneel, 71, 72, 73, 92 
Wale de, Gillis, 54 
Wale de, Jan, 75, 77, 82 
Wale de, Jehan, 68 
Wale de, Paesschier, 88 
Wale de, Pieter, 74, 82 
Wale le, Gilles, 435, 442 
Wale le, Jehan, 495 
Wale le alias van Ouver, Pierre, 460 
Walen, Anna fa Jan, 84 
Walen, Arend, 196 
Walen, Jehan, 66 
Walen, Katelijne, 78 
Walen, Kathelijne fa Baudins, 53 
Walen, Lauwereys, 76 
Walen, Lysbette, 72 
Walenborch, kinderen, 79 
Walle van den, Guillaume, 529 
Wallen, Joorijs, 203 
Walneere de, Pieter, 181 
Walscaerts, Aert, 281 
Walschaert, Jan, 214 
Walschaerts, Anna, 311 
Walsschaert, Anna, 214 
Walsschaerte, Anna fa Jan, 290 
Walveric, Therry, 529 
Warbeke van, Pauwel fs Joos, 282 
Warbeke van, Pauwel fs Pauwel, 388 
Warbeke van, Pauwels, 226 
Warebeke van, Pieter, 260 
Warenghien de, Jehan, 535 
Warigny de, Fernand, 536 
Watermale van, Jan, 352 
Watermale van, Philippote fa Jan, 352 
Watermalen van, Jan, 270 
Waterschoote van, Corenlys, 135 
Wauman, Pieter, 147, 148, 161, 162 
Wauters, Cathelyne fa Pieter, 299 
Wauters, Gillis, 391 
Wauters, Pieter, 27 
Wayenberch van, Pieter, 304 
Ways, Anthonis, 379 
Waytack, Simon fs Gillis, 148, 151 
Waytack, Symoen, 141 
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Waytack, Symoen fs Gillis, 162, 165 
Wedaghe van de, Beatrice, 437 
Wedaghe van der, Gilles, 439 
Wedaghe van der, Lonis, 318 
Wedewen der, Elyzabet, 227, 247 
Wedewen der, Lysbette, 245 
Weebuerch, Philip, 128 
Weeburch, Philip, 128 
Weechscheede van, Jehan, 351 
Weede van den, Margriete, 368 
Weede van der, Willem, 357 
Weeduwen der, Lysbette, 375 
Weehaeghen van der, Gillis, 77 
Weenen van, familie, 353 
Weerde de, Jan, 170 
Weerde van den, Jehan fs Martin, 441 
Weerde van den, Martin, 437 
Weerde van der, Margriete, 376 
Weert de, Jan, 170 
Weert in de, France, 117 
Weerts, Johanna fa Heindric, 170 
Weesepoele van, Katelijne fa Coels, 80 
Weezepoele, Jehan, 459 
Weghe van den, Hendricke, 205 
Weghe van den, Henry, 174 
Weghe van den, Jan, 174 
Weichscheeden van den, Jehan, 350 
Welden van, Jan, 523 
Welle van, Gillis, 326 
Welle van den, Gillis, 327 
Wemaers, Jan, 137 
Wemaers, Lievekin fs Jan, 51 
Wemaers, Lieven, 50 
Wemaes, Goelis, 125 
Wemaes, Goris, 53 
Wemaes, Pieter, 137 
Wemans, Daniel, 46 
Wende van den, Margriete, 365 
Wennins, Willem, 369 
Werchene de, Marc, 322 
Werchin de, Jehan, 359 
Werst van den, Jan, 550 
Werst van den, Jehan, 546 
Wesemaele van, Pieter, 481, 482, 483 
Wesen van, Christoffle, 423 
Wesepoel van, Jan, 479 
Wesepoele van, Andries, 483 
Wesepoele van, Gillis, 90, 4833 
Wesepoele van, Gillis fs Pieter, 132 
Wesepoele van, Jan, 23, 76, 77, 82, 83, 84, 86, 477, 
480, 481, 482, 483 
Wesepoele van, Jan fs Gillis, 476, 477 
Wesepoele van, Jan fs Jan, 480 
Wesepoele van, Jan fs Laureys, 89 
Wesepoele van, Jan fs Willem, 476, 480 
Wesepoele van, Katelijne fa Cornelis, 81 
Wesepoele van, Lysbette, 81 
Wesepoele van, Machiel, 468 

Wesepoele van, Michiel, 67 
Wesepoele van, Pieter, 23, 78, 472 
Wesepoele van, Willem, 71 
Westbrouc van, Jehan, 105 
Wettere van, Katheline fa Jan, 94 
Wevre de, Daniel, 62 
Weyngaerde van den, Gillis, 203 
Weytens, Pietre, 66 
Wezepoele van, Gillis, 84 
Wezepoele van, Michiel, 66 
Wielant, Jehan, 551 
Wielant, Lauwereys, 76 
Wiele van, Matthys, 89 
Wiele van de, Mathijs, 477 
Wiele van de, Jan, 79 
Wiele van de, Michiel, 26, 147, 148, 161 
Wiele van de, Thijs, 476 
Wiele van den, Catherine, 458 
Wiele van den, Michiel, 161 
Wiele van den, Symoen, 476 
Wielen van der, Gilles, 458 
Wielle van, Matthijs, 87 
Wielle van, Paesschier, 87 
Wielle van den, Jan, 79 
Wigaert, Gilles, 459 
Wijchuus de, Josse, 317 
Wijgaerde van den, Pauwelijn, 388 
Wijnackere van, Pieter, 296 
Wijngaerde van den, Gilles, 364 
Wijngaerde van den, Lambert, 397 
Wijt, Pieter, 136 
Wilde, Catherine, 485 
Wilde, Heilzot, 490 
Wilde, Joos, 77 
Wilde de, Gilles, 439 
Wilde de, Heijndrick, 87 
Wilde de, Hendrick, 91 
Wilde de, Heyndrick, 84 
Wilde de, Jehan, 553 
Wilde de, Lieven, 514 
Wilde de, Loy, 347 
Wilde de, Martijne, 165 
Wilde de, Pieter, 553 
Wilde le, Boudin, 502, 503 
Wilde le, Gilles, 487 
Wilde le, Guillaume, 502, 503 
Wilde le, Jaques, 485, 491 
Wilde le, Jaques fs Pieters, 495 
Wilde le, Jehan, 343, 490, 491 
Wilde le, Jehan fs Leurens, 347 
Wilde le, Leurens, 346, 347, 506 
Wilde le, Lois, 485 
Wilde le, Pierre, 347, 494, 503 
Wilde le, Simon, 343 
Wilden, Jozijne, 514 
Wilden, Kateline, 76 
Wilden, Katherine, 511, 554 
Wilden, Margareta, 88 
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Willaerts, Margareta, 519 
Willebeke van, Jehan, 540 
Willemijns, Godefroy, 30 
Willems, Adam, 520 
Willems, Josse, 411 
Willems, Lysbette fa Lievin, 182 
Wils, David, 483 
Wimersch van, Jaques, 509 
Winckele van den, Gilles, 541 
Winckele van den, Pieter, 212 
Winden, Simoen, 137 
Windey, Amelberga fa Pauwel, 153 
Windey, Amelken fa Pauwel, 152 
Windey, Jan, 55, 151, 164 
Wingaerde van den, Gillis, 203, 279 
Wingarde van den, Guillaume, 361 
Winghene van, Jorge, 333 
Winne, Gilles, 504 
Winne de, Joos fs Nicolaes, 523 
Winnezele de, Fransine, 529 
Winnezele de, Fransois, 449 
Wint de, Arent, 98 
Wint de, Hanneken fs Arent, 98 
Wint de, Jakemijne fa Arendt, 98 
Winterbeke van, Jacob, 300 
Witloc, Gillis, 117 
Witte, Jehan, 553 
Witte de, Arnoul, 539 
Witte de, Gheert, 344 
Witte de, Ghiselbrecht, 487 
Witte le, Ghiselbrecht, 344, 502 
Witte le, Gilles, 528 
Witte le, Jehan, 429, 486 
Witte le, Josse, 339, 505 
Witten, Beatris, 438, 505 
Witten, Beatrise, 505 
Witten, Beatrix, 515 
Witten, Catherine, 504 
Witten, Clare, 492 
Witten, Gheertruut, 504 
Witten, Katherine, 510 
Woelmont de, Katherine, 350 
Woesbrouc de, Lievin, 404 
Woesbrouc van, Danel, 405 
Woesbrouc van, Lievin, 403 
Woestine van den, Pierre, 448 
Woestine van der, Justaes, 529 
Wolf de, Cornelis, 188, 189 
Wolf de, Gillis, 195 
Wolf de, Heindrick fs Cornelis, 188 
Wolf de, Hendricke, 208 
Wolf de, Henry, 217 
Wolf de, Jan, 195 
Wolf de, Joos fs Hendricx, 207 
Wolff de, Anthonis, 303 
Wolff de, Joos fs Anthonis, 303 
Wolff de, Niclaes, 300 
Wolmont de, Chrisitan, 324 

Wostine de la, Margriete, 531 
Wostine van den, Pierre, 531 
Wostinen de alias de Briedere, Jan, 251 
Woustine van der, Johanne fa Joos, 348 
Woustrate, Jehan, 497 
Wouters, Catherine, 346 
Wouters, Elyzabeth, 346 
Wouters, Ghisel fs Lievins, 340 
Wouters, Gilles, 345, 392 
Wouters, Jan de jonge, 61 
Wouters, Jaques, 342 
Wouters, Jehan, 341, 346, 410 
Wouters, Jehan fs Jehan, 409 
Wouters, Jehenne, 342 
Wouters, Joos, 355 
Wouters, Pierre, 342 
Wouters, Pieter, 29, 41 
Wouters, Pieter fs Pieter, 29, 30 
Woutertijn, Daneel, 214 
Woutertuus, Margriete, 197 
Wouts, Gillis, 71 
Woyls, Jan, 253 
Woyter, Gillys, 74 
Woytins, Jan, 473 
Wreeacker van, Jan, 355 
Wtfanghe van, Jan fs Pieter, 91 
Wtfanghe van, Luyc, 82 
Wtfanghe van, Merten, 90 
Wulf de, Heinderic, 385 
Wulf le, Jehan, 362 
Wulghen van der, Jan, 129 
Wulve de, Rubbrecht, 351 
Wyele van den, Jan, 478 
Wylant, Geert, 163 
Wylant, Gheert, 149 
Wyngaerde van den, Heynderijcx, 378 
Wyngaerde van den, Heyndryc, 131 
Wys, Gorick, 522 
Ydeghem van, Charles, 302 
Ydeghem van, Charles fs Jacob, 213, 286 
Ydeghem van, Jacob, 284, 286, 303 
Ydeghem van, Karel fs Jacob, 211 
Yden, Gillis, 472 
Yden, Willem, 249, 252 
Ydiers, Josse, 517, 554 
Yedeghem d', Charles fs Jacques, 30 
Yeghem de, Jehan, 401 
Yeghem van, Jan fs Adriaen, 101 
Yeghem van, Jehan, 101, 431 
Yeghem van, Robrecht, 385 
Yeghem van, Selye, 101 
Yen, Willem, 261 
Yevens, Pieter, 526 
Ympe van, Arent fs Jan, 185 
Ympe van, Elyeus, 195 
Ympe van, Jehan, 178, 191, 398 
Ympe van, Matheeus, 199 
Ympe van, Theeux, 196 
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Ympe van alias Truwen, Pieter, 206 
Ympens, Joozijnken, 124 
Ympins, Gillis, 248 
Ymppe van, Jan fs Mattheeus, 203 
Yoen, Lievin fs Simon, 26 
Ysembart, Claus, 358 
Ysenughen van, Daniel, 289 
Ysewijn, Pieter, 152 
Ysewijns, Johanne, 105 
Ysewin, Lievin, 47, 48 
Ysewin, Pierre, 105, 107 
Ysewinne, Katelyne, 124 
Ysewins, Jehan, 168 
Ysewins, Pierre, 168 
Zadeleere de, Bussaert, 216 
Zaemslacht de, Floris, 93 
Zagher le, Jehan, 408 
Zeeberch, Gilles, 455, 483 
Zeeberghe van, Joorijne, 471 
Zeebroec van, Jan, 254 
Zeebroec van, N, 254 
Zeebroech van, Gille, 235 
Zeebrouc van, Jan, 254 
Zeenen, Margriete, 52 
Zeewout, Vrancke, 101 
Zeghers, Danel, 107 
Zeghers, Daniel fs Jacops, 342 
Zeghers, Gilles fs Jacops, 342 
Zeghers, Hendrick, 166 
Zeghers, Henry, 457 
Zeghers, Jan, 465 
Zeghers, Jehan, 454 
Zeghers, Michiel, 363 
Zeghers, Pieter, 462 
Zeghers, Willem, 470 
Zeghers, Willem fs Pieter, 470 
Zickele van der, Baerbele, 197 
Zicle van der, Pierre, 333 
Zieke Lieden Dendermonde, 40 
Zien, Ghiselbrecht, 500 
Zijpe van den, Elizabeth, 502 
Zijpe van der, Betkin, 495 
Zijstman, Ympen, 260 
Zoergheloese de, Hannekyn fs Gillis, 543 
Zoete, Franchois, 311 
Zoete, Frans, 433 
Zoete, Ghelein fs Hendrick, 432 
Zoete, Jehan, 26, 93 
Zoete, Philip, 311 
Zoete, Philip fs Philip, 433 
Zoete van Laken, Philip, 94 
Zoeteman, Joos fs Jan, 378 
Zoethelm, Roger, 531, 552 
Zoetman, Clement, 520 
Zoetman, Jan, 370 
Zoetman, Janne, 207 
Zoetman, Jehan, 398 
Zoetman, Joos, 274 

Zoetman, Joos fs Jan, 207 
Zoetman, Pierre, 399 
Zoets van Laken, Johanna, 94 
Zoets van Laken, Johannes, 94 
Zomer le, Gilles, 498 
Zomere de, Joos, 187 
Zomerghem de, Jan, 174 
Zonnemaere van, Roegier, 80 
Zoomere de, Joos, 476 
Zorghelose de, Jan, 543 
Zoys, August, 326 
Zuetman, Jehan, 218 
Zuttere de, Jan, 53 
Zutterman, Margriete, 412 
Zwaervelt van, Gillis, 386 
Zwanenaerds, Daneel, 197 
Zweems, Andries, 80, 81, 84 
Zweens, Govaert, 78 
Zweertvaghere de, Gillis, 254 
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PLAATSINDEX 

 
 
A 
 
Aalst, 187, 262, 447 
Amiens, 534 
Angoulême, 534-535 
Antwerpen, 61, 97, 291, 293, 297-298, 313, 329, 
353 
Anzegem, 316, 318 
Appels, 26-27, 31, 40-41, 254, 304, 305 
Ardooie, 332-333, 446 
Asper, 557 
Arras, 39 
Assenede, 422 
Augem, 317 
Auwegem, 318 
Auxerre, 534-535 
Axel, 94, 96 
Axel Ambacht, 94, 96-98 
 
B 
 
Baardegem, 279, 283, 296 
Baasrode, 39, 58, 60, 310, 312, 320, 326 
Baasrode Sint Ursmaar, 60 
Bassilly, 116 
Begijnhof van Dendermonde, 395-399 
Belle, 33-35, 37, 188, 192, 195, 243, 253, 254 
Belsele, 409 
Belsele/Evergem, 419 
Belsele/Vinderhoute, 409 
Beoostenblije, 96 
Berchem, 183, 250, 319, 377 
Berlare, 21, 26, 30-31, 86-87, 91, 180-181, 204, 
211, 217, 310-312, 401, 454-455, 461-483, 505 
Bevere, 557 
Beveren, 446 
Bewester Schelde, 54 
Beygem, 358 
Blandain, 111 
Bornem, 150-151, 164 
Brabant, 272, 280-281, 290, 297-298, 314, 325, 
351, 353-354, 357 
Breda, 24 
Bretagne, 335 
Brugge, 96-97 
Brugse Vrije, 446 
Brussel, 26, 29, 170, 182, 273, 287, 290-294, 299, 
306-307, 356-357, 384, 390 
Buggenhout, 183, 291 
 
 
 

 
C 
 
Chéreng Pont à Tressin, 359 
Cutelgem, 526 
 
D 
 
Deerlijk, 538 
Deinze, 319 
Denderbelle, 20, 30, 32-33, 37, 50, 178, 185, 191-
206, 208-214, 216-217, 238, 241-242, 244, 254, 
283-286, 298, 301-303, 312, 352, 364, 367-369, 
376, 378, 380-382, 384, 386, 389, 397, 451 
Dendermonde, 23, 31, 39, 45, 49, 82, 120, 144, 
146, 149, 158, 160, 163, 177, 181, 206, 211, 216, 
254, 288, 292, 299, 304, 308-311, 354, 453, 466 
Dendermonde de Keure, 31 
Dendermonde Nieuwburg, 33-35 
Dendermonde Oudburg, 33 
Dendermonde Vrijheid, 17-26, 29-31 
Dentergem, 336 
Desselgem, 527, 551 
Desteldonk, 524 
Doornik, 28, 536, 541 
Douai, 64 
Drongen, 409, 423 
 
E 
 
Egem, 218 
Eichem/Egem, 218 
Eichene, 310 
Eine, 557 
Eke, 62-64 
Elsegem, 527, 533-534, 539-540 
Emelgem, 531 
Evergem, 26, 335, 409, 417-418 
 
G 
 
Geluveld,  528-529, 534 
Gent, 17, 34, 63, 79, 81, 142, 144, 146, 149, 151, 
155, 157-158, 160, 163, 165, 294, 311, 342-343, 
382, 403, 405, 409, 419, 429-434, 443, 511 
Gentbrugge, 442, 445 
Gijzelbrechtegem, 549 
Gits, 551 
Gottem, 337 
Grembergen, 20-21, 23, 25-26, 28, 31, 45-47, 49-
56, 79, 120-121, 129, 135-137, 144, 148, 149, 151, 
155, 157, 162-165, 179, 180, 183, 310-312, 368-
369, 402, 445  
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Grimbergen, 311 
Gullegem, 334 
 
 
H 
 
Hamme, 20, 26, 27, 31, 33, 47, 49, 69-70, 76, 79, 
83, 102-104, 108-111, 113-156, 158-168, 170-171, 
182, 310-313, 402, 435, 445, 536 
Hamme Sint Anna, 171 
Hamme Vierschaar, 170 
Hannekenswerve, 453 
Hansbeke, 409, 412 
Heestert, 550 
Henegouwen, 359, 535 
Herentals, 292 
Heule, 550 
Heurne, 556-557 
Heusden, 419-420, 510 
Hingene, 86 
Huise, 317, 319, 556  
Hulste, 527, 533-534 
 
I 
 
Iddergem, 39 
Ieper, 211, 286 
Ingelmunster, 527-528, 531, 533, 536-537 
Izegem, 338, 534, 536-537 
 
K 
 
Kalken, 487, 511, 513 
Kamerijk, 380 
Kerkhove, 65, 539-540, 550 
Koolskamp, 334, 446 
Kortrijk, 65, 319, 336, 338, 450, 528, 534, 550, 
555, 558-559 
Kortrijkambacht, 336 
Kuurne, 527, 533, 551 
 
L 
 
Laarne, 420, 524 
Land van Gavere, 312, 543 
Land van Grimbergen, 357 
Land van Waas, 78, 94, 99, 151, 164 
Landegem, 409, 414 
Lebbeke, 23, 26-27, 30-32, 34-36, 47, 50-52, 176, 
180, 182, 185, 188, 198, 203-204, 206, 207, 212, 
217, 241-242, 246, 253, 254, 256-257, 264-265, 
272, 275, 278, 280-281, 283-286, 288-289, 297-
298, 303, 308-313, 320, 340-341, 352, 360-362, 
365-380, 382-393, 397, 401, 451, 455  
Lebbeke/Opwijk, 309 
Leie de, 532 
Lembeke, 46 
Lemberge, 61 

Lendelede, 527 
Leuven, 405 
Liezele, 320, 322, 326-327 
Linselles en Roncq, 407 
Lochristi, 429 
Lokeren, 73, 89, 99, 310 
Londerzeel, 311-312, 320-322, 324-330, 349-350, 
355  
Lotenhulle, 534, 550 
Lovendegem,  409, 413 
 
M 
 
Mandel de, 531-534 
Mariakerke, 419 
Mariekerke, 409 
Massemen, 26, 188, 517-519  
Mechelen, 23, 213, 305, 307, 320 
Meeren/ Merendree, 419 
Meerhoute, 429 
Melden, 352 
Melle, 61, 509 
Mendonk, 429-430, 432 
Menen, 446 
Merchtem, 38, 171, 243-244, 249, 253-254, 272, 
283, 285, 290-291, 293, 298, 301, 310-312, 349-
356, 368, 377, 380, 385, 451 
Merendree, 409, 411, 417 
Mespelare, 39, 212, 234, 297, 326 
Meulebeke, 24, 333, 334, 447, 449, 450, 527, 534, 
549 
Moerzeke, 20, 102-103, 119, 121, 125, 131, 152, 
165, 394, 402-403, 405  
Monstruel, 359 
Moorsele, 101, 312 
Moorsele/Wieze, 101 
Mullem, 556-557  
 
N 
 
Neuville (en Ferrain), 407 
Nevele, 550 
Nevers, 65 
Nieuwenhove, 451 
 
O 
 
Odeke, 316 
Odingem, 549 
Ooigem, 65 
Ooike, 318 
Oosteeklo, 409 
Oostkamp, 453 
Oostwinkel, 409, 416 
Opbaasrode, 329 
Opdorp,  28 
Opwijk, 20, 30, 32-33, 37, 44, 50-51, 113, 121, 
170-171, 176-179, 187, 194-195, 198- 199, 202-
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204, 208, 210, 214, 217-218, 222-224, 226, 231-
232, 234-240, 242, 245-283, 285-301, 303-314, 
340-341, 351-354, 367-369, 375, 380-381, 397, 451 
Orange, 311 
Ossel, 357 
Othene/Zaamslag, 98 
Oudburg van Gent, 513 
Oudegem, 39, 191, 316, 556, 557 
Oudenaarde, 65, 318-319, 549, 555 
Overmere, 73-75, 86-87, 310 
 
P 
 
Parijs, 532, 535, 536 
Petegem, 316, 318 
Pittem, 332-334, 425, 551 
Poeke, 550 
Pont à Tressin, - 27 
 
R 
 
Rechem, 319 
Rijsel, - 26, 97, 453, 535 
Roeden, 451 
Roesbrugge, 531, 535 
(Oost-) Rozebeke, 332, 527-528, 532-534, 545, 
549, 558 
(Oost-) Rozebeke/Meulebeke, 549 
Ruddervoorde, 453 
Ruiselede, 427 
 
S 
 
Schellebelle, 26, 435-436, 445, 459, 519, 522-523  
Sint-Anna (Hamme), 83, 155 
Sint-Baafs Gent, 429 
Sint-Baafs-Vijve, 527, 529, 532-534, 536-537, 546, 
552  
Sint-Eloois-Vijve, 527-528, 531-535, 547 
Sint-Gillis, 21, 23, 25, 28, 30-31, 34-35, 47, 50-51, 
172-189, 198, 204, 206, 211-212, 217, 264, 268, 
310, 312-313, 364, 374-375, 381-383, 464, 466  
Sint-Gillis Dendermonde, 255 
Sint-Lievens-Houtem, 556 
Sint-Onolfs-Broek, 27, 33, 37-38, 198, 201-202, 
204, 254 
Sint-Pauwels, 151, 164 
Sleidinge, 409 
Sluis, 453 
Spanje, 94 
Steenhuffel, 30, 283, 325, 327, 349, 358  
 
T 
 
Terneuzen, 97 
Tielrode, 311 
Tielt, 409 
Tourcoing, 310 

 
U 
 
Uitbergen, 310 
Uitbergen/Overmere, 435, 439-440, 443-444  
Utrecht, 137 
 
V 
 
Veurne, 534 
Vier Ambachten, 97 
Vinderhoute, 409 
Vlassenbroek, 30, 57, 58, 60, 310, 312 
Vrijheid van Dendermonde, 311-313 
Vrijheid van de Nuburg van Dendermonde, 37 
Vurste, 312, 543 
 
 
W 
 
Waardamme, 453 
Waarschoot, 409 
Waasmunster, 99, 155, 170, 171  
Waasmunster vierschaar Hamme, 171 
Wachtebeke, 409, 429-430, 432 
Wakken, 532-533 
Wanzele, 26, 522 
Waregem, 316-319, 527-528, 534, 549-550, 557-
558 
Wervik, 550 
Westrem, 518-521, 554 
Westzaamslag, 98 
Wetteren, 445, 485, 488-490, 494, 501, 503, 505-
506, 509-513 
Wetteren-Kalken, 485 
Wichelen, 221 
Wielsbeke, 527, 548, 551, 552, 558  
Wieze, 101, 312 
Winkel, 424 
Wontergem, 428 
Wortegem, 317, 557 
 
Z 
 
Zaamslag, 93-98 
Zaffelare, 409, 426 
Zeeland, 54 
Zele, 20-23, 25-28, 31, 53, 55, 66-92, 118, 130, 
142-144, 147, 156, 157, 161, 180, 310-311, 402-
403, 445, 463, 466, 472-473, 475-476, 480 
Zevergem, 516 
Zingem, - 316, 556, 557 
Zomergem, 409, 415 
Zuiddorpe, 96 
Zulte, 527, 549, 550, 551 
Zwevezele, 337 
Zwijveke, 34, 42, 44, 192, 204, 217, 367, 381 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 643

 
 

 

PLAATS- EN TOPONIEMENINDEX
 
APPELS 
 
Coebochs den,  Coeboschs, Coebossche, Coubosch,  
40, 41 
Galghe Heyde de, 41 
Haechbosch,  Haegbos, 40, 41 
Heye, 41 
Lazarie, 40 
Sandvoren, 40 
Sint Onolfs Brouc, 40 
Stercx Velt, 41 
 
ARDOOIE 
 
Borch Ter, 333 
Mortaensschen ten, 332 
 
AXEL 
 
Ganspolder, 96 
Moermans Polder, Mourmans Polder, 96 
Scepdijc, 96 
Screydic, 96 
 
AXEL AMBACHT 
 
Aetbercx, 96 
Gans Polder, 96 
Hauthotene,  Houdhotene, 96 
Nieuhotene,  Nieuhottene, Nieunotene, 96, 98 
Nieuwen Polder, 96 
Sgraven Polder, 96 
 
BAASRODE 
 
Beque de, 60 
Scerx Veldeken, 60 
Schuere int, 60 
Smeetsstraetkin, 60 
Vutterdyck den, 310 
Beyervliet, 60 
 
ONDER BEGIJNHOF VAN DENDERMONDE 
 
Bueghem, 399 
Dict de, 398 
Espt, 398 
Goet Te Coutelles, 396 
Goet Ten Dycke, 397 
Goet Ter Beke, 385 
Ouwe Leen d', 398 
Vennet le, 396 

 
Vrancx ettinghe, 398 
 
BELLE 
 
Beecvelde de, 195 
Beersvelt 't, 34 
Boschervelt 't, 34 
Brouck 't, 34 
Coutere den, 34 
Duynct, 35 
Eechout d', 34 
Hertswinckele den, 34 
Houtem, 34 
Leenkin d', 34 
Velt ten Tuyne, 34 
 
BELSELE/EVERGEM 
 
Albinsvoorde, 409 
Rechoit Ten, 417 
Rechove Ten, 417 
 
BELSELE/VINDERHOUTE 
 
Terre de cheval, 409 
 
BERLARE 
 
Achterste Velt het, 480, 481 
Ascht d', , Ast d’ , 467, 481 
Axvelt d', 470 
Bacht den, 466 
Backers Dries, Backers Drieschs s’,  467, 482 
Baerdonk, 483 
Baerelbroec,  Baerelbrouc, Barelbrouc, Barelbruc, 
21, 463, 466, 471, 474, 477, 478 
Baereldonck, Baerledonc, Baerledonck, Bareldonc, 
Bareldonct, Barledonck 26, 471, 473, 479, 483, 505 
Baerledoncq Broeck het, 481 
Baerrelbrouc Dijck, Barelbrouc Dijc, 466, 474, 478 
Baesstraetken het, 469 
Barelbrouc te Vliete, 475 
Barrebrouc, 464 
Bauwensputte de, 480 
Bauwenstraetken, 480 
Beerleer Haghe de, 472 
Beerleire Velt, 87 
Berch den, 473, 475 
Berlaer Brouc, 464 
Berrecouters straetkinne, 462 
Bierman den, 311, 470, 479, 483 
Biest de, 476, 477, 480 
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Blancaert Velt, Blanckaerts Velt, Blakaerts Velt, 
466, 478, 482 
Blanckaerts straetken, 467 
Blanckaerts Velt Straetken, 483 
Bocht de, 482 
Bogaert de, 466 
Boghe de, 472, 475, 479, 481, 482 
Boucht den, 472 
Bouwen sHooeghen Stede de, 474 
Bouwen sHooghen straetken, 474 
Brouc int d’Molenbrouc, 180, 181 
Broucboort, 463 
Brouckvordt de, Broucvoort de, 463, 479 
Brouckvordtstraete, 479 
Broucmersch, 455 
Buenre d', 181 
Bunders de, 480 
Cley 't, 469 
Dijrmans Stede, 470 
Foprters de, 472 
Gaverken het, 480 
Gemeene Oubrouc, 479 
Gentschen wech den, 462 
Ghavere, 475 
Gherde de, 471 
Ghurde de, 471 
Gillis van Miggherode straetken, 475 
Groodt Schor het, 479 
Heeren dijc 's, 472 
Herdins Brant, 473 
Heyde de, Heyden de, 469, 481 
Heyderen landt den, 479 
Heye in de, 479 
Hoefkens bocht, 482 
Hoenenberch de, 466 
Hof ende Goet te Baerledonck, 481 
Hofstede de, 473, 475 
Hooric ten, 474, 478 
Hoowech bi TScaesmakers, 466 
Hoowech den, 469 
Houbroec, 463 
Hovelt 't, 474 
Hoverheet, 465, 468 
Kapelleken t' Veere 't, 472 
Kerckvelt het, 482 
Langhe Windt in den, Langhe Wint de, Langhen 
Wint den, 463, 470, 479 
Lant Houve de, 474 
Lant van Dendermonde d', 470 
Lawens tsOoghen Straetken, 473 
Letrot het, Letterot het, 482 
Letrotstraetken, 482, 483 
Machiels Wech, 470 
Meulenbergh den, Molenberg, 478, 481 
Moeraerts Goet, 26, 471 
Molen ghavere den, 467 
Molenstraete, 472 
Nere Rydt de, 480 

Nieuwen Boucht den, 472 
Nubroec het, Nubrouc, Nubrouck het, 463, 470, 479 
Oubroec d', Oubrouc d’, Oubrouck d’ , 463, 470, 
477, 479 
Oubrouc Dijc, 466 
Oubrouch Cappelle d', 472 
Overeetsche Velt d', 480 
Overeetse straete, Overheetsche straete, 479, 480 
Overwerp den, 479 
Paelwilghe de, 470 
Roosbrouc het, 470 
Roost de, 466 
Rot 't, 467 
Ryt de, 481 
Sant upt, 471 
Scaesmakers t', 466 
Scaesmakers t' Hof, 466 
Schoof den, 461 
Schoof Lant het, 480 
Scoef Te Berlaer, 468 
Sente Houve West de, 470 
Ser Hebs Leen, 467 
Serboydens Velt, Serbuydens Velt; 472, 476 
Seyersbocht, Seyersbochten, 481 
Stede Mersch, 470 
Stickers Bosch, 473 
Straten Ter, 475 
Streke de, 467, 473, 474, 475, 480 
Strijt den, 462 
Teppinck den, 480, 481 
Vivere den, 469 
Vliete Ten, 473 
Waelbrugghe de, 465 
Waele Te, Wale Ten, 469, 470 
Wilde Vooght de, 472 
Willem van der Haeghen straetken,  473, 475 
 
BRETAGNE 
 
Thaole, 335 
 
BRUSSEL 
 
Slotele in de, 182 
Zavel, 292 
 
CUTELGEM IN SMAL BRABANT 
 
Amselle, 526 
Begue le, 526 
 
DEERLIJK 
 
Roelins Te, 538 
 
DENDERBELLE 
 
Achelmere d', 213 
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Achterste Banhaege de, Achterste Banhaghe de, 
284, 301 
Ackerdriesch den, 212 
Aenwedde de Groote, 200, 210 
Aenweede, Anweedde de, 198, 205 
Aenwende d', 208 
Ameyen Ter, 210 
Anweede de Cleene, 196 
Aschmeersch den, 301 
Aweede d', 199 
Baefvelt, 209 
Baelberch de, 200 
Baerde Ten, 254 
Banchaeghe de, 203 
Banhaghe de, 285 
Bauwens Velt, 200 
Beeckvelt het, Beecvelt, 199, 211, 212 
Beems meerchs den, 200 
Belder Meersch de, 302 
Belle Cauter, Bellecauter, Belle Couter, 
Bellecouter, 205, 213, 254, 284, 285, 286, 302, 303 
Belle in den, 381 
Bellebroeck de, 213 
Bellemeersch, Bellemersch, 212, 284 
Berch de, 205 
Berct de, 254, 284, 302 
Berghe die, 201 
Bertelt Velt 't, 205 
Bexselaer Weede de, 198 
Biest de, 198 
Bleecvelt 't, 209 
Bocht den, Bochten de, 191, 205, 302 
Bockelaere, 211 
Boenhof den, 382 
Bogaert sKeysers, 381 
Bommelbeere den, 201 
Bondynsschers Brug, 381 
Boorwijtbroeck het, 213 
Boudins Velt, 200 
Bous Bochten, 212 
Bouwens Velt t', 381 
Breeden Meersch bosch den, 212 
Breeden Meersch den, Breeden Meersch of 
Bellemeersch, Breeden Meerschs, 212,  214, 382 
Breeden Meerschbosch, 205 
Breeder Straeten ter, 212 
Brouc int, 197 
Brouc tHoghe in, 197 
Broucstraete de, 209 
Brucker Velt up 't,  Brueker Velt d’, 192, 201 
Bruelen de, 204, 212 
Bruelietvelt 't, 199 
Brukevelt 't, 197 
Bysscoppen Mersch den, 201 
Calfsteert den, 214 
Campstadt, 285, 212 
Cappelaens Velt, 382 
Cleen Exken 't, 285 

Cleene Aenwedde de, 200 
Cleene Haghe Weede de, 198 
Cleene Haweede, 198 
Cleijsvelt, 212 
Cloester Broec het, 201 
Coutergat 't, 209 
Dalkiers Velt, 369 
Damme Velt 't, 203 
Damvelt, 200, 302, 303, 451 
Dauwede, Dauweede, 193 
Dender, 195 
Dochelmeere, 201 
Donaes eeyke, 200 
Donct de, 212 
Drie Banhaghe de,  Dry Banhagen de, 284, 301 
Driesch den, Driessche de, 204, 210 
Duust de, 206, 213 
Duyncx de,  Duyncxt de, 213, 302 
Duyncx straete, 303 
Echghelmeere d', 209 
Eeckmere d', Eeken Meere de, 200, 213 
Eertbrugghen Meersch den, 209 
Elst d', 214 
Erke d', 198 
Felt in 't Ter Strate, 196 
Felt 't, 201 
Felt Ter Varen 't, 196 
Foke de, 214 
Garenstic = Varenstic, 194 
Goed te , Meulebrouck, Meulenbrouck, 
Molenbroeck, Molenbrouc, Muelenbrouc, 
Muelenbroeck, Muelenbrouck, van Muelenbroeck, 
31, 198, 199, 209, 210, 214, 301, 302 
Goed van Zeebrouck, 284 
Goet Te Belle, Hof te Belle, Hove te Belle, 30, 200, 
213, 286, 303 
Goet te Buys, 382 
Goet te Meys, Hof te Meys, 198, 254 
Goet te Rosschem 't, Rossem, Hof te Rossem, Hove 
van Rossem den, 30, 210, 213, 367 
Goet Ten Ertwinckele, 204 
Goet ter Peerbrouck, 381 
Goet Ter Sickelen 't, Hoff Ter Sickelen, 212, 303 
Golen Veldeken 't, 210 
Goubroeckervelt het, 213 
Guldekin Hoveken 't, 198 
Hassel Velt bi Wiese 't, 197 
Hassele, 369 
Hasselt de, 199 
Herten Driesselken, 302 
Heycken 't, 201, 203, 205 
Hiekenne de, 192 
Hof Te Voorde, 199, 204 
Hoghe Broucke Ten, 199 
Hondspaene de, Honspanne de, Honspenne de, 205, 
212, 213 
Hoochstichele de, 238 
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Hooge Moortgat, Hoogemoortgat het, Hooghe 
Moortgat het, 212, 303 
Hoogen Bochten de, 302 
Hooghvorst de, 198, 199 
Houck den, 284 
Houden Meechs den, 200 
Hove Panne de, 209 
Hove ten Eecken den, 301 
Hoybrouck het, 381 
Jans Langhen Leen, 198 
Kaffarts Velt, 369 
Kaper Driesch den, 197 
Kercke Meerschelken het, 214 
Kercken Meersch den, 302 
Kersten Berch den, 382 
Keysers Bochten de, 201 
Lachaers Bochs, 200 
Langhe velt d', 381 
Langhen Velde den, 382 
Langhenmeersch den, 214 
Lebbekestraetje, 212 
Leenmersch den, 191 
Leeumersch, 191 
Liere van, 211 
Locker Weye de, 210, 211 
Loest die, 210 
Maelbossche, 185 
Mebrouc, 217 
Meere de, Mere de, 200, 210 
Meere Brouck ten, 201 
Meerminne, 301 
Meierij/Praterij Belle/Zwijveke, 197, 199 
Meire de, 212 
Mere de, 203 
Mergrieten Coens Velt, 202 
Merre de, 185 
Mersch de Naten, 185 
Mersch den Corten, 210 
Mesbrouc, 216 
Meys Beke, 204 
Meys d' Velt, Meysvelt het,  204, 209, 284, 302 
Meys de, 199 
Meysbeke, 192, 211, 352 
Middelste Banhaege, Middelste Banhaghe, 284, 
301 
Middelwaert, 302 
Moest Coutere de, Moeste Coutere, 197, 206 
Molenbrouc Mersch, 211 
Molenbrouc te, 195 
Monninckvelderen de, Monnix Velden, 204, 213 
Moortelvelt, Moortervelt, 205, 212 
Moortgat Leen, 200 
Muelenbrouc Ten, 193 
Naten Meersch de, Naten Mersch de, 
Natenmeersch, Natenmeersschen de, 30, 196, 198, 
211 
Natte Meere de, 198 
Natten Meersch de, 212, 213 

Necker Driesch de, Neckerdriesch den, Neckers 
Driechs den, 195, 208, 210 
Nedermoortgat, 303 
Neesen Velt 't, 285 
Ochelmeere d', 201 
Oostvelt, 285 
Ouden Meersch den, 200 
Ovenstuck d', 301 
Overstick d', 284, 285 
Oyencouterken d', 202 
Oyevaerts eeck de, Oyvaerts Eeck de, 212, 213 
Papaerts Berch, 194 
Papers Berch, 210 
Pappevelt, 206 
Perrebroeckbosch, 212 
Peyseveltstraete, 212 
Poorterweede de, 213 
Poot Bochs den, 200 
Puls Velt, 198 
Rauwelsyp Meersch, 212 
Ressegem, Resseghem, 303 
Ronstmeersch de, 212 
Ront Veldeken het, 211 
Roscam, 302 
Rovansbosch den, 213 
Saeysvelt, 202 
Sant Winckele de, 214 
Sarestick 't, 196 
Scildeken 't, 208 
Scuude in de, 191 
Serpieters Velt 't, 205 
Serwouters Velt, 205 
Sickelen Ter, 212 
Sinte Martins Cauter, 286 
Sloct, 212 
Smeetsvelt, 382 
Smoetsvelt, 382 
Sneckers Dryech, 201 
Sneckers Velt, Snexkers Velt, 195, 201, 209, 211, 
212, 213 
Stafys Bochten, 202 
Stede van Meys de, 302 
Steenbeke ter, 185 
Stoct de, 303 
Strate Ter, 196 
Strymeersch den, 302 
Stuene de, 302 
Tillys Velt, 381 
Tjaeren Stuck, 212 
Trudekin, 191 
Turpens Veldeken, Turpins Veldeken, 284, 302 
Varen Stick 't, Varenstic, Varenstuck het, 193, 194, 
209, 302 
Voerde te, 210, 376 
Voghelrye de, 213 
Voorbrugghe de, 209 
Voorde te, ten , 192, 195, 196, 200, 199, 212, 213, 
381 
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Voorde den Driesch te, Voorde te aan den Driesch, 
192, 195, 197, 201, 212 
Voortbeke de, 212 
Voortbrugghe, 208 
Vorst den, ter, 198, 199, 212 
Vorstevelde et Hiekene, 192 
Vorstweede de, 192 
Vox bochten 't, 201 
Waelputte ten, 381 
Waren Stic, 198 
Weede de, 196 
Werff de, 302 
Werfken d', 197 
Weye te Moijs die, 210 
Weynstraete de, 212 
Wijndriesch, Wijndriessche de, Wyendriesch den, 
205, 212, 214 
Woehoutte te, 200 
Woelputte den, ten, 209, 381 
Wouters Brouc, Wouters Brouck, 50, 381 
Wymeersch den, 302 
 
DENDERMONDE 
 
Bolleweerc, 45 
Brugghe de Langhe, 82 
Clef la, 216 
Coorenaert, 177 
Costerie Tiende, 254 
Leen van der Vere d', 82 
Mechelpoorten, 206 
Mechelse Poort, 211 
Meierij van de Keure Mechelpoort, 311 
porte de Malines, 49 
 
DENDERMONDE DE NIEUWBURG 
 
Crayenem te, 34 
Goet te Crayenem 't, 34 
Hildenborghen lant, 34 
Nieuborch te, Nuborght, Nuwerborch ter, 34 
Torre ten, 34, 35 
Zeveneke te, 34 
Schoormans Velt, Scoormans Velt, 34, 35 
 
DENDERMONDE VRIJHEID 
 
Abbeele Ter Veere Ten, 21, 22, 25 
Ackervelt d', 23 
Baelde Putte, 22 
Blauwaert den, 29 
Boesvelt het, 29 
Bouwens Brugghe, 22 
Brampt ter, 18 
Cleen Broenbrouc metten Scildekene, 21 
Crayeghemstraat, 29 
Craynem Velt, 20 
Croc de, 23 

De Groete Veere van Dendermonde, 20 
Den Grooten Bucht, 21 
Den Terdt van den Vere Thielrode, 19 
Dinghene Velde, 20 
Gasthuus Meersch, 21 
Goed ter Meere, 19 
Goet ten Broucke t', 25 
Goet Ter Braempt, 22, 24 
Goet van de Boysots, 29 
Goet van Thoff Ten Eecken, 29 
Groote Gheest, 22 
Groten Bocht, 19 
Heechmans Velt, 23 
Hof te Perrebrouck, 23 
Lichtervelt , 19 
Meere ter, 21 
Meereel Brouc, Meereelbrouc, 19, 21 
Meertsheye de, 25 
Noubourch van Dendermonde, 26 
Nuborch Kercke Ter Straten, 23 
Perremeersch, 29 
Perrevelt het, 29 
Poelsant de, 24 
Sainct Odolf Brouc, 19 
Schoorkin t', 23 
Schoormans velt, Schorrmans Velt,  29, 30 
Sclotel van der Galghen den, 24 
Scoubrouck, 23 
Sint Odolfs Brouc, 19 
Sint Oonolfs Dijk, 24 
Smols Velt, 23 
Verloren Cost, 29 
Vlassenbosch Ten, 22 
Witten Meersch den, 30 
Wouter Moens Bocht ter Donct, 23 
 
DENTERGEM 
Dendermonsche het, 336 
Denremonsche le, 336 
Goet Te Maldeghem 't, 336 
Goet Ten Bossche 't, 336 
 
DESSELGEM 
 
Lake Te, 551 
 
DESTELDONK 
 
Leen Ter Wostynen, Woustynen, Woestynen, 
Wostinen, Wostine, 524, 525 
 
EGEM 
 
Bruele le, 218 
 
EICHEM 
 
Monnec Veldre, 218 
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Veldre, 218 
Wiendriesch le, 218 
 
EKE 
 
Drie Zwanen de, 63 
Gheer de, 63 
Polder Ham den, 63 
Thammekin, 63 
Vaerwickmeersch, 64 
Varewijc, 62 
Weldene, 63 
 
ELSEGEM 
 
Beke Ter, 539 
Doorne ten, 539 
Landschoof, 539 
Scelden Ter, 540 
 
EVERGEM 
 
Awinsvoorde t', 471 
Belsele, 417 
Cromvelde, 417 
Joncvrouwe Beelen Rente, 418 
Langhe Brugghe, 335 
Paeulgoet, 417 
 
GENT 
 
Bachten Biesteene over TSchelde, 433 
Bornagie Rente, 433 
Brabant Poort, 433 
Braempoorte Over schelde, 432 
Groene Oyse, 431 
Keizerpoort, 433 
Keizerstraete, 433 
Keyserpoorte de, 432 
Langherbrugghe, 432 
Leen Te Raveschoot, 434 
Lenstraetje, 434 
Lyeve, 409 
Molenstede, 429 
Molensteede Ter, 430 
Muelen Ten, 432 
Muelestede, 430 
Muiden de, 430 
Oultre l’Escaut, 431 
Over Schelde het, 433 
Pernalentol ende Gheleede de, 432 
Pont de Pire le, 419 
Reep, up den Reep, 431, 432, 433, 434 
Sandt upt, Sant opt, upt, 311, 431, 432 
Scelstraete de, 431 
Sint Lievens Poort, 431, 432 
Sint Lievens straete, Sint Lievensstraete, 311, 432, 
433, 434 

Sint Lievens Vest, 434 
Ten Spiegele, 405 
Vijf Wintgaten de, Vijfwintgaten up ’t Sant, 431, 
432, 433, 434 
Vleeschouwersstraete, 434 
 
GREMBERGEN 
 
Ackere Ten Hanshe den, 136 
Bansloot de, 165 
Beireleenen, Berreleenen de, 55 
Boosch Straete, 54 
Bossche ten, 50 
Cammaert den, 55, 310 
Cappoen de, 55 
Cleen Sant, 136 
Corten Acker ten, 51 
Dunck de, 136 
Eechoute den, 136 
Fief te Kerchove le, 46 
Gadijck den, 28 
Ganse Gaver, 53 
Gheerst Ackere de, 136 
Gheest den, 136 
Gheest Groten den, 136 
Ghysels velt, 55 
Groeter Gheest, 53 
Haghe de, 136, 137 
Hoeve de, 136, 137 
Hof Oudt den, 136 
Hof Ten Kerchove, 53 
Hooghe Braecke de, 23 
Kerregavere, 136 
Leen te Kerchove 't, 55 
Linden Ackere de, 136 
Lomere, 136 
Loonmerre te, 52 
Meiereij van Grembergen, 51, 53, 54, 56, 310 
Plancken de, 136 
Pottelsberghe Bosch de, 137 
Put Ackere de, 136 
Quadijc de, 179 
Rente van Gremberghe de, 50 
Ruvel Beke de, 136 
Ruvelt, 47, 52 
Ruveltstraete, 45, 52, 53 
Sanden Clenen den, 136 
Schuerken het, 55 
Schutterie van Gremberghen, 52, 49 
Scoubroec t', 269 
Scutterie, 45 
Seinte Mergriete Dam, 52 
Sinte Margrieten Putte, 136 
Spikers de, 49 
Vijf Schoof den, 26 
Vijf scoef et Heilstwinnynghe, 46 
Vliet den, 136 
Vosstraetken, 55 
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Wonacker den, 21, 25, 28 
Zijtdijck, Zuduc de; 50, 54 
 
 
 
HAMME 
 
Abeele Ten, 111 
Acker den grooten, 137, 147, 161 
Aerde den, 140 
Aerdoyen, Ardoye, Hardoye, Herdoye, 117, 135, 
142, 155 
Aert den, 139, 153, 166 
Ardoeye Coutre, 104 
Aschmersch den, 135 
Ballinc Straetken, 135 
Bambeke de, 154 
Bansloot, 135, 153, 164 
Beemken d', 135 
Biesestraete, 116, 154 
Biest den Grooten, 109 
Bodelbure te, 170 
Bosch den, 145, 151, 158, 164 
Bouwens van Heede te in Nubroucq, 133 
Broechstraten, Broucstraete, 104, 119, 126 
Broucken d'oude, 165 
Buelbier brouc, Buelbuer Brouck het, 170, 171 
Buelbier int, 170 
Bulck den, 141, 149, 163 
Bulck den Cleynen, Cleijnen Bulck den, 141, 149 
Bulck in de Donghen, 149 
Caeldries de, Caeldriesch de, 128, 132, 140, 152 
Camerhouc de, Camerhouck de, Camerhuuc de, 
127, 167, 167 
Capelrie Ackere van Onze L. Vrauwe, 141 
Cappelleken van den Baghynhove 't, 153 
Claeus Lant, 109, 149, 163 
Cleen Coelput Broeck, 126 
Cleen Coolputte, Cleyn Coolput, Cleijn Coelputte 
het, Cleen Colput het, 126, 132, 142, 310 
Cleen Straetkin, 79 
Cleenbiest de, 108 
Coelputte, Coolputte, 121, 123, 126, 153 
Coelputten Brouc, Colputte Brouc, 116, 122 
Cokelberch den, 79 
Coolputte Groot, 79, 134 
Craeyloe, Crayeloo, 125, 134, 152 
Crommen Schrieck den, 142, 156 
Croone de, 141 
Dammekensstraetken, 125 
Damstraete, 130, 154, 165 
Dangheleeren Hofstede 's, 167 
Deurlant, 158 
Donc de, Donck de, Donct de, Donk de, 115, 121, 
138, 142, 149, 153, 155, 162, 163, 170, 310 
Donck Ackere de, 163 
Donckstraete, 151, 164, 165 
Donckstraetken, 149 

Doncstraetje, 115 
Donderbroucken de, 151 ( Zie ook de 
Onderbroucken )  
Donghacker de, 150 
Donghen, 149, 163 
Dorme, Durme, 128, 142, 153, 170 
Draeybane de, 140 
Driesch den, 155 
Drije Straetkens de, Dryt straetkens,  151, 155, 165 
Drye Goten ten, 152 
Dullaert de, 130, 155 
Dyckers Hofstede het, 133 
Eechaut t',  Eechout d’, 108, 118, 122, 124, 126 
Eeckbosch den, 139 
Eedemuelen, 152 
Eedt den, 311 
Elsacker den, 311 
Eschackere den, 116, 138 
Esschenen Dam den, 79 
Everdeys leen, 133 
Fellen Noord den, Fellen Oord den, Fellen Oorde 
de, 124, 126, 129, 140, 155,  
Fief Ter Loo le, 113, 119 
Fief ter Lysen le, 108, 133 
Geem, 116, 127, 133, 134, 165, 00, 112, 119, 120, 
155 
Geepsvelt, 144 
Geestpvelt, 158 
Gheer den, 140 
Ghesptvelt, 158 
Ghespvelt, 140 
Gheylackere, 147 
Gheytackere den, 160 
Ghulden van Sent Annen de, Gulde van Sint 
Annen, 121, 122, 170 
Grooten Biest den, 109 
Haereldonck, 137 
Hanssenackre, 145 
Hardoyestraete, 155 
Heckemans Ackere, Heckermans Acker, 146, 147, 
160 
Hecken 't, 116 
Heeckbosch den, 139 
Heede Muelene, 165 
Hekelbeke, 147 
Helskin d', 119 
Henegaert, 134, 152 
Hesackere den, 154 
Hoestacker, 122 
Hoeve de, 137 
Hoghe Goet 't, 140 
Hoghe Micheils Velt, 121 
Hooghen Woelputte den, 167 
Hoostacker, 121 ( zie ook Oostacker )  
Horters Hecken 's, 166 
Houdtacker, Houtacker, 115, 117, 119, 134, 152 
Hoveken t', 143 
Ickelbeke, 160 
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Langhehaghe, 147, 148, 161, 162 
Langhemate, 123, 151, 155, 164, 165 
Leeden Ackere den, Leedenacker de, 149, 162 
Leen d, 122 
Leen Te Penningen, 171, 312 
Leen Ter Lysen 't, 26, 311 
Leppevelt, 115, 123  ( zie ook Lippeveld )  
Linde Ten Hoygate de, 138 
Linden Rodt der, Linden Rot de, Lindenroot den, 
100, 120, 121, 129 
Lippeveld, Leppevelt, Lippevelde,, Lippevelt, 115, 
119, 123, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 155, 157, 
158, 160, 161 
Loo le Fief Ter, 119 
Loo Ter, 119 
Lysens het leen ter, 133 
Macharis den cleenen, 141 
Macharis den Grooten, 141 
Maelacker, Malackere, 102, 128, 129, 137 
Maelbrugghe, Maelbrugghen, 128 
Maldeghems Brielken, 145, 159 
Maldeghems Broecken, 159 
Mandekens Bosch, 153 
Meere de, 144, 157 
Meerschstraete, Meerstraete de, 148, 149, 163 
Meersschen de, 137 
Meulenbrouck, 141 
Meulenstraetkinne, 117 
Moelacker, 110 
Moerheide, Moerheyden de, 122, 153 
Molenberch, 102 
Molenbroec voire thecken, Muelenbrouc voor 
tHecken, 116, 120 
Moortelhouck den, 146 
Moortelhouck van Lippevelde den, 160 
Muelenberch den, 134 
Muelenbroeck, 138, 139 
Muelenstrate, 123 
Myn Vrauwen Huysken, 140 
Naerde, 134 
Neerlant, 157 
Noord den, Noorde den, Noort den,  131, 132, 134 
Noubrouc, Nubrouc, 118, 120, 122, 123, 127, 131, 
132, 138, 167, 435 
Oestacker, 122 ( zie Oostacker) 
Olyvaers Nest den, 141 
Onderbrouc d', 125 
Oord den, 115 
Oostacker, Oostackere, 102, 104, 110, 115, 116, 
119, 121, 122, 123, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 
134, 137, 152, 154, 167 
Oostacker Velt, 118 
Overloop, Overloope, Overlope, 115, 120, 124, 
134, 138, 142, 144, 145, 155,  
Overloopacker, 142, 145, 149, 156 
Payenbrouck Ackere, Peynbrouckacker, 149, 162 
Pieter Put den Grooten, Pieters Put den Grooten, 
139 

Pieters Putte den, 139 
Putacker, 147, 161 
Rachtinck den, Raechtinc de, Raechtinck de, 127, 
147, 161 
Reynaert den, 166 
Rijbeke de, Rijtbeke de, 115, 116, 126, 128, 137, 
140, 152, 153 
Rijconkers, 137 
Rijdtackere, 131 
Rijtgracht, 120 
Roden aen den Driesch ten, Rooden ten aan den 
Driesch, 142, 155 
Rot de, 136 
Ruuvelt Beecke, 136 
Ryckaerts Ackere, 137 
Samstraete, 128 
Santvoortstraete, 150, 164 
Scaubroecstraete, Scaubroucstraete, 
Scoubroucstraete, 119, 128 
Schoof van Vromonde den, 130 
Schooflant, 104 
Schrieck de, 142, 155 
Schutters Hof,  Schutters Hof van Sint Jooris, 125, 
132, 140 
Scutters Heckene, 137 
Sickelthiende, 131, 142, 155 
Hamme Sint Anna, 133, 142 
Sme Acker de, 137 
Soch, Sogh, 142, 143, 144, 156, 157, 158 
Sorters Heckene t', 116 
Sporct de, Sport, 115, 122, 147, 151, 161, 164 
Sprendelsstraetken, 120 
Sprendelstraete, 136 
Streke de, 139, 160 
Swaertstuck het, 146 
Swaervelt, 133 
Swert Stuck het, 160 
Swerte Gracht de, Zwartengracht den, 143, 157 
Thoo(r)ken,  Thooreken, 145, 158, 161 
Twee Brugghen de, 122, 140, 152 
Twee Buendere de, 167 
Veldam den, 133 
Vermondts Schoof, Vromontschooff, 103, 312 
Vier Velderen de, 151, 165 
Vijfschoof, 102, 104 
Vliet Beke de, 129 
Voshoel 't, Voshool ‘t, 149, 163 
Waghen wech den, Waghenwech den, 140, 145, 
159 
Watermolen, 116, 135 
Watermolen nabij Coelputte, 121 
Watermolenstraatje, 114 
Weerhaeghe de, Weerhaghe de, 143, 156 
Westacker, Westackere, Westackre, 102, 104, 116, 
118, 120, 123, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 134, 
137, 140, 144, 152, 153, 154, 157, 165 
Westacker van Lippevelt den, Westackere van 
Lippevelde, 144, 157 
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Weverstraete de, 128 
Wilde Brake de, 116, 166,Winckele den, 140 
Wincle den, Wincle den, 151, 164 
Woestyne in de, 132 
Zantackers de, 132 
Zijdijk van Noubrouck, 141 
Vierschaar, Ghulde van Sint Annen de, 170 
 
HANSBEKE 
 
Gavers, 412 
 
HEERLIJKHEDEN 
 
Aertevelde, 409 
Anghereel, 522 
Ardooie, 32, 334 
Asschcrihane, 328 
Auweghem, 155 
Auxerre, 534, 535, 536 
Axele, 522 
Baerdouchsche, 552 
Banlaer, 319, 556 
Barelbrouc, 445 
Bauwinsburch, 534 
Beaumont, 333 
Beauprez, 188 
Beke, 557 
Belsele, 409 
Bigaerde, 252, 261, 262 
Bleu Chastel, 310 
Borborch, 534 
Borst, 211, 213, 286 
Bouchoute, 557 
Busbeke, 30 
Bygaerde, 253, 287 
Cappelle, 532 
Chassey, 536 
Clary, 397 
Coolscamp, 333 
Cuttelghem smal Brabant, 526 
Der Roest, 98 
Diepenbrouc, 558 
Dormael, 536 
Dourdan, 536 
Douze Bonniers les, 409 
Eerdtbrugghe, 512, 522 
Eke, 31, 63, 473, 483 
Elseghem, 533 
Emelgem, 338 
Espinoy, 27 
Estampes, 536, 537 
Exarde, 402 
Faulcquemberghe, 27 
Fremicourt, 97 
Frerameys, 536 
Gavere, 408 
Gherbstet, 532 

Ghyzeghem, 381 
Grasen, 371 
Grijsperssche, 534 
Gryspeersch, 533 
Hamme, 188 
Hamme en Sint Annen, 310 
Hansbeke, 410 
Harelbeke, 549 
Hemelgem, 338 
Hoelbeke, 20 
Hof Ter Borcht, 449, 450 
Hollandt, 430 
Hoolbeke, 259 
Hove tZeebrouck, 284 
Huise, 26, 316, 319 
Huusse, 555 
Ingelandt, 302 
Ingelmunster, Ingelmunstre, 527, 532 
Izegem, 338 
Kalken, 494, 513 
Kerckhove, 65 
Laarne, Laerne, 339, 348 
Le Fief Emprie seign.de Monstruel, 359 
Leene der, 196 
Lichtervelde, 334 
Lichtervelssche, 494 
Londerzeel, 311, 320 
Lozere, 317 
Lychtervelschen, 513 
Maldeghem, 393, 402, 403, 406 
Maminnes, Mamismes, Masminnes, Massemene, 
447, 517, 520, 521 
Manteul, 533 
Manuy, 533 
Mariekerke, 152, 153 
Marke, 545 
Mastaing, 521 
Merchtem, 349 
Merendree, 61, 408, 409 
Meulebeke, 312, 447, 533 
Meynaertstichel, Meynaertstichele, 532, 533, 534 
Middelbourch, 447 
Middelburg, 551 
Moerzeke, 402, 405, 407 
Molenbeke, 332 
Molwijc, 349 
Monstroeul, 27 
Montenaken, 360 
Mortaensche, Mortaeinschen ten, Mortansche het, 
332, 334, 446 
Mosschere / Mosscherambacht, 348 
Mourske, 111 
Muelebeke, 449, 450 
Naintheul, 536 
Nanthuel, 532 
Nantoillet, 535 
Neelle, 111 
Nevele, 319, 555 
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Nieukerke, 449 
Nivernois, 536 
Nuefvele, 333 
Oomberge, 97 
Overmeere, 435 
Paesschendaele, 86 
Parike, 432 
Peteghem, 253 
Pollare, 348 
Pontrewart, 534 
Poort ende Vrijheyt van Merchtene, 294 
Prey, 535 
Puthem, 551 
Rechem, 557 
Ressegem, 513 
Ribaucourt, 188, 310 
Ribaulcourt, 26, 31 
Rijckquaertschoere, 533 
Roden, 453 
Roeden, 451 
Roesbrugge, Roedtsbrugghe, 532, 534 
Rolleghem, 550 
Rothelors, 536 
Roza, 535 
Ryckaertschuere, 534 
Rymeersch, 30 
Saint Bavon, 436 
Scheldebelle, 522 
Schiervelde, 86, 53210 
Sint Baafs, 430 
Sint-Eloois-Vijve, 533 
Sint Eloois Vijve Dendermontsche, 532, 533 
Ten Buelbuere, 171 
Tenremonde, 111 
Ter Plancke, 317 
Ter Straten, 443, 444 
Thaole, 335 
Thoury, 536 
Tielt, 421 
Uplozere, 557, 558 
Van Der Beke, 65 
Vetry, 408 
Vinderhoude, Vinderhoute, 61, 408, 409 
Vitaulx, 536 
Vlaminchove, 334 
Vutberghen 435 
Vutberghen/Overmere, 20, 27, 47, 312, 445 
Wachael, 522 
Wakken, 54, 548 
Werchin, 359 
Westmalle, 26 
Wetteren, 436 
Wieze, 30, 211, 213, 214, 284, 286, 302 
Wilderne, 371 
Wostine, 525 
Wulfwincle, 534 
Ysenghem, 338 
Zwevegem, Zweveghem, 26, 552 

 
 
HEESTERT 
 
Butseghem Te, 550 
 
HEUSDEN 
 
Eertbuer, 518 
Hemelrijcke, 420 
Hoeghen buchte den, Hooghen Buchte den, 420 
Nieuwen Huus Ten, 420 
Ymmetuun den, 420 
 
HUISE 
 
Goet Ten Werfve, 317 
Hof te Bouchaute, 319 
Hof Te Pleyere, 319 
Lozere, 317 
Lozere up, 317, 527, 533, 556,  
 
HULSTE 
 
Grijsperssche 't, 534 
 
INGELMUNSTER 
 
Briele Ten, 528 
Caulie, 533 
Mosbrouc, 531 
Ruden thol den, 528 
Walle Ten, 531 
 
 
IZEGEM 
 
Berleghemsche Ten, 338 
Berrelemsche Ten, 338 
Heerschip van Beerleghemschen, 338 
 
KALKEN 
 
Geemeenen Ackere, 513 
Sauwerstraete, 513 
 
KERKHOVE 
 
Kerckhof cautere, 65 
Waermaert cautere, 65 
 
 
KERKHOVE BIJ OOIGEM 
Volders Velt 's, 65 
 
KORTRIJK 
 
Tonlieu des Brebis, 550 
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KUURNE 
 
Gryspeersch, 533 
 
LAND VAN GAVERE 
 
Vaerwicke Meers, 543 
 
LAND VAN GRIMBERGEN 
 
Bank van Bruesegem, 357 
 
LANDEGEM 
 
Haseldonc ten, 414 
 
LEBBEKE 
 
Achterste buender d', Achterste Bunder ‘t, 375, 382 
Achterste Hulst Velt d', 383 
Achtersten Dyc den d', 391 
Ackers Merre op, 383 
Addelgracht de, 352 
Aerent Elst, Arent Elst, Arentelst d’, 257, 263, 288 
Alfsberghen de, 391 
Andries Bijls Veldeken, 390 
Anepoel Put, 388 
Arents straetje van den Dijke, 373 
Aschmersch den, 284 
Aschvach den, 391 
Aschwech den, 390, 392 
Baghijnen Bunder 't, Bagynen Bunder het, 390, 392 
Baghinen Bosch de, Beghijne Bosch,  377, 387 
Baghinen Dijck de, Baginen Dyck, 385, 387 
Baghynen Landt der, 289 
Bechveldeke, 383 
Beeckvelt, Beecvelt het, 311, 366, 367, 372, 379 
Beersvelt 't, 34 
Berch, 35, 36 
Bercvelt het, 368 
Beren Veldeken 't, 34 
Bernaven Mersch in, 374 
Berren Veldeken, 35 
Bersvelt 't, 35 
Bervict den, 352 
Beughem te, 289 
Biest den, 368 
Biesweede de, Biesweyde de, 284, 303 
Blocxhof, 34, 36 
Bloemsvelt, 289 
Blomme Te, 362 
Blyen ten, 288 
Bochaut 't, 285 
Bochelt de, 367 
Bochout, 389 
Bocht de, 257 
Bocht de langhe, 35 

Bochten den langhen, 34, 36 
Bochtvelt d', 383 
Bollewerk 't, 288 
Bosch den, 263 
Bosch tZeebrouck den, 284 
Boschervelt, Bosscher Velt ‘t, Bosschervelt ‘t, 34, 
35, 36 
Bossche Ten, 371 
Bouchout, 303 
Braemlant 't, 207 
Breecmans te, 370 
Breemlant, 206, 207 
Breenbroeck, 386, 387 
Breenbroeck Cleyn, 289 
Breenbroeck Putte opde, 386 
Brouck 't, 34, 35 
Brouck Velt d', 380 
Caelgebierts de, 374 
Caillebeerts, 369 
Calurweede/Calverweede, 390 
Calvereensels, 207 
Campstadt bij, 212, 308, 392 
Cappelleberch, 35, 36 
Casteel Velt 't, 388, 390 
Cauter, Couter, Coutere den, 34, 35, 36, 303, 309, 
375, 388, 392 
Cheins van Erembodeghem, 371 
Cleencoutre de, 207 
Cleenen Dijck Mersch in den, 378 
Clunxstat, 392 
Coeflant het, 387 
Colime Stede, 366 
Conckele le, 401 
Conckelgoet 't, 312, 385 
Conckelstraete de, 385 
Conkeltiende de, 371 
Couter van Lebbeke, 371 
Coutermaert de, 378 
Cromvelt 't, 391, 392 
Crude Te, 387 
Cruijsstraete de, Cruystraete de, 376, 377, 387 
Cruijsvelt het,  Cruiysvelt ‘t, 387, 391 
Cruweede in de, 374 
Cruysvelders, 35 
Dampoel Straetken, 383 
Dampoel Velt, 312 
Darentelst, 289 
Derthien Dachwant de, 391 
Dexkersmeere, 386 
Dict de, 372 
Dijck de, 310 
Dijckbrugge de, 390 
Dijcke Ten, 365 
Dijct de, 389 
Dijntersche Stede de, 386 
Doorent den, 376 
Doppeltere den, 27 
Drijfstraete de, 380 
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Dulststraetkin, 366 
Duust de, 36 
Duversenvelt, 375 
Dyc Huuse de, 377 
Dyc Stede de, 391 
Dycbosschen de, 384 
Eechaut d', Eechout, Eecout, 34, 35 
Eecken Hof den, 207 
Eecken Velt d', 308 
Een Weere visserij, 182 
Eeppelteerre den, 388 
Eertbrugghe velde, Eertbrugghen Veldere, 
Eertbrugghen Velt, 34, 36, 288 
Eglant straete d', 263 
Elskin d', 375 
Elver Meere d', 366 
Eppelleere den, 390 
Erdtwinckele, 35 
Eschwech den, 392 
Ettinghe de, 379 
Exelteire den, 389 
Eyghelant de, 377 
Fief Ten Overneste, 455 
Fiesveldeken t', 387 
Fisveldeken 't, 385 
Fronevelde ten, 380 
Gameersch den, 289 
Ghalant den, 362 
Gheestvelt 't, 388 
Ginderboven straete, 303 
Goed t' Affelghem, 36 
Goed Te Coteels, Te Couteels, Te Cotteele, Goet te 
Cauteels, Cotteels, Couteels, 372, 373, 385, 390, 
391, 392 
Goed Te Hoeverneste, Goet Te Hoverneste, Goet 
Toverneste, Hof Thoveneste, 372, 374, 384 
Goed Ten Conkele, 371 
Goed Ten Eecke, 206 
Goed Ter Beke, 372 
Goed Ter Meere, 369 
Goedt Ten Bogaerde 't, Goet Ten Boogaerde, 368, 
384 
Goedt Ten Bossche 't, Goet Ten Bossche, 375, 376, 
382 
Goedt Ten Dijcke, Goet Ten Dijke, Hoff Ten 
Dijcke, 368, 376, 387 
Goedt Ter Hulst, 368 
Goet Te Beughem, Goet Te Bueghem, Hof [ Hoff ] 
te Bueghem, 289, 377, 386, 387, 389,  
Goet te Coelyns 't, 373 
Goet te Gaete 't, Goet Ten Gate, 50, 289, 386 
Goet Te Kethele 't, 378 
Goet Te Libersay 't, 451 
Goet te Peerbrouck, 35, 36 
Goet Te Rossem, Hof Te Rossem, Hove van 
Rossem, 30, 367, 378, 384, 386, 389 
Goet Ten Broecken het, 391 
Goet Ten Eecken, 308 

Goet Ten Ondermeere, Hof Ter Ondermeere371, 
382 
Goet Ter Briele int, 377 
Goet Ter Ertbrugghe 't, Hof Ter Heerbrugghen, 
246, 288, 369 
Goet Ter Meere, 289, 387 
Goet Ter Varent het, Hof Ter Varent, 364, 390 
Goet van Lier, Goet van Liere, Goet van Lyere, 34, 
36, 257, 288 
Goet van Liere ende de Slaecten, 379 
Grant Meysvelt, 362 
Groenen Wech den, 388 
Groote Pletse de, Grootte Pletsse de, 379, 387 
Groote Velt 't, 384 
Hampoel den, 368 
Hane den, 312, 374, 387, 392 
Havepoel den, 376 
Heerbrugghe, 369 
Heerlijkheid van den Hove tZeebrouck, 284 
Heetswinckele den, 36 
Heirbaen naar Aalst, 391 
Heirstraete de, 369 
Herman Daens Velt, 390 
Hertsmeere den, 451 
Hertswinckele den, Hertswynckele den, 34, 35 
Hertsyde de, 392 
Heurst de, 391 
Heirstraete de, 367 
Hoeck den, 35 
Hoefkenne de, 34 
Hoefkin 't, 35 
Hof Te Blomme, 366 
Hof Te Crude, 373 
Hof Ten Heckene, 370 
Hof Ter Bekie t', 383 
Hoff TSeebrouck 't,  Hoff T Zeebrouck, 284, 303 
Hoghe Velt 't, Hoghevelt ‘t , Hooghevelt ‘t, 363, 
365, 375, 384 
Holmeire de, 311 
Hons Bosch ts', Honsbosch t’, 372, 376 
Honspanne de, 389 
Hoof Ter Beecke, 375 
Hoof Ter Huulst 't, 375 
Hoofkens, 35 
Hoofkin, 35 
Hooghe Rot up t', 383 
Hooghen Wech den, 377, 384 
Hooghendriesch den, 311 
Hooghewech den, 372 
Hoorick, 308 
Houdenzijde up den, 373 
Houtem, 34 
Hove Ten Eecken, 303 
Hovinge de, 309 
Hulsco de, 378 
Hulse de, 366 
Hulsebosch den, 372 
Hulst ter, 384 
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Hulst Velt het, Hulstvelt het, 312, 366, 368, 373, 
378, 384 
Hulststraetje het, 366, 383 
Hulstvelde den, 378 
Huststraetken, 366 
Huulst der, 375 
Jans Van ..., 379 
Kerbroeckx Velt 't, Kerrebroex Velt, 385, 387 
Kerckhoff Meersch de, 309 
Knijfbooschs, Knijfs  Boschs, 382 
Knollere land, 52 
Kruisstraete, 385 
Lanck Bosschelken het, Lanckbosselken d’, 312, 
387 
Lancveldeken t', 391 
Langhen bochten den, 34 
Lebbeeckschen Cauter, 303 
Leen Te Rossem, 389 
Leen Ten Heckene, 373 
Leenkin d, 34, 35, 36 
Lepus Hof de, 378, 384 
Lieve Vrouwe Veldeken, 385 
Luys Velt d', 379, 389 
Lyssemans Veldeken, 385 
Mars Velt, Marsvelt het, 366, 367 
Meere in de, 367 
Meere ter, 289 
Meerevelt op, 373 
Meersselken d', 288 
Meerweede de, 389 
Meierij van Lebbeke, 370 
Meijs Velt het groot, Meijsvelt het groot, Meys Velt 
groot, Meysvelt groot, 288, 374, 385, 387, 388 
Meir Velt, 373 
Mergelsvelt d', 288 
Mersch Heyde, 379 
Mertsche Heide der, 366 
Mertsheide de, 366 
Meulecouter,  Meulencauter, Molen Couter, 
Molencouter, Muelecauter, Muelecoutere, Muelen 
Coutere, Muelencauter, 207, 254, 303, 309, 352, 
365, 368, 373, 378, 379, 388, 389, 391, 392 
Meulen Veldeken 't, 391 
Meulenbrouck te, 309 
Meulenmersch den, 390 
Meys Velt 't, Meysvelt het, 288, 373 
Middelgracht de, 288 
Moestvelt 't, 36 
Moesvelt d, 35 
Muelen der, 384 
Muelsmeersch 's, 27 
Muersem Velt, 385 
Muls Merschs den, 375 
Mulsvelt, 371 
Neckers Meere de, 373, 374 
Neckers Velt, 50 
Neder Weede, 383 
Nedere Rot upt, 383 

Nieulant 't, Nieuwelant, Nieuwlande, 373, 374, 391 
Oude Haghe d', 375 
Oude Leen, 366 
Ouwen Ampoel den, 377 
Ouwen Ampoel Putte den, 377 
Overnest straetken het, 391 
Overneste t', 367 
Overneststraetken t', 391 
Overnestvelt t', 392 
Panneel Putten de, 391 
Peerbrouck, 35, 36 
Peerden Eusele 't, 309 
Pennemans Bosche de, 378 
Peysevelde de, Peysevelt ‘t , 375, 378 
Phelips Velt 't,  35 
Philips Velt, 34, 36 
Plasch int Kerckhoff den, 308 
Plums Mersch, 371 
Pluymes Velt 't, Pluymsvelt,  207 
Podereel, 368 
Pollepele den, 26 
Poreel den, 366 
Priesterage van Lebbeke, 379 
Pyls Hoff, 289 
Raechten de, 264, 368 
Ramsvelt, 35, 36 
Ranenmeirsch den, 389 
Rauwelscip, 374 
Roeye Velt het, 386 
Rossem Velt, 389 
Rosseneels straete, 384 
Ruacker den, 264 
Sandlandt 't, 289 
Scelpers Veldt, 368 
Scelps Velt het, 366 
Scheepers stede, 391 
Schutterij van Lebbeke, 390 
Seebrouck t', 308 
Seghen Streke 't, 388 
Seghergoet 't, 383 
Sieckhuiys Velt het, 390 
Smuls Meersch, 308, 390 
Smuls Velt 't, Smulsvelt ‘t ,  309, 388 
Smuuls bosch 't, 388 
Sneckere Ten, 372 
Sneckers Meere, 361, 362 
Sonsbosch 't, 368 
Spuiwater 't, 36 
Spuye Watere 't, 35 
Stede Te Perrebrouc, 377 
Steen biden Conkele de, 375 
Steen den, 385 
Steen Meere Putte de, 383 
Steenen Cruse Velt den, 378 
Stercx Weede, 288 
Stichele van den Smulsvelde de, 308 
Stouckdriesch den cleenen, 36 
Streke, 35, 36, 207, 308, 390 
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Streke Velt, 371 
Struyckdriesch den grooten, 35 
Strycdriesch den cleenen, 34,  
Strycdriesch den groten, 34 
Strymeersch de, 289 
Styckdriesch den cleenen, 35 
Swerte Lant, 289 
Swesse, 308 
Sypstraete, 385 
Ten Dijke, 376 
Ten Hove, 361 
Ten Zeven Heecken, 380 
Ter Blyen, 379 
Ter Heirstraete, 380 
Ter Plaessen, 379 
Ter Varent, 369 
Thelstkin, 375 
Theyskens brouck straete, 303 
Thyskens Broucstraete, 284 
Trubrouckvelt het, 389 
Tryeslant, 391 
Tuynne tvelt ten, 34 
Van Ghinderberghen straete, 285 
Varent Hofstadt de, 288, 289 
Varent Velt d, Varent Velt der, 257, 263 
Varent Velt Groot, 289 
Varent Velt t Cleyn, 289 
Varentelst, 288 
Velt Toverneste 't, 391 
Veld, 50 
Veldekens de, 309 
Velt int, 303 
Velt t Groot, 207, 289 
Velt te Tuynne, 34, 35, 36 
Velt Ten Belde 't, 375 
Velt Ter Varent, 369 
Velt tGroot, 289 
Vennichet de, 312 
Vermarien Bosch, 372 
Vernamenmeirsch de, 389 
Vernaven Meersch, 367 
Vier Bunders de, 390, 392 
Vitsveldeken het, 393 
Vlasmeere de, 207 
voetweg naar Aalst, 284 
Vomarien Bosch, 366 
Vondelbeke de, 389 
Vondelen der, 386 
Vonderbeke de, 386 
Vondere de, Vonderen der, Vondren der, 366, 373, 
389 
Voortste Hulst Velt int, 383 
Vorsten dijc de, 377 
Vrancxsche Ettinghe de, 313 
Vroumarien Bosch, 378 
Vuter Maechelsche Poorte, 375 
Wackeer la, 362 
Wagens Velt,  Wagensvelt, 34, 35 

Wal de, 390, 392 
Wal van Thoof tZeebroeck de, 390 
Walacker de, 362 
Weverstraete, 390 
Wieserbeke de, 366 
Wijngaerde Velt het, 377 
Willeman den, 308 
Wincle te, 380 
Wolffs Stede 's, 303 
Woytkens Velt, 206 
Wringsteert den, Wruncsteert den, Wryncsteert den, 
182, 185, 385 
 Zijp den, 375 
 Zijpstraete le, 362 
 
LEBBEKE/OPWIJK 
 
Boels, 309 
Hove Ten Heecken den, 309 
Stede de, 309 
 
LIEZELE 
 
Vlietken 't, 327 
 
LINSELLES ET RONCQ 
 
Oudenhove Ten, 407 
 
LOKEREN 
 
Brugmeersch den, 99 
Dorme, Durme, 99 
Oude Doorme de, 99 
 
LONDERZEEL 
 
Asschcrihane, 328 
Berct den, 328 
Beuckele de, 355 
Boenwitte den, 328 
Boerderbrugge, 328 
Boerdervelt het, 328 
Bonewijc, Bonewic den, 325, 326 
Boods Te, 327 
Boonwijt de, 330 
Boonwijt Eeusel d', 328 
Boonwijt Velt de, 330 
Boonwite den, 326 
Broeckstraten, 320 
Brouckvelt, Broucvelt het, 320, 328 
Broucstraete, 327, 328 
Bueckele den Grooten, 355 
Bueckele in de, Buekele de, 329, 330 
Cleene Erdbrugghe, 327 
Cleenen Boonwijt den, 330 
Cleyn Schooflant, 330 
Cleynen Beuckele den, 355 
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Cleynen Thooghdriesch den, 327 
Coenraerds, 328 
Deerdbrugge, 328 
Dreve de, 330 
Eerdbrugge d', Erdbrugge, Erdbrugghe, 320, 326, 
327, 329, 330 
Eertbrugghen Velt het, 330 
Espenen Bosch den, 328 
Espenen Bouch den, 320 
Ghehuchte Ten, , Ghuchte Ten, 321, 322, 327 
Goed Ter Hert, 326 
Goed van Ursene, 326 
Goet Te Buekele het, 329, 355 
Grooten Beuckele den, 355 
Haegvelt 't, 355 
Heechoute Ten, 327 
Herteken 't, 329 
Heyde de, 327 
Hoeve de, 329 
Hof Te Luucs op de Beke, 327 
Hof Te Luucs 't, 325 
Hof te Massele, 320 
Hof te Vursene, 320 
Hof Ten Nyeuwenhove, 329 
Hof Ter Hert, 329 
Hooghvelde ten, 327 
Hoogvelt, 327 
Meysvonder de, 327 
Molenviver de, 328 
Mose op de, 327 
Mosewijck, 329 
Neder Peysseghem, 329 
Nyeuwenhove Ten, 329 
Oude goet Ten Voorspoele, 327 
Rademakers Velt, 324 
Rijlant, 329 
Scheewech den, 321 
Schooflant op, Scoeflande het, scooflandt ‘t, 
Scooflandt ‘t, 326, 328, 329 
Scoefvelt het, 327 
Scouwenbrouc te, 328, 329 
Steenbuekel, 324 
Ter Meire, 320 
Tien Dachwant de, 329 
Tiende van den Houte, 329 
Verloren Cost den, 330 
Voerderbrugghe, 328 
Voorde ten, 321 
Waracker de, 327 
Wieacker ten, 327 
Wijde Mersch de, Wydemersch de, 329 
Zwarte Beke, Zwerte Bele; 321, 328 
 
MARIAKERKE 
 
Rockeghem Acker, 419 
Scoubrouc t', 419 
 

MASSEMEN 
 
Bruunhuusvelt in, 518 
Cortenbosch in den, 518 
Houdenhove ten, 519 
Loeweede, 519 
Maise Coutre le, 517 
Massemen heerschip, 26 
Witten Veltbosch, 519 
 
MEEREN/MERENDREE 
 
Mannegoet, 419 
 
MERCHTEM 
 
Acken eussel het, 354 
Baerdeghem Couter den, 353 
Boesmeere Couter, Boesmere Couter, 351, 352 
Boon Hof Meersch den, 352 
Boonen Mersch den, 352 
Boonhof den, 352 
Bosch Meere, 353 
Capenberch den, 301 
Careel Mersch den, 352 
Couter te Peyseghem, 351 
Doot Campamgne die, 354 
Eikin Euselle d', 351 
Espcoutere de, Espe Coutere op, 353 
Eyken Dusel d', 351 
Galgen Cautere de, Galghcauter de, Galghecauter 
den, 285, 301 
Groenen Wech, 351, 355 
Hert op den, 355 
Heysveldere de, 352 
Hof Ten Haute 't, 312 
Hof Ten Houte, 354 
Hof ten Zute, 352 
Hoghen Hof den, 353 
Hove de, 355 
Hove Ten Eecken den, 301 
Huuvelstraete die, 353 
Jaeghcauter den, 285 
Jans Hof van Sente Goirix, 351 
Kokelberch Coutere, 353 
Meer Couter de, Meer Coutere de, Meercouter, 
Meercoutre de, 351, 353, 354 
Meulencauter de, 354 
Moer Coutere de, 356 
Molen Dijck den, 352 
Molencouter de, 351 
Molenwijck de, Molewijc, Molewijck, Moolwijck, 
Muelwijck 310, 350, 352, 353, 354, 356 
Moortgat het, 354 
Muelwijck, 342 
Peisseghem, , Peyseghem te, 351 
Peisseghem Nederste Couter, 351 
Perren Merchs, 353 
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Peysegemmer Myddelste Couter, 351 
Peysegemmer Nederste Couter, , Neerpeysseghem 
Couter, 351, 355 
Peyseghem Coutre, Peyseghemmer Couter, 351, 
353 
Peysseghem Overste Couter, 351, 355 
Proven in de, 353 
Quayemunte de, 354 
Rielandt in, 355 
Sint Catheline Velt, 285 
Sinte Catharina Velt, 285 
Sinte Cathelynen Velt, 301 
Spech Beek den, 352 
Spech Velt den, 352 
Spect, 311, 354 
Spectbeke de, 354 
Ten Houte, 352, 353 
Tien Dachwanden de, 355 
Tiende Van den Houte, 350 
Veldeken 't, 353 
Wijmeersch de, 354 
Wintmolen Couter, 354 
Ysenbaert, 355 
 
MERENDREE 
 
Loppem de, 417 
Musendale, 411 
Smeyers Wael, 411 
 
MEULEBEKE 
 
Court Ten Bourch, 447 
Eertbent, 447 
Hof Ter Borcht, 449 
Meulembeke heerlijkheid, 24 
Rente van Vriesen, 450 
Ryckaertschuere, 534 
Westrem, 447 
 
MOERZEKE 
 
Cruys Velt 't, Cruysvelt ‘t, 125, 131 
Daelgoet le, 403 
Daelgoet Overe 't, 125 
Dycgoet, 102 
Hoye Bosch, 125 
Hulst den, 131 
Hulst in den Hove den, 125 
Slobberie, 402 
Steenzele, 131 
Tiende van Mullem, 402 
Vliet de Paddebrouc, 405 
Waelackere de, 103 
Walacker den, Walackere den, 125, 131 
 
MONSTRUEL 
 

Pont à Treffe, 359 
 
MOORSELE 
 
Varent de, 312 
 
MOORSELE/WIEZE 
 
Biscops Stede 't, 101 
Bueten Broeck 't, 101 
Buytenbroeck d, 101 
Ghinneghem der Cappelle, 101 
Treensrycke, 101 
Varent, 101 
 
NEUFVILLE 
 
Chense te Fieveits, 407 
 
NIEUWENHOVE 
 
Ghiselhuus, 451, 453 
Hannekins Werve van der Sluys, 451 
 
NOOTENE/ZAAMSLAG 
 
Diepeneede, 98 
Polder van Diepeneede, 98 
 
OOSTKAMP 
 
Nieuwenhove ten, 453 
Rente van Rodes, 453 
 
OPBAASRODE 
 
Goed te Ursene, 329 
 
OPWIJK 
 
Aalsterse Heirweg, , Aalstersen Heirweg, 187, 281, 
286, 288 
Aalsterse weg, Aelsterschen Wech, 259, 272, 288, 
295 
Abbeelen bosch den, 270 
Amelbroeck d', Amelbrouck d’, Amels Broec, 
amels Brouc, Amelsbroec, Amelsbrouc, 265, 271, 
272, 275, 290, 297, 314 
Amerobroec d', 250 
Amers Broec d', 251 
Asbeke d', 245, 253, 256, 258, 263, 273, 274, 286, 
287   
Ashaghe de, 252 
Aumersche velt d', 451 
Autschen Meersch, 274, 287 
Averbeke Meersch d', 258 
Averbeke Velt d', Avereken Velt d’, 304, 309 
Avitschen Mersch de, 256 
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Baerdeghem Couter, Baerdeghem Coutere, 
Baerdeghemcouter, 250, 252, 263, 280 
Baetken Daems Stede, 296 
Banc te, 254 
Bareghem Coutere, 268 
Baveghem Cauter de, 313 
Beckvelt 't, 290 
Beeck Velt het, 304 
Beecmans Heye, 275 
Beers Velt 't, Beersvelt t’ , 269, 275 
Beersbeke de, 268 
Beke de, 287, 290, 304, 313 
Beke Velt het, Bekevelt het, 282, 313 
Berch de, 238, 248,, 255, 260, 270, 290, 291, 292, 
293, 300 
Berchem Coutere, 291, 292, 293 
Berchem Te, 277 
Berchem Velt, 292 
Berchemer Couter, Berchermeer Couter, 
Berchermer Couter, Berchermere Couter, 248 
Bercken Bosselken, 303 
Bergembrouck, 248 
Bersch Velt, Berschvelt, 280, 281 
Betsmeersschen de, 301, 306 
Betsvelde den,  259, 306, 308 
Blauwere den, 296 
Blien Ten, 274 
Bloexcouter de, 265 
Blouwere den, 270 
Blyen Ten, 274 
Bochs, 202 
Bocht den, 287 
Bocht in den up tVelt, 274 
Bock der, 277 
Bocken de, 275, 276, 277 
Boesvelt, 251, 270, 296 
Bogaert den, 287 
Boisoits Goet het, 305 
Bokelaren Stede, 258 
Bollard Mersch der, 51 
Bollardyne de, 380 
Bols Te, 236 
Bonde Te, 258 
Bosch den, 309 
Bosch Velt, 264 
Boschevelt het, 276 
Bossche ten, 276 
Bosschervelt, 313 
Brabantschen Bocht den, 313 
Brakele den, 202 
Breems Mersch den, 273 
Bremstraete de, 273 
Bresvelt het, 266 
Breuke Ten, 274 
Broeberchcautere de, 262 
Broeck van Nervelde het, 279 
Brombrempt de, 173 
Broneckene Velt, 286 

Broubempt den, 307, 308 
Broubremt den, 301 
Brouck int, Broucke ten, 204, 253, 267, 274, 287, 
380, 451 
Brouckvelt het, 380 
Broucq le, 246 
Broucstraete, 273 
Broucvelt te Nedervelde, 251 
Brouke up de Hoeffinghen ten, 50 
Brubeemt, 51 
Brucbent den, 258 
Bruccautere de, Bruccoutere de, 187, 278, 281 
Bruekene  Velt ‘t, 273 
Bruekenevelt, 285 
Bruekervelt, 51 
Brugcouter de, Brugcoutere de, 287, 288, 289, 310 
Bruggene Velt 't, 298 
Brugghecouter, 245, 246 
Brugghen Coutre, 273, 274 
Brugh Cautere den, 300 
Brugghe Couter, 251 
Brusselse weg, 283 
Bruyne Boemgaarde den, 381 
Bueckelbosch den, 203 
Buekelaerevelt, 287 
Buekele Ten, 278 
Bugghenhout, 278 
Bunderken Driesch, Bunderkens Driesch,  294, 295 
Bunderken 't, 285 
Bunderkens de, 295, 296 
Byseroden de, 286 
Campstadt de, 298, 299 
Capelle Velt het, Capellen Velt opt, Capellevelt, 
Cappellevelt, 236, 259, 261, 268, 278, 281, 313 
Capenberch den, 253, 254, 258, 285, 301, 307 
Cappoenvelt, 202 
Cautergat, 300 
Cautergat van den Velde, 304 
Claere Straete, 299 
Claterbosch den, 292 
Clavere de, 301 
Cleemputte den, 308 
Cleen Dry bunderen de, 300 
Cleen Eechout 't, 298 
Cleen Esbrouck, 309 
Cleen Espken, Cleyn Espken, 298, 299 
Cleen Exken 't, 285 
Cleen Goet, 285 
Cleen Meere Velt 't, 297 
Cleen Meervelt het, 279 
Cleen Natteken, 305 
Cleen Velt 't, 306 
Cleenen Nat, Cleynen Nat, 299, 300, 304 
Cleerstraete de, 270 
Cleye de, 273, 307 
Cleye Velt 't, 299 
Cleyn Hoff 't, 313 
Cleynsyde de, 288 
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Cluse de, 261 
Cluyse de, 313 
Cluysen den, 281 
Cluysse, 236 
Cluysse Theisterghem la, 237 
Cocq den, 307 
Cocspitte, 341 
Coels Mersch Cleynen, 271 
Coeruyte de, 266 
Conkelveldekin 't, 275 
Conruyte de, 305 
Cornyte de, 304 
Cournyte de, 304 
Cournyte de, 309 
Court Ter Varent la, 234 
Couter de, 286 
Coutergat, 274, 276, 281, 287, 290, 295 
Coutergat van den Velde, 290 
Couterstraete, 278 
Coutre de, 273 
Crokaert den, 273 
Cusseror Meere, 266 
Cusseroye Beke, Cutserode Beke, Cutseroo Beke, 
Cutsrode Beke, Cutsseroder Beke, 248, 253, 262, 
266, 278, 304 
Cutsemeere, 286 
Cutsereroo Meere de, Cutsero Meere, Cutserode 
Meere, Cutseromeere, Cutseroo Meere, Cutseroo 
Meire, Cutsrode Meers, Cutsseroder Meere, 248, 
253, 262, 266, 278, 282, 285, 290, 298, 304, 307, 
313 
Cutserode te, 262 
Cutseroo Put de, 298 
Cutseroputte, 285 
Cutsserode de, 252 
Cuyper Couter de, 51 
Cuysseror Beke de, 266 
Cuysseror Meere de, 266 
Daesbeke, 187 
Dal het, 288 
Damels Broec, Damelsbroec, 265, 280 
Damens Broeck, 280 
Damputte ten, 301 
Daneels Velt, 246 
Daniels Broec, 267 
Deijerlant, Deyerlant, 292, 307 
Diepenbroc Te, 256 
Diepenbrouck, Diepenbrouq, 270, 290, 301, 311 
Doeke de, 257 
Doelen de, 300 
Doeren den, 270 
Doncvelt 't, 287 
Doorent der, 199 
Doort Der, 308 
Doort Velt 't, 309 
Doortstraete, 269, 281 
Dorpmans Meersch, 300 
Dorpmans Meerschselken, 278 

Drie Bunder de, 264 
Driesch den, 281 
Driesch Ten Opstalle den, 300 
Driessche ten, 380 
Drievelde, 249 
Drije Langhe Velden te, 269 
Droeshaute, Droeshout, 238, 250, 260, 262, 265, 
267, 269, 272, 275, 280, 281, 297, 305, 314 
Dry Bundere de, Dry Bunderen de, 299, 306 
Dweerbeke de, 306, 307 
Dweilbeke, 298, 299, 300 
Dycke ten, 278 
Dyevelt, 451 
Dynrot, 203 
Eechout, 253, 258, 285 
Eecken den, Eecken Ten, 242, 286 
Eecken Goet, 304 
Eeke de, 251 
Eeken de stede Ter, 253 
Eertbrugghe Velt der, 274 
Eertbrugghen, 288 
Eke van Lebbeke de, 290 
Esbroec Velt, Esbrouck Velt, 253, 285 
Esbrouck d', 309 
Espbrouck int, 299 
Espken Clein het, 253 
Espt d', 256, 263, 273, 274, 286, 287 
Espt le, 246 
Feldekin te Nanauwe 't, 256 
Felt ten Rode, 251 
Felt Ter Molencouter 't, 247 
Flaecs Velt, Flaects Velt, 203 
Flaects Velt Cleynen, 203 
Focxvelt,  Foox Velt, 255, 279 
Fossevelt int, 258 
Foxts Putte den t', 264 
Foxts t', 264 
Franckericx Velt, 282 
Francks Broeck 't, 265 
Frangvelt, 307 
Frankelincx Velt, 257 
Galge Couter aan de bekene, 253 
Galghe Couter, 253, 254 
Gamersch de, 275 
Gat aen de Cleye, 298 
Gat het, 258 
Gat te Mansteene, 285 
Geerts Velt, 298 
Ghebeirede Broucq 't,  Gheberde Broec ‘t, 
Gheberende Brouc, Gheberrede Brouc, 
Gheberrende Brouck, 235, 252, 260 
Gheerts Velt, 285 
Ghers Heide van der Erdbrugghen, 249 
Glantstraete, 274 
Goed Ten Eecken, van den Eecken, 253, 254, 266, 
283, 286, 305, 306 
Goed van den Roesen, Roosen, Rosen, 261, 262, 
263, 266, 269, 271 
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Goed van der Roost, 280 
Goed van Mechelen, 304 
Goet Ten Broecke, 289 
Goet van de Blocx, 301 
Goet van den Wijngaerde 't, 234 
Goet van Liere, 274 
Goethuus van der Roesen, 261 
Groenen Wech den, 285, 295, 308 
Groot Langvelt, 294, 295 
Groot Velt opt, 270 
Groote Nat de, Grooten Nat den, 299, 300, 304, 305 
Grooten Breeden Putte den, 301 
Haenebos Borre, 248 
Hamelbrouc d', 249 
Hamersbrouc d', 257 
Hault et le Bas, 231 
Haveloosen Berch Boone den, 292 
Heechout int, 258, 307 
Heeken d', 269 
Heidriesch den, 252 
Heisterghem, 236, 237 
Heisterghem Mersch, 236, 268 
Helft Winninge, 304 
Hendricsbos, 300 
Henninghe de, 260 
Hert Meersch den, 300, 306, 307 
Hespt le, 246 
Heuringhen, 295 
Heydriesch den, 252 
Heyken het, 301 
Heystergem, 278 
Heysterghem Meersch voor Tgat, 261 
Heysterghem Meerschs, Heysterghem Mersch, 259, 
278, 281 
Hievelde de, 451 
Hindriesch den, 252 
Hingene Velt, Hinghenen Velt, Hinghenne Velt, 
266, 282, 283 
Hoec den, 293 
Hoefcouter de, 275 
Hoensbosch le, 237 
Hoeve Couter de, Hoeve Coutre, Hoeven Couter de, 
249, 269, 280 
Hoever Couter die, Hoever Coutere de, Hoever 
Coutre de, 261, 266, 267 
Hof het Cleen, 283 
Hof Te Bueghem 't, 274 
Hof Te Nedervelde, 273 
Hof Ten Broucke het, 265 
Hof Ten Eecken, 30, 290 
Hof ten Merchtene, 451 
Hof Ter Meere, 255 
Hof Ter Nanauwe, 256 
Hoff te Moyesoens, 295 
Hoff Ten Eecken, 283, 298, 299, 305, 313 
Hoffelt in den Bocht, 287 
Hoffelt 't, 287 

Hoffstadt Beke, Hofstadt Beke, Hofstat Beke, 232, 
294, 297 
Hoffstadt Velt opt, Hofstat Velt, 258, 294 
Hofstat op de Beke Ter, 258 
Hoghebroec 't, 258 
Hoghen Wech, 203 
Hoirricx den, 203 
Holen Meersch den, Holenmeersch den, 261, 269 
Hooch Machiels Velt, 305 
Hoochlangvelt, 295 
Hoochstichele de, 238, 285 
Hoodricx, 202 
Hooge Stichele de, 306 
Hoogen Driesch den, Hooghen Driesch den, 268, 
303, 304 
Hoogh Machielsvelt 't, 279 
Hooghde de, 273 
Hooghe Michiels Velt 't, 255 
Hooghebrouc t', 199 
Hooght de, 380 
Hoogstichele, 298 
Horst den, 253, 261, 289 
Hort den, 253 
Houvinghe de, 309 
Hove Te Nervelde den, 279 
Hove Ten Eecke den, 262, 282, 298, 299, 304, 308 
Hovecauter den, Hovecoutre de, 283, 296 
Hovingen de, 300 
Huekens Broeck 't, Huekensbroeck t’, 276, 277 
Huekenstreck 't, 277 
Huekensvelt, 276, 277, 278 
Hueringe de, 251 
Huevinghe Ceueter, 380 
Huffele Ten, 255 
Hulst de, 288, 308 
Huttert Ter, 291 
Huusevelt d', 258 
Huusvelt, 253 
Huys Velt, Huysvelt, 285, 307 
Hyseken Velt 't, 289 
Hyselen Velt, 289 
Ingelmans Broec, Inghelmans Broec d’, 248, 292 
Inghene Velt, 203 
Inghene Velt tCleen, 202, 203 
Inghenehoff, 202 
Ingheneputte de, 202 
Inghenesvelt tGroot, Inghenevelt t Groot, 202 
Jans Bosch, 369 
Jans Velt, Jansvelt , 256, 263, 271, 273, 287 
Kerstvelt, 235 
Ketelereye de, 314 
Ketelrie de, 250, 262 
Keysers bosch 's, 299 
Keysers Weede 's, 299 
Kieken Hof de, 251 
Kiekens hof den, 279 
Lameyde, 237 
Lanceussel, 202, 203 
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Lancvelt, Langevelde, Langghevelt d’, Langhevelt, 
Langvelde te, Langvelden de, Langvelt, 238, 258, 
276, 277, 285, 294, 295, 296, 308, 369 
Lancxeussel, 203 
Langen Driesch den, 293 
Langevelde straete, 295 
Langheweye de, 278 
Langvelt Meersch, Langvelt Mersch, 
Langveltmeesch, 275, 277 
Leemans Bloc, 282, 309 
Leemputte de, 306 
Leen Ten Eecken 't, 286 
Leenheere de, 277 
Lemmens Meersch den, 306 
Leste Ydevelt 't, 299 
Lettel et Oppijc Coutre de, 238 
Lettelcouter de, Lettelcoutre, Letter Cauter, Letter 
Couter, Letter Coutere, Lettercauter, Lettercouter 
den, 239, 259, 278, 286, 272, 292, 299, 300, 307 
Letteren Heidriesch, 252 
Lievens Velt, 300 
Lupaerte, 451 
Luttelcouter, 253 
Machiels Velt, 235 
Machiels Velt op Droeshout, 314 
Mans Steene, 253 
Manscap van der Meere, 226 
Manssteene, 253, 254 
Mansteen Couter te, 282 
Mansteen te, Mansteene, 291, 299, 306 
Mansteenschen Hooric den, 292 
Marcselle Coutere de, 268 
Masesele Couter, Masezeel Couter, 258, 264, 275 
Mayeurie et Praterie Opwijk, 224 
Meere, 187, 261, 270, 275, 276, 277, 278, 286 
Meerele Velt d', 270, 271 
Meeren de, 277 
Meeren Velt d', 265 
Meerevelt, 249, 252 
Meerken, 281 
Meerkens straete, 267 
Meerlen Velt,  Meerlevelt, 256, 263, 273, 274, 279, 
286,  
Meerlevelt t Cleen, 274 
Meerlevelt t'Voorste, 274 
Meersch Velt d', 287 
Meerschvelt, 270 
Meerstraetken, 287 
Meersvelde de, 252 
Meersvelt, 252, 287 
Meervelde de, 263 
Meerveldecouter, 287 
Meerveldeken opt, 262 
Meervelt, 257, 263, 265, 279 
Meesch Velt het, 298 
Meierij van Opwijk, 268 
Meire, 293, 304, 305, 308 
Meiren Capenberch den, 298 

Meirkens de, 293 
Meisesele Couter, 277 
Mensvelt 't, 271 
Merchtem Couter, Merchten Cauter, Merchten 
Coutere, 248, 292, 293, 299, 306, 307 
Merchten Velt, 291 
Merchtenschen Cauter, 300 
Merken d', 266 
Merlevelt 't, 274 
Merre Velt 't, 252 
Mersch Couter de, 275 
Merschvelt, 270, 271 
Mersschensticken de, 274 
Mervelde, 256 
Mervelt, 245 
Mervelt le, 340 
Mesraet Block, 306 
Meulen Cauter op den, Meulencauter den, 306, 307 
Middel Vorre den, 270 
Middelhaghe de, 203 
Middelste Meervelt, 256, 263 
Middelste Perrevelt, 286 
Middelste velt d', 451 
Middelste Ydevelt 't, Middelste Yevelt, 299, 451 
Middelweg de, 291 
Mitschen Mersch, 263 
Moensbochs, 237 
Molen Beke, 291 
Molen Couter de, Molencauter den, Molencouter , 
240, 288, 282, 307 
Molencouter Straete, 279 
Molzem, 291 
Moyesoens, 295 
Muele Couter de, Muelen Couter, Muelen Coutre, 
Muelencoutre, 210, 274, 275, 276 
Muenyck Beke, 277 
Mueten Couter ten, 275 
Munnickbeke de, 277 
Muynchoft, 202 
Naexpoel, 248 
Nahouwe Stede, 199 
Nahouwe Veldeken d', 198 
Namevelt, 250 
Nanof Velt bij den Linden Droeshout, 281 
Nanouwe Veldeken d', 199 
Nat Stede de, 305 
Natteken, 304 
Neckspoel den, 292 
Neder Droeshoute te, 252 
Nederste Langvelt d', 294, 295 
Nederste Meervelt, 287 
Nedervelde, 253, 256, 260, 263, 269 
Nedervelde Coutere, Nedervelde Coutre, Nedervelt 
Coutre, 255, 261, 274 
Nedervelde Meere, 273 
Nedervelt tleste, 274 
Neerputte, 202 
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Neervelde Coutere, Neerveldecauter, 
Neerveldecautere, Neervelt Coutere, 187, 267, 288, 
300 
Neren Paelmeere den, 268 
Neren Velt de, 307 
Nerste Perrevelt d', 281 
Nervelde Coutre, 279 
Nervelde Te, 279 
Nest de, 270, 296, 306 
Neterste Langvelt d', 294 
Netteken tSmets, 305 
Nieustraete, 294 
Nieuwenhof den, 273 
Nieuwenhove, 226 
Nieversele te, 280 
Niffele Hooghe de, 282 
Nivercele Te, Niversele Te, Nyversele Te, 265, 
267, 279, 282, 299, 300 
Nonbosch, 236 
Nuls Hof het, 252 
Oever Coutre de, 251 
Opiker Couter d', 264 
Opperste Langvelt, 296 
Oppijc Couter, Oppijccoutre d’, Oppijschcoutre, 
238, 239, 262 
Oppilier Couter d' = Doppilier Couter, 121 
Opwijc Cauter, Opwijc Couter, Opwijc Coutere, 
Opwijc Coutre, Opwijck Cauter, Opwijck Cautere, 
Opwijck Coutere, Opwijcker Couter, Opwijcoutere, 
Opwijcschen Cauter, Opwijkcoutere, Opwiker 
Couter, Opwyc Coutre, Opwyck Couter, 
Opwycksche Couter, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 
263, 264, 269, 270, 272, 273, 285, 286, 288, 298, 
301, 307, 380, 381 
Oude Rot 't d', 265 
Oude Ste d', 220 
Ouden Hoff den, 286 
Ouvelt d', 236 
Ouwe Meersch Velt d', 249 
Ovencauter den, 312 
Oyencouterken d', 202 
Paddenbrouc, 264 
Paeleeke de, 267, 269 
Paelgenoote, 277 
Paelwilleghen de, 266 
Peerden Mersch den, 240 
Peerstberch Ter Meere den, 265 
Peertsberch ter Meere den, 249 
Pelgremschen Wech, 287 
Perrevelt, 250, 251, 254, 257, 260, 270, 296, 305, 
308 
Perts Berch, 266 
Pervelt 't, 269 
Pieters Veldeken 't, 300 
Plaetssen Ter, 270 
Praters Veldeken het, 300 
Put de, 299 
Putten in de, 259 

Putten Stede de, Puttenen Stede, 307 
Puttenen, 248, 260, 278, 291, 292, 293, 299, 307 
Quade Beke de, 252 
Quaden Plasch den, 271 
Quaede Straetken 't, 268 
Quaethaghe de, 272, 286 
Raes Boschs den, 203 
Ramenvelt, 237 
Rammelers cheys, 261 
Ranackere de, 277 
Ranhacker, 239 
Raven Velt, Ravevelt het, 290, 307 
Reek in de, 260 
Regaertsberch den, 249 
Reu Ackere, 283 
Reyken ‘t, 277 
Reyniers Velt, 369 
Rice roden de, Riceroden de, 256, 263 
Ricode de, 273 
Ridderlicke Thiende de, 223 
Ridderthiende de, Rudder Tiende de, Rudderlicke 
Thiende, 223, 250,  294, 312 
Rietmersch, 51 
Robevelt het, 250 
Rode te, Roden ten, 224, 248, 249, 250, 263 
Roden an den Hof te, 261 
Roden Velt int, 266 
Roie Ten, 266 
Roijvelt, 280, 281 
Rolle van den Bruele de, 290 
Rooden Booschs den, 275 
Roodevelt 't, 257 
Roodtbosch den, 290 
Rootputte den, 308 
Rot, 270, 275, 276, 277 
Rouackere de, 283 
Rovelt 't, 262 
Roye Veldeken het, 303 
Royen Velt der, 266 
Royevelt 't, 290 
Royvelt 't, 268 
Ruacker de, 250, 255 
Rubbens Velt, 298 
Rubeke, 258 
Rullerot, 292, 293 
Ruwacker den, 260 
Ruwens Permentiers Veldeken, 268 
Ruwens Velt, 286 
Rycken Lochtinch, , Rycken Lochtingh, 202 
Ryseroo de, 295 
Rysseroede de, 340 
Salaerts Goedt, 273 
Salaerts Hofstede, 341 
Schoormans Goet, 273 
Seemers Velt, 291, 293 
Sijp de, 248 
Sijpe de, 292 
Sijpveldeken, 292 
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Slymersch den, 275 
Smesmans Lochtinch, 202 
Smets Netteken, 305 
Specbeke de, 451 
Specht, 276, 277 
Specht le, 246 
Specht Meesch de, Spechtmeesch de, 276 
Spechtvelt, 275, 276 
Standaert den, 256, 263, 274 
Stede te Conkelmans de, 267, 271 
Stede Ten Bossche, 276 
Steemers Velt, 306, 307 
Steen den, 249, 271 
Steen Eusele 't, Steeneusele de, 272, 281 
Steenen Stichele de, 298 
Steensvelt, 282 
Stichele de, 298 
Stichele de Hooghe, 187 
Straten ter, 289 
Strecken, 202 
Ten Broecke, 352 
Ter Stede Ten Rode, 266 
Thravien Velt, 264 
Tijlenrot, 248 
Tollaert Putte, 235 
Toreken, 264 
Torsvelt het, 298 
Trabien Velt, 264 
Tswolfs Ghat, 248 
Tyselen Velt, 173 
Varentelst, 274 
Varentvelt t Cleen, 274 
Varentvelt tGroote, 274 
Varkensvelt, 256 
Veken 't, 273 
Vekenveldeken het, 307 
Vekinsvelt, 245 
Veldeken het, 251, 280, 288 
Veldeken te Concle het, 280 
Veldeken van rode 't, 313 
Velden Lange de, 251 
Velt de Beke, 282, 313 
Velt Groot 't, 282 
Velt het, 286, 304 
Verckene Velt, Verckens Velt, Verckensvelt, 
Verkens Velt, Verkinsvelt, 245, 263, 273, 274, 286 
Verspapen, 253 
Vlaervelt, 286 
Vocxvelt 't, 287 
Voerbeere de, 253 
Vooght Velt, 251 
Vorsputte de, 262, 304 
Vossemen Velt opt, 270 
Vossenenvelt opt, 270 
Vranckene Velt, Vranckericx Velt, 
Vranckerijcxvelt, Vranckerijx Velt, Vrancerycx 
Velt, Vrancxvelt, Vranxkerijche Velt, 232, 236, 
237, 252, 266, 267, 283,  

Vranckericx Bosch, Vranckerix Bosch, Vrancrijchs 
Bosch, Vranrichtboschs, 202, 203, 282, 283, 
Vrancx Brouck, 313 
Vreecker Velt, 380 
Vreyhemackers Velt, 203 
Waerbeke d', 285 
Waeyenberch Couter, 276 
Waeyenberch Coutere de, 264 
Watermolen, 272,  282, 286, 298, 311, 352  
Wayenberghe Te, 268 
Weerbeke d', 254, 285, 300 
Weerbeke Mersch d', 253 
Weerberch den, 261 
Weimers Hof den, Weimaers Hof, Wemers Hoff, 
Wemershof den, 260, 265, 279, 305 
Wesdael 't, 187 
West Zijde Ten Plantssen in de, 269 
Weyenberch Couter, 277 
Weyken aen de heye d', 304 
Wijcker Couter, 255 
Wijsbeke de, 267 
Wilde Straete, 203 
Wilde Velt, 202, 203 
Winckele de, 306 
Wincker Coutre, 261 
Wintmolen Coutere, 353 
Wisdal d', 282 
Witten Wechmeersch den, 296 
Woensbosch, 237 
Wolffs gat het, Wofs Ghat ts’ , 248, 291 
Wuet Mersch, 261 
Wynckelken 't, 285 
Ydevelt, 287, 299 
Yevelde de, 451 
Zijpe, 236, 264, 291, 341 
Zwart Lant, 245 
Zwerte Landt 't, 274 
 
OSSELE 
 
Werft de, 357 
 
OUDEGEM 
 
Nuwerkerke ter, 39 
 
OVERMEERE 
 
Holleers de, Holleersen de, 87 
Mosseveltstraete, 87 
Popaert de, 73 
 
PARIJS 
 
Louvre, 536 
 
PITTEM 
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Eechout, 425 
Hooneghems, 550 
 
ROEDEN 
 
Nieuwenhove ten, 451 
 
 
ROZEBEKE 
 
Caelberghe de, 532, 533, 534 
Hiltgheweere, 549 
Mandere de, 533 
Scheers te, 549 
Walputbosch, 533 
Wulputbusch de, Wulputsbosch den, 532, 534 
 
ROZEBEKE/MEULEBEKE 
 
Schothoucke, 549 
Waelbrugghe Ter, 549 
 
SCHELLEBELLE 
 
Aude Schelde upt, 523 
Borrelburcht de, 523 
Bruckelken het, 522 
Brucxkene Ten, 522 
Bruecxken Cautere, 523 
Buekel in den, 523 
Heycant, 523 
Meere de, 522 
Muelencautre, 519 
Vroem Meersch over Schelde den, 26 
Wydemeerschen de, 522 
 
SERENS PONT A TRESSIN 
 
Le fief empire, 359 
Pont a Treffe, 359 
Marque - riviere, 359 
 
SINT-BAAFS-VIJVE 
 
Steenbrugghe, 532, 533, 534 
Weborghe Brugghe, 533 
Wijborghen Brugghe, 532 
Wyborghren Brugghe, 534 
 
SINT-ELOOIS-VIJVE 
 
Dendermonts, Denremonsch, Dendremonsch, 532, 
533, 534 
 
SINT-GILLIS 
 
Ackerken tCleen, 180 
Asschaert den, 188 

Beeckvelt het, Beecvelt het, 186 
Beersvelt 't, 34 
Bieskin, 178 
Bijlken, 187, 188 
Bijlken bij de Bondele het, 187 
Bijlken bij de Vondele het, 187 
Bijlkin 't, 182 
Boche den, 186 
Bocht den, 189, 212 
Boenhof Mersch, 185 
Bosch den, 211 
Boschervelt 't, 34 
Boschvelt, 183, 312 
Bourboms, 180 
Briel den, 185 
Brouck 't, 34 
Broucstraete de, 182 
Brueckevelderen de, 211 
Bruele le, 178 
Bruker Velde, 180 
Buus De, 183, 186 
Buushove, 178 
Buyerstraete, 466 
Buysvelt, 188 
Caliers Bosch, 211 
Camermans bos, Camermans Bosch, 
Camermanscbosch, Cammerman Bosch, 34, 35, 
175, 184, 189, 310 
Camersbosch, 175 
Cammaerts Bosch, 188 
Cappersche Velderen de, 184 
Cloester Couter de, 180 
Clooster Couter van Zwijveke, 183 
Coerboeme ten, 181 
Coutere den, 34 
Cromvelt, 184 
Cupersche Velderen de, 189 
Daems Haghevelt de, 383 
Daemshaerghe de, 313 
Damvelt le, 177 
Delf, 185 
Dender, 180, 183 
Dendermonschre Gracht le, 178 
Der Luden Cammaers bosch, 179 
Destelhoven de, 188 
Dunpt den, 464 
Duyst de of Duust, 185 
Duystgat het, 185 
Eechout d', 34 
Eeweide de, 184 
Gallois Tiende le, 175 
Gallorijksche thiende de, 188 
Gasthuys Bosch, 182 
Ghemeen Velt, Ghemeenvelt , 179, 212 
Ghoet Ter Heyden, 382 
Goet te Baserode, 211 
Goet te Verreboec ook Den Torre, 183 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 666

Goet te Verrebroec, Goet te Verrebrouck ‘t, 183, 
189, 382 
Goet Ter Vaerent, 185 
Goet van den Wijngaerde 't, 177 
Groenen Wech den, 188 
Groote Weede in de, 312 
Haeghen der, 187 
Haghe de Daems, 180 
Haghe de Rogiers, 180 
Hartwynkele den, 184 
Hastraete de, 179 
Hau den, 185 
Heerijncxvelt 't, Heeryncxvelt ‘t, 187 
Heermans Acker, 180 
Heertwinckele Ten, 186 
Heeweede of Wert, 184 
Herdtmeersche den, 185 
Hermans Acker, Hermans Ackere, 174, 185 
Hermants Ackere, 173 
Hert Meersch den, 186 
Hertswinckele den, 34 
Hertwincle ter, 464 
Hof Te Herwinckele, Hof Ten Harddwincle, Hof 
ten Hertwinckele ‘t, Hof Ten Herwinckele het, 186, 
187, 188, 375 
Hof te Rynghers, 182 
Hof Te Vlaetberghe 't, 186 
Hou den, 185 
Houken Clen, 185 
Houtem, 34 
Hove Ter Heyden, 189 
Ketels Velt 't, 211 
Kijcvut den, 188 
Lancvelt, 175, 178  
Langherstraete, 186 
Langhestraete, 211 
Leenkin d', 34 
Lochtynck den Hooghen, 188 
Maelbossche, 177 
Marlbosche, 177 
Marye Lochtinc, 178 
Meulencauter, Meulencouter, Muelencouter, 
Muelen Couter, 182, 186, 189 
Meulenstraetken, 186 
Middelvelt, 178 
Moes Coutere, Moescauter den, Moescauter, 
Moescautere, Moeschcouter, Moescoutere, 186, 
187, 188, 211, 312 
Moest Couter de, Moest Coutere den, 180, 185 
Molecouter de Zwivike, 176 
Moortgat le, 177 
Moortgat 't Hooghe, 177 
Moortgate, 187, 188 
Morgat, 185 
Mortgat clein het, 185 
Mortgat tHooghe, 185 
Muelenberch, 188 
Muercauter den, 312 

Mur Couter, Murcouter, 182 
Myvelt, 185 
Nedervelden, 185 
Nursene, 184 
Oude Linde de, 188 
Perrevelt 't, 186, 211 
Rennende Gracht, 185 
Ringhoudts Stede, 268 
Rode de, 182 
Rode le, 178 
Roesbrouc, 23 
Rogiers Haghe, 185 
Rondevelderen, 211 
Roosbroech int, Roosbroeck, Roosbrouc, 
Roosbrouck int, Roosebrouc, 21, 25, 28, 179 
Rueken het, 187, 188 
Ruwen Heide 's, 180 
Sceepers Goet, 23 
Scuttinghe, 174 
Sente Martens bosch, 185 
Sercamps Bosch, 212 
Settinghe de, 211 
Sieckenvelt 't, 312 
Slangmeerken d', 189 
Somerschems Heyde, 189 
Steencoutere, Steencoutre, 178, 185 
Stichele, 187 
Sto den, 185 
Stockt in den, 178 
Stratevelt 't, 189 
Streke van Zwijveke de, 186 
Ten Torre bi der heyden, 180 
Theeryncx Velt, 187 
Theunen, 182 
Torre Boschs den, 382 
Torre den, 181, 183, 179 
Torrebosch, 176 
Torrestraete, 184 
Uthent int, 182 
Veldeken het, 187 
Velt ten tuynne, 34 
Velt Ter Strate 't, 184 
Velt ter Straten 't, 177 
Verdebrouc te, Verdebrouch te, 175 
Vinck Boom up den, 178 
Vivers Velderen, 185 
Vlaendrens Heide, 174 
Vlaetberch den, Vlaetberge de, 186, 211 
Vlassenebosch, 183 
Vlassenhout Bosch, 179 
Vlietberch, 184 
Vondele de, 187 
Vondere de, Vonderen der, 179, 187 
Vosmeere, 184 
Vreesenrot, 178 
Vriesen Rot  ts', Vriesenrot ‘t, Vryesenrot, 
Vrysenrot ‘t, 178, 183 
Waelberch den, 182 
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Waterlaet 't, 188 
Woelputten de, 51 
Wouters Velt d', 211 
Wouterssche Velt 't, 212 
Wouvelt 't, 183 
Zijpken het, 188 
Zwivicke Velt, Zwyvekevelt, 176 
 
SINT-ONOLFS-BROEK 
 
Abbeele Te Weere den, 27 
Ghenteneer den, 27 
Ghenteneer Meersch, 27 
Gracht Bocht de, 201 
Hof Ten Ruusschen, 38 
Merdam, 38 
Sandtvoort, 38 
Sluys sloot, 38 
 
STEENHUFFEL 
 
Bloc 't, 358 
Doren den, 358 
Heykevelt 't, 358 
Hoorenbeexvelt het, 327 
Hudevelt 't, 358 
Peeds Hove de, 327 
Perrecouter de, 358 
Smescoutre, 358 
 
TIELRODE 
 
Veer van Tielrode, 311 
 
UITBERGEN/OVERMERE 
 
Abeele Ten, 440 
Schoorc Acker den, 443 
Scutters bocht, 439 
Ter Straten, 444 
 
VINDERHOUTE 
 
Belsele, 409 
Ymmethim, 409 
 
VLASSENBROEK 
 
Aenworpe, 57, 58 
Cleenen Vtterdijc, 57 
Cleenen Vtterdijck, 58 
Cleynen Wterdijk den, 58 
Grooten Huterdijck, 58 
Grooten Vtterdijc den, 57, 58 
Moers Ettinghe, 57 
Munck Velders, Munckvelderen, 58 
Vutterdyc den, Vutterdyck den, 57, 310, 312 
Waringhen, 57 

 
VURSTE 
 
Vaerewyck Meersch ten, 312 
Vaerwyck Meers den, Vaerwyck Meersch, 543 
Waernewyck Mersch, 543 
 
WAASMUNSTER SINT-ANNEN 
 
Ghulde van Sent Annen de, 170 
vierschaar Hamme, Gulde van Sint Annen, 171 
 
WAREGEM 
 
Helst Ter, 528 
Sluuse Ter, 549 
Viven Ter, 550 
 
WESTREM 
 
Cloxvelt, 521 
Goed Te Voorde 't, 521 
Walsche Weede de, 521 
Westrem Cautre, 519 
 
WETTEREN 
 
Bave Coutre, 511 
Baveghem, 494 
Belle voorde, 494 
Bosch den, 503 
Castele, 501 
Castre, 511 
Cruusvelt 't, 512 
Diepenborne Ten, 488 
Eertbuere, Erdbuer; Hertbuer,  506, 509, 512 
Ertsmeere in de, 501 
Fief van den Wijngaerde, 510 
Gransvelde, 512 
Ham den, 512 
Hasselt den, 512 
Hoonberch den, 512 
Hoye op, 512 
Hulst, 494 
Lichtervelsche, Lychtervelschen, 494, 513 
Lienden Ten, 509 
Maelbrouc, 509 
Most Te, 490 
Quaetatrecht, 494 
Raveschot Te, 489 
Roelolf le, 501 
Tourniss, 485 
Tusschen Beken, 505 
Vennem Ten, 494 
Vuen Mersch den, 505 
Waterlinct t', 509 
Wedaghe leen van der, 505 
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WIELSBEKE 
 
Lembeke te, 551 
Mannestichele, 548 
Vatene te, 548 
 
ZAAMSLAG 
 
Diepen, 93 
Dycputten, 93 
Gaderinghe Tiende, 94 
Gheenderdijck,  Gheenderdyck, Ghenderdijc, 
Ghenderdijk, Ghenderdyc, Ghinderdijc, 94, 95, 96, 
97 
Goed van Haerbrechts Zee 't, 96 
Goet Taelbrechts Zee 't, 93 
Havene van Axele den, 94 
Jan Huugs Polder, 94 
Mijns Heeren Polder van Axele, 94 
Nieuhotene, 96 
oude Land d', 94 
Oudotene, 94, 97 
Outhoten, 97 
Polder van den Capellen, 94 
Polder van Oudotene, 94, 97 
Rosent Poldere de, 94 
Saint Jorge polre, 93 
Scraven poldere, 96 
Westsaemslacht polder, 94 
Westzaamslag, 94 
Westzaemslacht poldre, 94 
 
ZAFFELARE 
 
Hoevelde Strate, 426 
 
ZELE 
 
Abbeelken d', 87 
Abeele der Veere ten, 180 
Absau de, 83 
Aeker den, 76 
Alsevelde t, 74 
Apsacker d', 90 
Assevelde te, 71 
Avermate t, 26, 72, 75 
Beecke de, Beke de, 77, 81, 85, 88 
Beke d'Achterste, 88 
Beyaert den, 90 
Boechmere den, 92 
Boochamere den, 92 
Borcht de, 90, 91 
Bosch in den, 72, 77, 78, 81, 82, 85, 86 
Boschacker den, 90 
Bosche in den, 83 
Bossche in den, 74 
Brandtstrate, 81 
Branstrate, 85 

Brantstraetken, 88 
Brouc up d', 71 
Buelbeke, 76 
Cauter den, Cautere den, 76, 89, 90 
Cleenen Acker den, 89 
Coulaert straat, 87 
Coutere den, Couttere up den, 83, 84 
Crebbeken 't, 85 
Crommenacker den, 89 
Dabsacker den, 89 
Diericx Landt, 84 
Donck de, 72 
Donckgote, 28 
Dorme, , Durme, 69, 82, 85, 88, 91 
Dormen te, 71, 74, 77, 81 
Dormstraete, 86, 144 
Driesch den, 86 
Duerme Coutere, Durme Cautere, 80, 83 
Dweerstrate, 21 
Dweestraete, 25, 28 
Eechdemaeckers de, 87 
Fief Van Den Putte le, 67 
Gaverstraete, 77, 87, 88 
Geetemals de, 87 
Gherscheweg, 71 
Goede le fief te, 69 
Goede te Velde den, 23 
Goedt ten Goede 't, Goet Ter Goeden, 76, 78, 80, 
82, 84, 91  
Groenen Meersch in den, 78 
Grooten Acker den, 89 
Havermate dleen t', 86 
Havermate te, 73 
Hecker den, 89 
Heeckers in de, 89 
Heyackere den, 83 
Hoflanders, 28 
Hofstede de, 88 
Hoghevelt 't, 72 
Hoochvelders de, 92 
Hoochveltstraetken, 91 
Hooghe d' Velt, 476 
Huvelde t', Uuvelde te, 72, 78, 80, 81 
Huwicke t', Huwijc, Huwijcke te, Tuwijc, Tuwijck, 
Uwijck t’, 71, 74, 75, 82, 83, 84, 90, 310 
Langhe Wulghe de, 85 
Leen Thavermate het, 310 
Leen van Marie van den Bossche het, 82 
Lene de, 89 
Lipens Ackere, 91 
Lokerbeke, 80, 84, 89, 91 
Loo de, 76 
Malschaerts Ackere, 89 
Meercauter, Meerautere den, Meercautre de, 85, 91 
Meerschen de, Meersschen de, 90, 91 
Mekelvelt, 75 
Merghelputte de, 71 
Meulenweg, 90 
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Meyers Berch 's,  sMeyers Berch, 76, 310 
Miggerode, 89 
Molenberch Ten Rolle, 69 
Muelencauter den, 89 
Nieuwen Catuere den, 90 
Paechputte in de, 91 
Panne Putte de, 85 
Ponsgracht de, 91 
Raecken de, 87 
Ravens Rake, 72 
Rebbeken in de, 90 
Reyniers Putte, 72 
Riderstraetkin, 66 
Rumcoutre, 79 
Says Acker den, 89 
Scherdiericx landt, Serdiericx landt, sHer Diericx 
Lant, sHerdiericx Lant, 31, 75, 80, 83, 85, 90 
Schiersackere de, 310 
Schiersackers, 84 
Sciers Ackers, 78 
Scilleberch den, 92 
Ser Heindericx Putte, 74 
Seven Eecken, 91 
sHeerdiericxvelt, 69 
Spildoerene den, Spildoorene, Spildoren, 21, 22, 
25, 27, 79 
Stappe de, 73, 79, 92 
Stappe te le fief, 70 
Straten ter, 473, 475 
Thee Ackerstraetken, 89 
Tuulvelde, 74 
Vastynen Straetken, 84 
Veldeken te, 28 
Velden Hooge de, 91 
Venne de, 89 
Vervuylen Beke, 88 
Vlasmerct, 73 
Voorbochtken van Schellebrouck, 311 
Waeghewulghe de, 91 
Wagenije van de Elst de, 87 
Wastynen straetken, 91 
Weerd ende den Wydau de, Weerdt en(de) Wedau,  
Weerdt en Wedin,  Weert en Wedau, 69, 75, 81, 82, 
88 
Weesepoele te, Wesepoele te, 75, 80, 81, 86 
Wijc te, 67 
Wijvelde t', 81 
Wildernissen Put de, 91 
Wittebroet d, 79 
Wygrachtbeke de, 89 
Zeven Eecken de, 84 
Zwanevelders de, 28 
 
ZINGEM 
 
Laetscap 't, 316 
 
 

ZOMERGEM 
 
Douze Bonniers les, 409 
Fief Bachten Houcke, 415 
Stoecten Vivre Ten, 415 
 
ZWIJVEKE 
 
Cupers Veldere, 44 
Hof te Vlaeyenberghe, 44 
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TOPONIEMEN- EN PLAATSINDEX 
 
Aalsterse Heirweg,    Opwijk,  281, 286, 288 
Aalsterse weg,    Opwijk, 272, 295 
Aalstersen Heirweg,    Opwijk, 187 
Abbeele Te Weere den,    Sint Onolfsbroek, 27 
Abbeele Ter Veere Ten,    Dendermonde Vrijheid, 
22, 25 
Abbeelen bosch den,    Opwijk, 270 
Abbeelken d',    Zele, 87 
Abeele der Veere ten,    Zele, 180 
Abeele Ten,    Hamme, 111 
Abeele Ten,    Uitbergen/Overmere, 440 
Absau de,    Zele, 83 
Achelmere d',    Denderbelle, 213 
Achterste Banhaege de,    Denderbelle, 284, 301 
Achterste Buender d',    Lebbeke, 375, 382 
Achterste Bunder 't,    Lebbeke, 382 
Achterste Hulst Velt d',    Lebbeke, 383 
Achterste Velt het,    Berlare, 480 
Achtersten Dyc den,    Lebbeke, 391 
Achtersten Dyc den d',    Lebbeke, 391 
Achtertste Velt het,    Berlare, 481 
Acken eussel het,    Merchtem, 354 
Acker den grooten,    Hamme, 147 
Acker Groten den,    Hamme, 137 
Ackerdriesch den,    Denderbelle, 212 
Ackere den Grooten,    Hamme, 161 
Ackere den Grooten,    Hamme, 161 
Ackere Ten Hanshe den,    Grembergen, 136 
Ackerken t Cleen,    Sint-Gillis, 180 
Ackers Merre op,    Lebbeke, 383 
Ackervelt d',    Dendermonde Vrijheid, 23 
Addelgracht de,    Lebbeke, 352 
Aeker den,    Zele, 76 
Aelsterschen Wech,    Opwijk, 259 
Aenwedde de Groote,    Denderbelle, 200 
Aenwedde die Groote,    Denderbelle, 210 
Aenweede,    Denderbelle, 198 
Aenwende d',    Denderbelle, 208 
Aenworpe,    Vlassenbroek, 57, 58 
Aerde den,    Hamme, 140 
Aerdoyen,    Hamme, 117 
Aerent Elst,    Lebbeke, 257 
Aert den,    Hamme, 139 
Aert den,    Hamme, 153 
Aert den,    Hamme, 166 
Aertevelde,    heerlijkheid, 409 
Aetbercx,    Axel Ambacht, 96 
Albinsvoorde,    Belsele, 409 
Alfsberghen de,    Lebbeke, 391 
Alsevelde t,    Zele, 74 
Amelbroeck d',    Opwijk, 290 
Amelbroeck d',    Opwijk, 297 
Amelbrouck d',    Opwijk, 271 

 
Amels Broec d',    Opwijk, 265 
Amels Brouc d',    Opwijk, 275 
Amelsbroec d',    Opwijk, 314 
Amelsbrouc,    Opwijk, 272 
Amerobroec d',    Opwijk, 250 
Amers Broec d',    Opwijk, 251 
Ameyen Ter,    Denderbelle, 210 
Amselle,    Cutelgem, 526 
Andries Bijls Veldeken,    Lebbeke, 390 
Anepoel Put,    Lebbeke, 388 
Anghereel,    heerlijkheid, 522 
Anweedde de,    Denderbelle, 205 
Anweede de Cleene,    Denderbelle, 196 
Apsacker d',    Zele, 90 
Ardoeye Coutre,    Hamme, 104 
Ardooie,    heerlijkheid, 32, 334 
Ardoye,    Hamme, 135 
Arent Elst,    Lebbeke, 257, 263 
Arentelst d',    Lebbeke, 288 
Arents straetje van den Dijke,    Lebbeke, 373 
Asbeke d',    Opwijk, 245, 253, 256, 263, 273, 274, 
286, 287 
Aschmeersch den,    Denderbelle, 301 
Aschmersch den,    Hamme, 135 
Aschmersch den,    Lebbeke, 284 
Ascht d',    Berlare, 467 
Aschvach den,    Lebbeke, 391 
Aschwech den,    Lebbeke, 390 
Aschwech den,    Lebbeke, 392 
Ashaghe de,    Opwijk, 252 
Ashaghe de,    Opwijk, 252 
Asschaert den,    Sint-Gillis, 188 
Asschcrihane,    heerlijkheid, 328 
Asschcrihane,    Londerzeel, 328 
Assevelde te,    Zele, 71 
Ast d',    Berlare, 470, 481 
Aude Schelde upt,    Schellebelle, 523 
Aumersche velt d',    Opwijk, 451 
Autschen Meersch,    Opwijk, 274 
Autschen Meersch de,    Opwijk, 287 
Auweghem,    heerlijkheid, 155 
Auxerre,    heerlijkheid, 534, 535, 536 
Averbeke Meersch d',    Opwijk, 258 
Averbeke Velt d',    Opwijk, 309 
Averbeken Velt d',    Opwijk, 304 
Avermate t,    Zele, 26, 72, 75 
Avitschen Mersch de,    Opwijk, 256 
Aweede d',    Denderbelle, 199 
Awinsvoorde t',    Evergem, 417 
Axele,    heerlijkheid, 522 
Axvelt d',    Berlare, 470 
Bacht den,    Berlare, 466 
Bachten Biesteene over TSchelde,    Gent, 433 
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Backers Dries,    Berlare, 482 
Backers Drieschs s',    Berlare, 467 
Baefvelt,    Denderbelle, 209 
Baelberch de,    Denderbelle, 200 
Baelde Putte,     Dendermonde Vrijheid, 22 
Baerde Ten,    Denderbelle, 254 
Baerdeghem Couter,    Opwijk, 263 
Baerdeghem Couter den,    Merchtem, 353 
Baerdeghem Coutere,    Opwijk, 250, 280 
Baerdeghemcouter,    Opwijk, 252 
Baerdonk,    Berlare, 483 
Baerdouchsche,    heerlijkheid, 552 
Baerelbroec,    Berlare, 463 
Baerelbrouc,    Berlare, 471, 478 
Baereldonck,    Berlare, 479 
Baerledonc,    Berlare, 473 
Baerledonck,    Berlare, 26 
Baerledoncq Broeck het,    Berlare, 481 
Baerrelbrouc Dijck,    Berlare, 478 
Baesstraetken het,    Berlare, 469 
Baetken Daems Stede,    Opwijk, 296 
Baghijnen Bunder 't,    Lebbeke, 392 
Baghinen Bosch de,    Lebbeke, 377 
Baghinen Dijck de,    Lebbeke, 385 
Baghynen Landt der,    Lebbeke, 289 
Baginen dyck,    Lebbeke, 387 
Bagynen Bunder het,    Lebbeke, 390 
Ballinc Straetken,    Hamme, 135 
Bambeke de,    Hamme, 154 
Banc te,    Opwijk, 254 
Banchaeghe de,    Denderbelle, 203 
Banhaghe de,    Denderbelle, 285 
Bank van Bruesegem,    Land van Grimbergen, 357 
Banlaer,    heerlijkheid, 319 
Bansloot,  Grembergen, 165 
Bansloot,    Hamme, 135, 151, 153, 164 
Bareghem Coutere,    Opwijk, 268 
Barelbrouc,    Berlare, 21, 466, 474, 477, 478 
Barelbrouc,    heerlijkheid, 445 
Barelbrouc Dijc,    Berlare, 466, 474 
Barelbrouc te Vliete,    Berlare, 475 
Barelbruc,    Berlare, 478 
Bareldonc,    Berlare, 505 
Bareldonct te,    Berlare, 471 
Barledonck,    Berlare, 483 
Barrebrouc,    Berlare, 464 
Bauwens Velt,    Denderbelle, 200 
Bauwensputte de,    Berlare, 480 
Bauwenstraetken,    Berlare, 480 
Bauwinsburch,    heerlijkheid, 534 
Bave Coutre,    Wetteren, 511 
Baveghem,    Wetteren, 494 
Baveghem Cauter de,    Opwijk, 313 
Beaumont,    heerlijkheid, 333 
Beauprez,    heerlijkheid, 188 
Bechveldeke,    Lebbeke, 383 
Beckvelt 't,    Opwijk, 290 
Beeck Velt het,    Opwijk, 304 

Beecke de,    Zele, 81 
Beeckvelt,    Lebbeke, 311 
Beeckvelt het,    Denderbelle, 211, 212 
Beeckvelt het,    Sint-Gillis, 186 
Beecmans Heye,    Opwijk, 275 
Beecvelde de,    Belle, 195 
Beecvelt het,    Denderbelle, 199 
Beecvelt het,    Lebbeke, 366, 367, 372, 379 
Beecvelt het,    Sint-Gillis, 186 
Beemken d',    Hamme, 135 
Beems meerchs den,    Denderbelle, 200 
Beerleer Haghe de,    Berlare, 472 
Beerleire Velt,    Berlare, 87 
Beers Velt 't,    Opwijk, 269 
Beersbeke de,    Opwijk, 268 
Beersvelt 't,    Belle, 34 
Beersvelt 't,    Lebbeke, 34 
Beersvelt 't,    Opwijk, 275 
Beersvelt 't,    Sint-Gillis, 34 
Beghijne Bosch,    Lebbeke, 387 
Begue le,    Cutelgem, 526 
Beireleenen,    Grembergen, 55 
Beke, heerlijkheid, 557 
Beke d'Achterste,    Zele, 88 
Beke de,    Opwijk, 287, 290, 304, 313 
Beke de,    Zele, 77, 85, 88 
Beke Ter,    Elsegem, 539 
Beke Velt het,    Opwijk, 282 
Bekevelt 't,    Opwijk, 313 
Belder Meersch de,    Denderbelle, 302 
Belle Cauter,    Denderbelle, 284, 302, 303 
Belle Couter,    Denderbelle, 254 
Belle in den,    Denderbelle, 381 
Belle voorde,    Wetteren, 494 
Bellebroeck de,    Denderbelle, 213 
Bellecauter,    Denderbelle, 285, 286 
Bellecouter,    Denderbelle, 205, 213, 254 
Bellemeersch,    Denderbelle, 212, 284 
Bellemersch,    Denderbelle, 284 
Belsele,    Evergem, 417 
Belsele,    heerlijkheid, 409 
Belsele,    Vinderhoute, 409 
Beque de,    Baasrode, 60 
Berch,    Lebbeke, 35, 36 
Berch de,    Denderbelle, 205 
Berch de,    Opwijk, 238, 248, 260, 270, 290, 291, 
292, 293, 300 
Berch den,    Berlare, 473, 475 
Berchem Coutere,    Opwijk, 291, 292, 293 
Berchem Te,    Opwijk, 277 
Berchem Velt,    Opwijk, 292 
Berchemer Couter,    Opwijk, 248 
Berchermeer Couter,    Opwijk, 248 
Berchermer Couter de,    Opwijk, 248 
Berchermere Couter up,    Opwijk, 248 
Bercken Bosselken,    Opwijk, 303 
Berct de,    Denderbelle, 254 
Berct de,    Denderbelle, 284, 302 
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Berct den,    Londerzeel, 328 
Bercvelt het,    Lebbeke, 368 
Beren Veldeken 't,    Lebbeke, 34 
Bergembrouck,    Opwijk, 248 
Berghe die,    Denderbelle, 201 
Berlaer Brouc,    Berlare, 464 
Berleghemsche Ten,    Izegem, 338 
Bernaven Mersch in,    Lebbeke, 374 
Berrecouters straetkinne,    Berlare, 462 
Berreleenen,    Grembergen, 55 
Berrelemsche Ten,    Izegem, 338 
Berren Veldeken,    Lebbeke, 35 
Bersch Velt,    Opwijk, 280 
Berschvelt,    Opwijk, 281 
Bersvelt 't,    Lebbeke, 35 
Berteghem, heerlijkheid, 557 
Bertelt Velt 't,    Denderbelle, 205 
Bervict den,    Lebbeke, 352 
Betsmeersschen de,    Opwijk, 301 
Betsmeersschen de,    Opwijk, 306 
Betsvelde den,    Opwijk, 259, 306, 308 
Beuckele de,    Londerzeel, 355 
Beughem te,    Lebbeke, 289 
Bexselaer Weede de,    Denderbelle, 198 
Beyaert den,    Zele, 90 
Beyervliet,    Baasrode Sint Ursmaar, 60 
Bierman,    Berlare, 311, 470, 479, 483 
Biesestraete,    Hamme, 116, 154 
Bieskin,    Sint-Gillis, 178 
Biest de,    Berlare, 476, 477, 480 
Biest de,    Denderbelle, 198 
Biest den,    Lebbeke, 368 
Biest den Grooten,    Hamme, 109 
Biesweede de,    Lebbeke, 284 
Biesweyde de,    Lebbeke, 303 
Bigaerde,    heerlijkheid, 252, 261, 262 
Bijlken,    Sint-Gillis, 188 
Bijlken bij de Bondele het,    Sint-Gillis, 187 
Bijlken bij de Vondele het,    Sint-Gillis, 187 
Bijlken het,    Sint-Gillis, 187 
Bijlkin 't,    Sint-Gillis, 182 
Biscops Stede 't,    Moorsele/Wieze, 101 
Blancaert Velt,    Berlare, 478 
Blanckaerts straetken,    Berlare, 467 
Blanckaerts Velt,    Berlare, 482 
Blanckaerts Velt Straetken,    Berlare, 483 
Blankaerts Velt,    Berlare, 466 
Blauwaert den,    Dendermonde Vrijheid, 29 
Blauwere den,    Opwijk, 296 
Bleecvelt 't,    Denderbelle, 209 
Bleu Chastel,    heerlijkheid, 310 
Blien Ten,    Opwijk, 274 
Bloc 't,    Steenhuffel, 358 
Blocxhof,    Lebbeke, 34, 36 
Bloemsvelt,    Lebbeke, 289 
Bloexcouter de,    Opwijk, 265 
Blomme Te,    Lebbeke, 362 
Blouwere den,    Opwijk, 270 

Blyen ten,    Lebbeke, 288 
Blyen Ten,    Opwijk, 274 
Bochaut 't,    Lebbeke, 285 
Boche den,    Sint-Gillis, 186 
Bochelt de,    Lebbeke, 367 
Bochout,    Lebbeke, 389 
Bochs,    Opwijk, 202 
Bocht de,    Berlare, 482 
Bocht de,    Lebbeke, 257 
Bocht de langhe,    Lebbeke, 35 
Bocht den,    Denderbelle, 205, 302 
Bocht den,    Opwijk, 287 
Bocht den,    Sint-Gillis, 189, 212 
Bocht in den up tVelt,    Opwijk, 274 
Bochten,    Denderbelle, 191, 302 
Bochten den langhen,    Lebbeke, 34, 36 
Bochtvelt d',    Lebbeke, 383 
Bock der,    Opwijk, 277 
Bockelaere,    Denderbelle, 211 
Bocken de,    Opwijk, 275, 276 
Bodelbure te,    Hamme, 170 
Boechmere den,    Zele, 92 
Boels,    Lebbeke/Opwijk, 309 
Boenhof den,    Denderbelle, 382 
Boenhof Mersch,    Sint-Gillis, 185 
Boenwitte den,    Londerzeel, 328 
Boerderbrugge,    Londerzeel, 328 
Boerdervelt het,    Londerzeel, 328 
Boesmeere Couter,    Merchtem, 352 
Boesmere Couter,    Merchtem, 351 
Boesvelt,    Opwijk, 251 
Boesvelt het,    Dendermonde Vrijheid, 29 
Boesvelt 't,    Opwijk, 270, 296 
Bogaert de,    Berlare, 466 
Bogaert den,    Opwijk, 287 
Bogaert sKeysers,    Denderbelle, 381 
Boghe de,    Berlare, 472, 475, 479, 481, 482 
Boghen de,    Berlare, 482 
Boisoits Goet het,    Opwijk, 305 
Bokelaren Stede,    Opwijk, 258 
Bollard Mersch der,    Opwijk, 51 
Bollardyne de,    Opwijk, 380 
Bolleweerc,    Dendermonde, 45 
Bollewerk 't,    Lebbeke, 288 
Bols Te,    Opwijk, 236 
Bommelbeere den,    Denderbelle, 201 
Bonde Te,    Opwijk, 258 
Bondynsschers Brug,    Denderbelle, 381 
Bonewijc,    Londerzeel, 325 
Boochamere den,    Zele, 92 
Boods Te,    Londerzeel, 327 
Boon Hof Meersch den,    Merchtem, 352 
Boonen Mersch den,    Merchtem, 352 
Boonhof den,    Merchtem, 352 
Boonwic den,    Londerzeel, 326 
Boonwijt de,    Londerzeel, 330 
Boonwijt Eeusel d',    Londerzeel, 328 
Boonwijt Velt de,    Londerzeel, 330 
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Boonwite den,    Londerzeel, 326 
Boorwijtbroeck het,    Denderbelle, 213 
Boosch Straete,    Grembergen, 54 
Borborch,    heerlijkheid, 534 
Borch Ter,    Ardooie, 333 
Borcht de,    Zele, 85, 90, 91 
Bornagie Rente,    Gent, 433 
Borrelburcht de,    Schellebelle, 523 
Borst,    heerlijkheid, 211, 213, 286 
Bosch den,    Hamme, 145, 151, 158, 164 
Bosch den,    Lebbeke, 263 
Bosch den,    Opwijk, 309 
Bosch den,    Sint-Gillis, 211 
Bosch den,    Wetteren, 503 
Bosch in den,    Zele, 72, 77, 78, 81, 82, 85, 86 
Bosch Meere,    Merchtem, 353 
Bosch tZeebrouck den,    Lebbeke, 284 
Bosch Velt,    Opwijk, 264 
Boschacker den,    Zele, 90 
Bosche in den,    Zele, 83 
Boschervelt,    Lebbeke, 35 
Boschervelt 't,    Belle, 34 
Boschervelt 't,    Sint-Gillis, 34 
Boschevelt het,    Opwijk, 276 
Boschvelt,    Sint-Gillis, 183, 312 
Bossche in den,    Zele, 74 
Bossche ten,    Grembergen, 50 
Bossche Ten,    Lebbeke, 371 
Bossche ten,    Opwijk, 276, 277 
Bosscher velt 't,    Lebbeke, 34 
Bosschervelt,    Opwijk, 313 
Bosschervelt 't,    Lebbeke, 36 
Bouchout,    Lebbeke, 303 
Bouchoute, heerlijkheid, 557 
Boucht den,    Berlare, 472 
Boudins Velt,    Denderbelle, 200 
Bourboms,    Sint-Gillis, 180 
Bous Bochten,    Denderbelle, 212 
Bouwen sHooeghen Stede de,    Berlare, 474 
Bouwen sHooghen straetken,    Berlare, 474 
Bouwens Brugghe,    Dendermonde Vrijheid, 22 
Bouwens van Heede te in Nubroucq,    Hamme, 133 
Bouwens Velt t',    Denderbelle, 381 
Brabant Poort,    Gent, 433 
Brabantschen Bocht den,    Opwijk, 313 
Braemlant 't,    Lebbeke, 207 
Braempoorte Over schelde,    Gent, 432 
Brakele den,    Opwijk, 202 
Brandtstrate,    Zele, 81 
Branstrate,    Zele, 85 
Brantstraetken,    Zele, 88 
Breecmans te,    Lebbeke, 370 
Breeden Meersch bosch den,    Denderbelle, 212 
Breeden Meersch den,    Denderbelle, 214 
Breeden Meersch of Bellemeersch,    Denderbelle, 
212 
Breeden Meerschbosch,    Denderbelle, 205 
Breeden Meerschs den,    Denderbelle, 382 

Breeder Straeten ter,    Denderbelle, 212 
Breemlant,    Lebbeke, 206, 207 
Breems Mersch den,    Opwijk, 273 
Breenbroeck,    Lebbeke, 386, 387 
Breenbroeck Cleyn,    Lebbeke, 289 
Breenbroeck Putte opde,    Lebbeke, 386 
Bremstraete de,    Opwijk, 273 
Bresvelt het,    Opwijk, 266 
Breuke Ten,    Opwijk, 274 
Briel den,    Sint-Gillis, 185 
Briele Ten,    Ingelmunster, 528 
Broeberchcautere de,    Opwijk, 262 
Broechstraten,    Hamme, 104 
Broeck van Nervelde het,    Opwijk, 279 
Broeckstraten,    Londerzeel, 320 
Brombrempt de,    Opwijk, 273 
Broneckene Velt,    Opwijk, 286 
Broubempt den,    Opwijk, 307 
Broubempt den,    Opwijk, 307, 308 
Broubremt den,    Opwijk, 301 
Brouc int,    Denderbelle, 197 
Brouc int D’Molenbrouc,    Berlare, 180, 181 
Brouc tHoghe in,    Denderbelle, 197 
Brouc up d',    Zele, 74 
Broucboort,    Berlare, 463 
Brouck int,    Opwijk, 204 
Brouck 't,    Belle, 34 
Brouck 't,    Lebbeke, 34, 36, 36 
Brouck 't,    Opwijk, 274, 287 
Brouck 't,    Sint-Gillis, 34 
Brouck Velt d',    Lebbeke, 380 
Broucke ten,    Opwijk, 253, 267, 380, 451 
Broucken d'oude,    Hamme, 165 
Brouckvelt,    Londerzeel, 328 
Brouckvelt het,    Opwijk, 380 
Brouckvordt de,    Berlare, 479 
Brouckvordtstraete,    Berlare, 479 
Broucmersch,    Berlare, 455 
Broucq le,    Opwijk, 246 
Broucstraete,    Hamme, 119, 126 
Broucstraete,    Londerzeel, 327, 328 
Broucstraete,    Opwijk, 273 
Broucstraete de,    Denderbelle, 209 
Broucstraete de,    Sint-Gillis, 182 
Broucvelt het,    Londerzeel, 320, 328 
Broucvelt te Nedervelde,    Opwijk, 251 
Broucvoort,    Berlare, 463 
Brouke up de Hoeffinghen ten,    Opwijk, 50 
Broukerstraete,    Sint-Gillis, 182 
Brubeemt,    Opwijk, 51 
Brucbent den,    Opwijk, 258 
Bruccautere de,    Opwijk, 187 
Bruccoutre de,    Opwijk, 278, 281 
Bruckelken het,    Schellebelle, 522 
Brucker Velt up 't,    Denderbelle, 192 
Brucxkene Ten,    Schellebelle, 522 
Brueckevelderen de,    Sint-Gillis, 211 
Bruecxken Cautere,    Schellebelle, 523 
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Bruekene 't Velt,    Opwijk, 273 
Bruekenevelt,    Opwijk, 285 
Brueker Velt d',    Denderbelle, 201 
Bruekervelt,    Opwijk, 51 
Bruele le,    Egem, 218 
Bruele le,    Sint-Gillis, 178 
Bruelen de,    Denderbelle, 204, 212 
Bruelietvelt 't,    Denderbelle, 199 
Brugcouter de,    Opwijk, 287, 288, 310 
Brugcoutere de,    Opwijk, 287, 289 
Bruggene Velt 't,    Opwijk, 298 
Brugghe de Langhe,    Dendermonde, 82 
Brugghecouter,    Opwijk, 245, 246 
Brugghen Coutre,    Opwijk, 273, 274 
Brugh Cautere den,    Opwijk, 300 
Brugmeersch den,    Lokeren, 99 
Bruker Velde,    Sint-Gillis, 180 
Brukevelt 't,    Denderbelle, 197 
Brunghe Couter,    Opwijk, 251 
Brusselse weg,    Opwijk, 283 
Bruunhuusvelt in,    Massemen, 518 
Bruyne Boemgaarde den,    Opwijk, 381 
Bueckelbosch den,    Opwijk, 203 
Bueckele den Grooten,    Londerzeel, 355 
Bueckele in de,    Londerzeel, 330 
Bueghem,    Begijnhof van Dendermonde, 399 
Buekel in den,    Schellebelle, 523 
Buekelaerevelt,    Opwijk, 287 
Buekele de,    Londerzeel, 329, 330 
Buekele Ten,    Opwijk, 278 
Buelbeke,    Zele, 76 
Buelbier brouc,    Hamme, 171 
Buelbier int,    Hamme, 170 
Buelbuer Brouck het,    Hamme, 170 
Buenre d',    Berlare, 181 
Bueten Broeck 't,    Moorsele/Wieze, 101 
Bugghenhout,    Opwijk, 278 
Bulck den,    Hamme, 141, 149, 163 
Bulck in de Donghen,  Hamme, 149 
Bulck den Cleynen,    Hamme, 149 
Bulck den Cleijnen,    Hamme, 141 
Bunderken Driesch,    Opwijk, 294 
Bunderken 't,    Opwijk, 285 
Bunderkens de,    Opwijk, 295, 296 
Bunderkens Driesch de,    Opwijk, 295 
Bunders de,    Berlare, 480 
Busbeke,    heerlijkheid, 30 
Butseghem Te,    Heestert, 550 
Buus De,    Sint-Gillis, 183, 186 
Buushove,    Sint-Gillis, 178 
Buyerstraete,    Sint-Gillis, 466 
Buysvelt,    Sint-Gillis, 188 
Buytenbroeck d,    Moorsele/Wieze, 101 
Bygaerde,    heerlijkheid, 253, 287 
Byseroden de,    Opwijk, 286 
Bysscoppen Mersch den,    Denderbelle, 201 
Caelberghe de,    Rozebeke, 532, 533, 534 
Caeldries de,    Hamme, 128 

Caeldriesch de,    Hamme, 132 
Caelgebierts de,    Lebbeke, 374 
Caillebeerts,    Lebbeke, 369 
Calendries den,    Hamme, 140 
Calendriesch ten,    Hamme, 152 
Calfsteert den,    Denderbelle, 214 
Caliers Bosch,    Sint-Gillis, 211 
Calurweede/Calverweede,    Lebbeke, 390 
Calvereensels,    Lebbeke, 207 
Camerhouc de,    Hamme, 168 
Camerhouck de,    Hamme, 167 
Camerhuuc,    Hamme, 127 
Camermans bos,    Sint-Gillis, 34, 35 
Camermans Bosch,    Sint-Gillis, 34, 310 
Camermans Bossch,    Sint-Gillis, 189 
Camermansbosch,    Sint-Gillis, 175 
Camersbosch,    Sint-Gillis, 175 
Cammaert den,    Grembergen, 55, 310 
Cammaerts Bosch,    Sint-Gillis, 188 
Cammerman Bosch,    Sint-Gillis, 184 
Campstadt,    Denderbelle, 212, 285 
Campstadt bij,    Lebbeke, 212, 308, 392 
Campstadt de,    Opwijk, 298, 299 
Capelle Velt het,    Opwijk, 281 
Capellen Velt opt,    Opwijk, 259 
Capellevelt,    Opwijk, 278 
Capellevelt het,    Opwijk, 261, 268, 313 
Capelrie Ackere van Onze L. Vrauwe,    Hamme, 
141 
Capenberch den,    Merchtem, 301 
Capenberch den,    Opwijk, 253, 254, 258, 285, 
301, 307 
Cappelaens Velt,    Denderbelle, 382 
Cappelle,    heerlijkheid, 532 
Cappelleberch,    Lebbeke, 35, 36 
Cappelleken van den Baghynhove 't,    Hamme, 153 
Cappellevelt,    Opwijk, 236 
Cappersche Velderen de,    Sint-Gillis, 184 
Cappoen de,    Grembergen, 55 
Cappoenvelt,    Opwijk, 202 
Careel Mersch den,    Merchtem, 352 
Casteel Velt 't,    Lebbeke, 388 
Casteelvelt 't,    Lebbeke, 390 
Castele,    Wetteren, 501 
Castre,    Wetteren, 511 
Caulie,    Ingelmunster, 533 
Cauter,    Lebbeke, 35, 303, 309 
Cauter den,    Zele, 89 
Cautere de,    Lebbeke, 392 
Cautere den,    Zele, 76, 90 
Cautergat,    Opwijk, 300 
Cautergat van den Velde,    Opwijk, 304 
Chassey,    heerlijkheid, 536 
Cheins van Erembodeghem,    Lebbeke, 371 
Chense te Fieveits,    Neufville, 407 
Claere Straete,    Opwijk, 299 
Claeus Lant,    Hamme, 109 
Clary,    heerlijkheid, 397 
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Claterbosch den,    Opwijk, 292 
Clauslant,    Hamme, 149, 163 
Clavere de,    Opwijk, 301 
Cleemputte den,    Opwijk, 308 
Cleen Broenbrouc metten Scildekene,    
Dendermonde Vrijheid, 21 
Cleen Coelput Broeck,    Hamme, 126 
Cleen Coolputte,    Hamme, 126 
Cleen Dry bunderen de,    Opwijk, 300 
Cleen Eechout 't,    Opwijk, 298 
Cleen Esbrouck,    Opwijk, 309 
Cleen Espken,    Opwijk, 298 
Cleen Exken 't,    Denderbelle, 285 
Cleen Exken 't,    Opwijk, 285 
Cleen Goet,    Opwijk, 285 
Cleen Meere Velt 't,    Opwijk, 297 
Cleen Meervelt het,    Opwijk, 279 
Cleen Natteken,    Opwijk, 305 
Cleen Sant,    Grembergen, 136 
Cleen Straetkin,    Hamme, 79 
Cleen Velt 't,    Opwijk, 306 
Cleenbiest de,    Hamme, 108 
Cleencoutre de,    Lebbeke, 207 
Cleene Aenwedde de,    Denderbelle, 200 
Cleene Erdbrugghe,    Londerzeel, 327 
Cleene Haghe Weede de,    Denderbelle, 198 
Cleene Haweede,    Denderbelle, 198 
Cleenen Acker den,    Zele, 89 
Cleenen Boonwijt den,    Londerzeel, 330 
Cleenen Dijck Mersch in den,    Lebbeke, 378 
Cleenen Nat,    Opwijk, 299 
Cleenen Nat den,    Opwijk, 299, 304 
Cleenen Vtterdijc,    Vlassenbroek, 57, 58 
Cleerstraete de,    Opwijk, 270 
Clef la,    Dendermonde, 216 
Cleijsvelt,    Denderbelle, 212 
Cley 't,    Berlare, 469 
Cleye de,    Opwijk, 273, 307 
Cleye Velt 't,    Opwijk, 299 
Cleyn Coolput,    Hamme, 307 
Cleyn Espken 't,    Opwijk, 299 
Cleyn Hoff 't,    Opwijk, 313 
Cleyn Schooflant,    Londerzeel, 330 
Cleynen Beuckele den,    Londerzeel, 355 
Cleynen Nat den,    Opwijk, 300 
Cleynen Thooghdriesch den,    Londerzeel, 327 
Cleynen Wterdijk den,    Vlassenbroek, 58 
Cleynsyde de,    Opwijk, 288 
Cloester Broec het,    Denderbelle, 201 
Cloester Couter de,    Sint-Gillis, 180 
Clooster Couter de,    Sint-Gillis, 180 
Clooster Couter van Zwijveke,    Sint-Gillis, 183 
Cloxvelt,    Westrem, 521 
Clunxstat,    Lebbeke, 392 
Cluse de,    Opwijk, 261 
Cluyse de,    Opwijk, 313 
Cluysen den,    Opwijk, 281 
Cluysse,    Opwijk, 236 

Cluysse Theisterghem la,    Opwijk, 237 
Cocq den,    Opwijk, 307 
Cocspitte,    Opwijk, 341 
Coebochs den,    Appels, 41 
Coeboschs den,    Appels, 41 
Coebossche de,    Appels, 40 
Coeflant het,    Lebbeke, 387 
Coelputte,    Hamme, 121, 126 
Coelputte Cleijn het,    Hamme, 135 
Coelputten Brouc,    Hamme, 122 
Coels Mersch Cleynen,    Opwijk, 271 
Coenraerds,    Londerzeel, 328 
Coerboeme ten,    Sint-Gillis, 181 
Coeruyte de,    Opwijk, 266 
Cokelberch den,    Hamme, 79 
Colime Stede,     Lebbeke, 366 
Colput het Cleen,    Hamme, 142 
Colputte Brouc,    Hamme, 116 
Conckele le,    Lebbeke, 401 
Conckelgoet 't,    Lebbeke, 312, 385 
Conckelstraete de,    Lebbeke, 385 
Conkeltiende de,    Lebbeke, 371 
Conkelveldekin 't,    Opwijk, 275 
Conruyte de,    Opwijk, 305 
Coolputte,    Hamme, 123, 153 
Coolputte Groot,    Hamme, 79, 134 
Coolscamp,    heerlijkheid, 333 
Coorenaert,    Dendermonde, 177 
Cornyte de,    Opwijk, 304 
Corten Acker ten,    Grembergen, 51 
Cortenbosch in den,    Massemen, 518 
Costerie Tiende,    Dendermonde, 254 
Coubosch,    Appels, 40 
Coulaert straat,    Zele, 87 
Cournyte de,    Opwijk, 304, 309 
Court Ten Bourch,    Meulebeke, 447 
Court Ter Varent la,    Opwijk, 234 
Couter,    Lebbeke, 36, 375, 388 
Couter,  Opwijk, 286 
Couter de Peyseghem,    Merchtem, 351 
Couter van Lebbeke,    Lebbeke, 371 
Coutere den,    Belle, 34 
Coutere den,    Lebbeke, 34 
Coutere den,    Sint-Gillis, 34 
Coutere den,    Zele, 84 
Coutergat, Opwijk,    276, 281 
Coutergat 't,    Denderbelle, 209 
Coutergat 't,    Opwijk, 274, 287, 295 
Coutergat van den Velde,    Opwijk, 290 
Coutermaert de,    Lebbeke, 378 
Couterstraete,    Opwijk, 278 
Coutre de,    Opwijk, 273 
Couttere up den,    Zele, 83 
Craeyloe,    Hamme, 125 
Crayeghemstraat,    Dendermonde Vrijheid, 29 
Crayeloo,    Hamme, 134 
Crayenem t,    Dendermonde Nieuwburg, 34 
Crayloo,    Hamme, 152 
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Craynem Velt,    Dendermonde Vrijheid, 20 
Crebbeken 't,    Zele, 85 
Croc de,    Dendermonde Vrijheid, 23 
Crokaert den,    Opwijk, 273 
Crommen Schrieck den,    Hamme, 142, 156 
Crommenacker den,    Zele, 89 
Cromvelde,    Evergem, 417 
Cromvelt,    Sint-Gillis, 184 
Cromvelt 't,    Lebbeke, 391, 392 
Croone de,    Hamme, 141 
Crude Te,    Lebbeke, 374 
Cruijsstraete de,    Lebbeke, 387 
Cruijsvelt het,    Lebbeke, 387 
Cruiysvelt 't,    Lebbeke, 391 
Cruusvelt 't,    Wetteren, 512 
Cruweede in de,    Lebbeke, 374 
Cruys Velt 't,    Moerzeke, 125 
Cruystraete de,    Lebbeke, 376, 377 
Cruysvelders,    Lebbeke, 35 
Cruysvelt 't,    Moerzeke, 131 
Cupers Veldere,    Zwijveke, 44 
Cupersche Velderen de,    Sint-Gillis, 189 
Cusseror Meere,    Opwijk, 266 
Cusseroye Beke,    Opwijk, 266 
Cutsemeere,    Opwijk, 283 
Cutsereroo Meere de,    Opwijk, 313 
Cutsero Meere,    Opwijk, 266, 313 
Cutserode Beke,    Opwijk, 262 
Cutserode Meere de,    Opwijk, 262 
Cutserode te,    Opwijk, 262 
Cutseromeere,    Opwijk, 285, 290 
Cutseroo Beke,    Opwijk, 278, 3047 
Cutseroo Meere de,    Opwijk, 278, 282 
Cutseroo Meire,    Opwijk, 298, 304 
Cutseroo Put de,    Opwijk, 298 
Cutseroputte,    Opwijk, 285 
Cutsrode Beke de,    Opwijk, 253 
Cutsrode Meers de,    Opwijk, 253 
Cutsserode de,    Opwijk, 252 
Cutsseroder Beke de,    Opwijk, 248 
Cutsseroder Meere de,    Opwijk, 248 
Cuttelghem smal Brabant,    heerlijkheid, 526 
Cuyper Couter de,    Opwijk, 51 
Cuysseror Beke de,    Opwijk, 266 
Cuysseror Meere de,    Opwijk, 266 
Dabsacker den,    Zele, 89 
Daelgoet le,    Moerzeke, 403 
Daelgoet Overe 't,    Moerzeke, 125 
Daems Haghevelt de,    Sint-Gillis, 383 
Daemshaerghe de,    Sint-Gillis, 313 
Daesbeke,    Opwijk, 187 
Dal het,    Opwijk, 288 
Dalkiers Velt,    Denderbelle, 369 
Damels Broec,    Opwijk, 265 
Damelsbroec,    Opwijk, 280 
Damens Broeck,    Opwijk, 280 
Damme Velt 't,    Denderbelle, 203 
Dammekensstraetken,    Hamme, 125 

Dampoel Straetken,    Lebbeke, 383 
Dampoel Velt,    Lebbeke, 312 
Damputte ten,    Opwijk, 301 
Damstraete,    Hamme, 130, 154, 165 
Damvelt,    Denderbelle, 200, 302, 303, 451 
Damvelt le,    Sint-Gillis, 177 
Daneels Velt,    Opwijk, 246 
Dangheleeren Hofstede 's,    Hamme, 167 
Daniels Broec,    Opwijk, 267 
Darentelst,    Lebbeke, 289 
Dauwede,    Denderbelle, 193 
Dauweede,    Denderbelle, 193 
De Groete Veere van Dendermonde,    
Dendermonde Vrijheid, 20 
Deerdbrugge,    Londerzeel, 328 
Deijerlant,    Opwijk, 292 
Delf,    Sint-Gillis, 185 
Den Grooten Bucht,    Dendermonde Vrijheid, 21 
Den Terdt van den Vere Thielrode,    Dendermonde 
Vrijheid, 19 
Dender,    Denderbelle, 195 
Dender,    Sint-Gillis, 180, 183 
Dendermonsche het,    Dentergem, 336 
Dendermonschre Gracht le,    Sint-Gillis, 178 
Dendermonts,    Sint-Eloois-Vijve, 531 
Denremonsch,    Sint-Eloois-Vijve, 532 
Denremonsche le,    Dentergem, 336 
Der Luden Cammaers bosch,    Sint-Gillis, 179 
Der Roest,    heerlijkheid, 98 
Derthien Dachwant de,    Lebbeke, 391 
Destelhoven de,    Sint-Gillis, 188 
Deurlant,    Hamme, 158 
Dexkersmeere,    Lebbeke, 386 
Deyerlant,    Opwijk, 307 
Dict de,    Begijnhof van Dendermonde, 398 
Dict de,    Lebbeke, 372 
Diepen,    Zaamslag, 93 
Diepenborne Ten,    Wetteren, 488 
Diepenbroc Te,    Opwijk, 256 
Diepenbrouc, heerlijkheid, 558 
Diepenbrouck,    Opwijk, 270, 301, 311 
Diepenbrouq,    Opwijk, 290 
Diepeneede,    Nootene/Zaamslag, 98 
Diericx Landt,    Zele, 84 
Dijck de,    Lebbeke, 310 
Dijckbrugge de,    Lebbeke, 390 
Dijcke Ten,    Lebbeke, 365 
Dijct de,    Lebbeke, 389 
Dijntersche Stede de,    Lebbeke, 386 
Dijrmans Stede,    Berlare, 470 
Dinghene Velde,    Dendermonde Vrijheid, 20 
Dochelmeere,    Denderbelle, 201 
Doeke de,    Opwijk, 257 
Doelen de,    Opwijk, 300 
Doeren den,    Opwijk, 270 
Donaes eeyke,    Denderbelle, 200 
Donc de,    Hamme, 121 
Donck,    Hamme, 149 
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Donck Ackere de,    Hamme, 163 
Donck de,    Hamme, 149, 155, 310 
Donck de,    Zele, 72 
Donckgote,    Zele, 28 
Donckstraete,    Hamme, 151, 164 
Donckstraetken,    Hamme, 149 
Doncstraetje,    Hamme, 115 
Donct,    Hamme, 115, 121, 142, 162 
Donct de,    Denderbelle, 212 
Doncvelt 't,    Opwijk, 287 
Donderbroucken de,    Hamme, 151 
Donghacker de,    Hamme, 150 
Donghen,    Hamme, 149, 163 
Donk de,    Hamme, 138 
Doorent den,    Lebbeke, 376 
Doorent der,    Opwijk, 199 
Doorne ten,    Elsegem, 539 
Doort Der,    Opwijk, 308 
Doort Velt 't,    Opwijk, 309 
Doortstraete,    Opwijk, 269 
Doortstraete de,    Opwijk, 281 
Doot Campamgne die,    Merchtem, 354 
Doppeltere den,    Lebbeke, 27 
Doren den,    Steenhuffel, 358 
Dormael,    heerlijkheid, 536 
Dorme,    Hamme, 142, 153, 170 
Dorme,    Lokeren, 99 
Dorme,    Zele, 69, 71, 82, 85, 88 
Dormen te,    Zele, 74, 77 
Dormstraat,  Zele, 86, 144 
Dorpmans Meersch,    Opwijk, 300 
Dorpmans Meerschselken,    Opwijk, 278 
Dourdan,    heerlijkheid, 536, 537 
Douze Bonniers les,    heerlijkheid, 409 
Douze Bonniers les,    Zomergem, 409 
Draeybane de,    Hamme, 140 
Dreve de,    Londerzeel, 330 
Drie Banhaghe de,    Denderbelle, 284 
Drie Bunder de,    Opwijk, 264 
Drie Zwanen de,    Eke, 63 
Driesch den,    Denderbelle, 204 
Driesch den,    Hamme, 155 
Driesch den,    Opwijk, 281 
Driesch den,    Zele, 86 
Driesch Ten  Opstalle den,    Opwijk, 300 
Driessche,    Denderbelle, 210 
Driessche ten,    Opwijk, 380 
Drievelde,    Opwijk, 249 
Drije Langhe Velden te,    Opwijk, 269 
Drije Straetkens de,    Hamme, 151 
Drijfstraete de,    Lebbeke, 380 
Droeshaute,    Opwijk, 275, 305, 314 
Droeshout,    Opwijk, 267, 314 
Droeshoute,    Opwijk, 238, 250, 260, 262, 265, 
269, 272, 280, 281, 297 
Dry Banhagen de,    Denderbelle, 301 
Dry Bundere de,    Opwijk, 306 
Dry bunderen de,    Opwijk, 299 

Dry Straetkens de,    Hamme, 155, 165 
Drye Goten ten,    Hamme, 152 
Duerme Coutere,    Zele, 83 
Dullaert de,    Hamme, 130, 155 
Dulststraetkin,    Lebbeke, 366 
Dunck de,    Grembergen, 136 
Dunpt den,    Sint-Gillis, 464 
Durme,    Hamme, 128 
Durme,    Zele, 80, 85, 88, 91 
Durme, Lokeren, 99 
Durme Cautere,    Zele, 80 
Durme Couter,    Zele, 75 
Duust de,    Denderbelle, 206, 213 
Duust de,    Lebbeke, 36 
Duversenvelt,    Lebbeke, 375 
Duynct,    Belle, 35 
Duyncx de,    Denderbelle, 213 
Duyncx straete,    Denderbelle, 303 
Duyncxt de,    Denderbelle, 302 
Duyst de of Duust,    Sint-Gillis, 185 
Duystgat het,    Sint-Gillis, 185 
Dweerbeke de,    Opwijk, 306, 307 
Dweerstrate,    Zele, 21, 25, 28  
Dweestrate der,    Zele, 25 
Dweilbeke,    Opwijk, 299 
Dweilbeke de,    Opwijk, 298, 299, 300 
Dyc Huuse de,    Lebbeke, 377 
Dyc Stede de,    Lebbeke, 391 
Dycbosschen de,    Lebbeke, 384 
Dycgoet,    Moerzeke, 102 
Dycke ten,    Opwijk, 278 
Dyckers Hofstede het,    Hamme, 133 
Dycputten,    Zaamslag, 93 
Dyevelt,    Opwijk, 451 
Dynrot,    Opwijk, 203 
Echghelmeere d',    Denderbelle, 209 
Eechaut d',    Lebbeke, 35 
Eechaut t',    Hamme, 126 
Eechdemaeckers de,    Zele, 87 
Eechout,    Lebbeke, 34 
Eechout,    Opwijk, 253, 258, 285 
Eechout,    Pittem, 425 
Eechout d',    Belle, 34 
Eechout d',    Hamme, 108, 118, 122, 124 
Eechout d',    Sint-Gillis, 34 
Eechoute den,    Grembergen, 136 
Eeckbosch den,    Hamme, 139 
Eecken den,    Opwijk, 286 
Eecken Goet,    Opwijk, 304 
Eecken Hof den,    Lebbeke, 207 
Eecken Ten,    Opwijk, 242 
Eecken Velt d',    lebbeke, 308 
Eeckhout het,    Hamme, 133 
Eeckmere d',    Denderbelle, 213 
Eecout d',    Lebbeke, 35 
Eedemuelen,    Hamme, 152 
Eedt den,    Hamme, 311 
Eeke de,    Opwijk, 251 
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Eeken de stede Ter,    Opwijk, 253 
Eeken Meere de,    Denderbelle, 200 
Een Weere visserij,    Lebbeke, 182 
Eeppelteerre den,    Lebbeke, 388 
Eerdbrugge d',    Londerzeel, 329 
Eerdtbrugghe,    heerlijkheid, 512 
Eertbent,    Meulebeke, 447 
Eertbrugghe,    Londerzeel, 320, 330 
Eertbrugghe velde,    Lebbeke, 36 
Eertbrugghe Velt der,    Opwijk, 274 
Eertbrugghen,    Opwijk, 288 
Eertbrugghen Meersch den,    Denderbelle, 209 
Eertbrugghen Ter,    heerlijkheid, 522 
Eertbrugghen Veldere,    Lebbeke, 34 
Eertbrugghen Velt,    Lebbeke, 288 
Eertbrugghen Velt het,    Londerzeel, 330 
Eertbuer,    Heusden, 510 
Eertbuere,    Wetteren, 509 
Eeweide de,    Sint-Gillis, 184 
Eglant straete d',    Lebbeke, 263 
Eikin Euselle d',    Merchtem, 351 
Eke,    heerlijkheid, 31, 63, 473, 483 
Eke van Lebbeke de,    Opwijk, 290 
Elsacker den,    Hamme, 311 
Elseghem,    heerlijkheid, 533 
Elskin d',    Lebbeke, 375 
Elst d',    Denderbelle, 214 
Elstkin 't h,    Lebbeke, 375 
Elver Meere d',    Lebbeke, 366 
Emelgem,    heerlijkheid, 338 
Eppelleere den,    Lebbeke, 390 
Erdbrugge d',    Londerzeel, 327 
Erdbrugghe,    Londerzeel, 326 
Erdbuer,    Wetteren, 506 
Erdtwinckele,    Lebbeke, 35 
Erke d',    Denderbelle, 198 
Ertsmeere in de,    Wetteren, 501 
Esbroec Velt,    Opwijk, 253 
Esbrouck d',    Opwijk, 309 
Esbrouck Velt,    Opwijk, 285 
Eschackere den,    Hamme, 116, 138 
Eschwech den,    Lebbeke, 392 
Espbrouck int,     Opwijk, 299 
Espcoutere de,    Merchtem, 353 
Espe Coutere op,    Merchtem, 353 
Espenen Bosch den,    Londerzeel, 328 
Espenen Bouch den,    Londerzeel, 320 
Espinoy,    heerlijkheid, 27 
Espken Clein het,    Opwijk, 253 
Espt,    Begijnhof van Dendermonde, 398 
Espt d',    Opwijk, 256, 263, 273, 274, 286, 287 
Espt le,    Opwijk, 246 
Esschenen Dam den,    Hamme, 79 
Estampes,    heerlijkheid, 536 
Ettinghe de,    Lebbeke, 379 
Everdeys leen,    Hamme, 133 
Exarde,    heerlijkheid, 402 
Exelteire den,    Lebbeke, 389 

Eyghelant de,     Lebbeke, 377 
Eyken Dusel d',    Merchtem, 351 
Faulcquemberghe,    heerlijkheid, 27 
Feldekin te Nanauwe 't,    Opwijk, 256 
Fellen Noord den,    Hamme, 155 
Fellen Noort den,    Hamme, 140 
Fellen Oord den,    Hamme, 124 
Fellen Oorde,    Hamme, 126, 129 
Felt in 't Ter Strate,    Denderbelle, 196 
Felt 't,    Denderbelle, 201 
Felt ten Rode,    Opwijk, 251 
Felt Ter Molencouter 't,    Opwijk, 247 
Felt Ter Varen 't,    Denderbelle, 196 
Fief Bachten Houcke,    Zomergem, 415 
Fief te Kerchove le,    Grembergen, 46 
Fief Ten Overneste,    Lebbeke, 455 
Fief Ter Loo le,    Hamme, 113 
Fief ter lysen le,    Hamme, 108 
Fief Van Den Putte le,    Zele, 67 
Fief van den Wijngaerde,    Wetteren, 510 
Fiesveldeken t',    Lebbeke, 387 
Fisveldeken 't,    Lebbeke, 385 
Flaecs Velt,    Opwijk, 203 
Flaects Velt,    Opwijk, 203 
Flaects Velt Cleynen,    Opwijk, 203 
Focxvelt,    Opwijk, 279 
Foke de,    Denderbelle, 214 
Foox Velt 't,    Opwijk, 255 
Foprters de,    Berlare, 472 
Fossevelt int,    Opwijk, 258 
Foxts Putte den t',    Opwijk, 264 
Foxts t',    Opwijk, 264 
Foxvelt 't,    Opwijk, 273 
Franckericx Velt,    Opwijk, 282 
Francks Broeck 't,    Opwijk, 250 
Frangvelt,    Opwijk, 307 
Frankelincx Velt,    Opwijk, 257 
Fremicourt,    heerlijkheid, 97 
Frerameys,    heerlijkheid, 536 
Fronevelde ten,    Lebbeke, 380 
Gaderinghe Tiende,    Zaamslag, 94 
Gadijck den,    Grembergen, 28 
Galge Couter aan de bekene,    Opwijk, 253 
Galgen Cautere de,    Merchtem, 301 
Galghcauter de,    Merchtem, 285 
Galghe Couter,    Opwijk, 253, 254 
Galghe Heyde de,    Appels, 41 
Galghecauter den,     Merchtem, 285 
Gallois Tiende le,    Sint-Gillis, 175 
Gallorijksche thiende de,    Sint-Gillis, 188 
Gameersch den,    Lebbeke, 289 
Gamersch de,    Opwijk, 275 
Gans Polder,    Axel ambacht, 96 
Ganse Gaver,    Grembergen, 53 
Ganspolder,    Axel, 96 
Garenstic = Varenstic,    Denderbelle, 194 
Gasthuus Meersch,    Dendermonde Vrijheid, 21 
Gasthuys Bosch,    Sint-Gillis, 182 
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Gat aen de Cleye,    Opwijk, 298 
Gat het,    Opwijk, 258 
Gat te Mansteene,    Opwijk, 285 
Gavere,    heerlijkheid, 408 
Gaverken het,    Berlare, 480 
Gavers,    Hansbeke, 412 
Gaverstraete,    Zele, 77, 87, 88 
Geem,    Hamme, 133, 134, 165 
Geemeenen Ackere,    Kalken, 513 
Geepsvelt,    Hamme, 144 
Geerts Velt,    Opwijk, 298 
Geestpvelt,    Hamme, 158 
Geetemals de,    Zele, 87 
Gemeene Oubrouc,    Berlare, 479 
Gentschen wech den,    Berlare, 462 
Ghalant den,    Lebbeke, 362 
Ghavere,    Berlare, 475 
Ghebeirede Broucq 't,    Opwijk, 252 
Gheberde Broec 't,    Opwijk, 260 
Gheberende Brouc 't,    Opwijk, 235 
Gheberrede Brouc 't,    Opwijk, 252 
Gheberrende Brouck,    Opwijk, 252 
Gheem,    Hamme, 127, 134 
Gheeme de,    Hamme, 116 
Gheenderdijck,    Zaamslag, 97 
Gheenderdyck,    Zaamslag, 95 
Gheer de,    Eke, 63 
Gheer den,    Hamme, 140 
Gheerst Ackere de,    Grembergen, 136 
Gheerts Velt,    Opwijk, 285 
Gheest den,    Grembergen, 136 
Gheest Groten den,    Grembergen, 136 
Gheestvelt 't,    Lebbeke, 388 
Ghehuchte Ten,    Londerzeel, 327 
Ghemeen Velt,    Sint-Gillis, 212 
Ghemeenvelt,    Sint-Gillis, 179 
Ghenderdijc,    Zaamslag, 94, 97 
Ghenderdijk,    Zaamslag, 96 
Ghenderdyc de,    Zaamslag, 94 
Ghenteneer den,    Sint Onolfsbroek, 27 
Ghenteneer Meersch,    Sint Onolfsbroek, 27 
Gherbstet, heerlijkheid, 532 
Gherde de,    Berlare, 471 
Ghers Heide van der Erdbrugghen,    Opwijk, 249 
Gherscheweg,    Zele, 71 
Ghesptvelt,    Hamme, 158 
Ghespvelt,    Hamme, 144 
Gheylackere,    Hamme, 147 
Gheytackere den,    Hamme, 160 
Ghinderdijc,    Zaamslag, 97 
Ghinneghem der Cappelle,    Moorsele/Wieze, 101 
Ghiselhuus,    Nieuwenhove, 451 
Ghoet Ter Heyden,    Sint-Gillis, 382 
Ghuchte Ten,    Londerzeel, 321, 322 
Ghulde van Sent Annen de,    Waasmunster, 170 
Ghulde van Sint Annen de,    Hamme Vierschaar, 
170 
Ghulden van Sent Annen de,    Hamme, 122 

Ghurde de,    Berlare, 471 
Ghysels velt,    Grembergen, 55 
Ghyzeghem,    heerlijkheid, 381 
Gillis van Miggherode straetken,    Berlare, 475 
Ginderboven straete,    Lebbeke, 303 
Glantstraete,    Opwijk, 274 
Goed t' Affelghem,    Lebbeke, 36 
Goed Te Coteels,    Lebbeke, 391 
Goed Te couteels,    Lebbeke, 372 
Goed Te Hoeverneste,    Lebbeke, 372 
Goed te Muelenbrouc,    Denderbelle, 284 
Goed te Ursene,    Opbaasrode, 329 
Goed Te Voorde 't,    Westrem, 521 
Goed Ten Conkele,    Lebbeke, 371 
Goed Ten Eecke,    Lebbeke, 206 
Goed Ten Eecken,    Opwijk, 266 
Goed Ter Beke,    Lebbeke, 372 
Goed Ter Hert,    Londerzeel, 326 
Goed ter Meere,    Dendermonde Vrijheid, 19 
Goed Ter Meere,    Lebbeke, 369 
Goed van den Eeken,    Opwijk, 266 
Goed van den Roesen,    Opwijk, 262 
Goed van den Roosen,    Opwijk, 261, 266, 272, 
256, 261, 267 
Goed van den Rosen,    Opwijk, 269 
Goed van der Roost,    Opwijk, 280 
Goed van Haerbrechts Zee 't,    Zaamslag, 96 
Goed van Mechelen,    Opwijk, 304 
Goed van Ursene,    Londerzeel, 326 
Goed van Zeebrouck,    Denderbelle, 284 
Goede le fief te,    Zele, 69 
Goede te Velde den,    Zele, 23 
Goede van de Rosen,    Opwijk, 263 
Goede van der Eecken de,    Opwijk, 253 
Goede van der Eeken,    Opwijk, 254 
Goedt te Cotteele,    Lebbeke, 390 
Goedt Ten Bogaerde 't,    Lebbeke, 368 
Goedt Ten Bossche 't,    Lebbeke, 375 
Goedt Ten Dijcke,    Lebbeke, 368 
Goedt ten Goede 't,    Zele, 80 
Goedt Ter Hulst,    Lebbeke, 368 
Goet Taelbrechts Zee 't,    Zaamslag, 93 
Goet te Baserode,    Sint-Gillis, 211 
Goet Te Belle,    Denderbelle, 286 
Goet Te Bueghem,    Lebbeke, 386, 387 
Goet Te Buekele het,    Londerzeel, 329 
Goet te Buys,    Denderbelle, 382 
Goet Te Cauteels het,    Lebbeke, 392 
Goet te Coelyns 't,    Lebbeke, 373 
Goet Te Cotteels,    Lebbeke, 390 
Goet Te Couteels,    Lebbeke, 373, 385, 391  
Goet Te Coutelles,    Begijnhof van Dendermonde, 
396 
Goet te Crayenem 't,    Dendermonde Nieuwburg, 
34 
Goet te Gaete 't,    Lebbeke, 50 
Goet Te Gate,    Lebbeke, 386 
Goet te Goede 't,    Zele, 76 
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Goet Te Hoverneste,    Lebbeke, 372 
Goet Te Kzethele 't,    Lebbeke, 378 
Goet Te Libersay 't,    Lebbeke, 451 
Goet Te Maldeghem 't,    Dentergem, 336 
Goet Te Meulebrouck,    Denderbelle, 302 
Goet Te Meulenbrouck 't,    Denderbelle, 214, 301 
Goet te Meys,    Denderbelle, 198 
Goet Te Molenbroeck,    Denderbelle, 198 
Goet Te Molenbrouc,    Denderbelle, 199 
Goet Te Muelenbroeck,    Denderbelle, 212 
Goet Te Muelenbrouck,    Denderbelle, 209 
Goet te Peerbrouck,    Lebbeke, 35, 36 
Goet te Rosschem 't,    Denderbelle, 210 
Goet te Rossem,    Denderbelle, 30, 213 
Goet Te Rossem,    Lebbeke, 30, 389 
Goet te Verrebroec ook Den Torre,    Sint-Gillis, 
183 
Goet te Verrebroec,    Sint-Gillis, 183 
Goet Te Verrebrouck 't,    Sint-Gillis, 189, 382 
Goet Ten Boogaerde 't,    Lebbeke, 384 
Goet Ten Bossche,    Lebbeke, 376, 382 
Goet Ten Bossche 't,    Dentergem, 336 
Goet Ten Broecke,    Opwijk, 289 
Goet Ten Broecken het,    Lebbeke, 391 
Goet ten Broucke t',    Dendermonde Vrijheid, 25 
Goet Ten Bueckele,    Londerzeel, 355 
Goet Ten dijke,    Lebbeke, 376 
Goet Ten Dycke,    Begijnhof van Dendermonde, 
397 
Goet Ten Eecken,    Lebbeke, 308 
Goet Ten Eecken,    Opwijk, 283, 286, 306 
Goet Ten Ertwinckele,    Denderbelle, 204 
Goet Ten Gate,    Lebbeke, 50, 289 
Goet ten Goede 't,    Zele, 82, 84 
Goet Ten Ondermeere,    Lebbeke, 382 
Goet Ten Werfve,    Huise, 317 
Goet Ter Beke,    Begijnhof van Dendermonde, 395 
Goet Ter Braempt,    Dendermonde Vrijheid, 22, 24 
Goet Ter Briele int,    Lebbeke, 377 
Goet Ter ertbrugghe 't,    Lebbeke, 246 
Goet ter Goeden 't,    Zele, 84, 91 
Goet Ter Meere,    Lebbeke, 289, 387 
Goet ter Peerbrouck,    Denderbelle, 381 
Goet Ter Sickelen 't,    Denderbelle, 212 
Goet Ter Vaerent,    Sint-Gillis, 185 
Goet Ter Varent het,    Lebbeke, 901 
Goet Toverneste,    Lebbeke, 374, 384 
Goet van de Blocx,    Opwijk, 301 
Goet van de Boysots,    Dendermonde Vrijheid, 29 
Goet van den Wijngaerde 't,    Opwijk, 234 
Goet van den Wijngaerde 't,    Sint-Gillis, 177 
Goet van der Eertbruggen,    Lebbeke, 288 
Goet van Lier,    Lebbeke, 36 
Goet van Liere,    Lebbeke, 257, 263, 288 
Goet van Liere,    Opwijk, 274 
Goet van Liere ende de Slaecten,    Lebbeke, 379 
Goet van Lyere,    Lebbeke, 34 
Goet van Muelenbroeck,    Denderbelle, 210 

Goet van Thoff Ten Eecken,    Dendermonde 
Vrijheid, 29 
Goethuus van der Roesen,    Opwijk, 261 
Golen Veldeken 't,    Denderbelle, 210 
Goubroeckervelt het,    Denderbelle, 213 
Gracht Bocht de,    Sint-Onolfs-Broek, 201 
Gransvelde,    Wetteren, 512 
Grant Meysvelt,    Lebbeke, 362 
Grasen,    heerlijkheid, 371 
Grijsperssche,    heerlijkheid, 534 
Grijsperssche 't,    Hulste, 534 
Groene Oyse,    Gent, 431 
Groenen Meersch in den,    Zele, 78 
Groenen Wech,    Merchtem, 351, 352 
Groenen Wech den,    Lebbeke, 388 
Groenen Wech den,    Opwijk, 285, 295 
Groenen Wech den,    Sint-Gillis, 188 
Groenen weg,    Opwijk, 308 
Groeter Gheest,    Grembergen, 53 
Groodt Schor het,    Berlare, 479 
Groot Langvelt,    Opwijk, 294, 295 
Groot Meijs Velt het,    Lebbeke, 388 
Groot Meijsvelt het,    Lebbeke, 387 
Groot Meys Velt het,    Lebbeke, 385 
Groot Velt opt,    Opwijk, 270 
Groote Gheest,    Dendermonde Vrijheid, 22 
Groote Nat de,    Opwijk, 305 
Groote Pletse de,    Lebbeke, 379 
Groote Tmeys Velt upt 't,    Lebbeke, 374 
Groote Velt 't,    Lebbeke, 384 
Groote Weede in de,    Sint-Gillis, 312 
Grooten Acker den,    Zele, 89 
Grooten Beuckele den,    Londerzeel, 355 
Grooten Biest den,    Hamme, 109 
Grooten Breeden Putte den,    Opwijk, 301 
Grooten Huterdijck,    Vlassenbroek, 58 
Grooten Nat den,    Opwijk, 299, 300, 304 
Grooten Vtterdijc den,    Vlassenbroek, 57, 58 
Groottre Pletsse de,    Lebbeke, 387 
Groten Bocht,    Dendermonde Vrijheid, 19 
Gryspeersch,    heerlijkheid, 533 
Gryspeersch,    Kuurne, 533 
Gulde van Sint Annen,     Waasmunster vierschaar 
Hamme, 171 
Gulde van Sint Annen de,    Hamme, 121, 170 
Guldekin Hoveken 't,    Denderbelle, 198 
Haechbosch,    Appels, 40 
Haegbos den,    Appels, 41 
Haeghen der,    Sint-Gillis, 187 
Haegvelt 't,    Londerzeel, 355 
Haenebos Borre,    Opwijk, 248 
Haereldonck,    Hamme, 137 
Haghe de,    Grembergen, 136 
Haghe de Daems,    Sint-Gillis, 180 
Haghe de Rogiers,    Sint-Gillis, 180 
Haghe die,    Grembergen, 137 
Ham den,    Wetteren, 512 
Hamelbrouc d',    Opwijk, 249 
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Hamersbrouc d',    Opwijk, 257 
Hamme,    heerlijkheid, 188 
Hamme en Sint Annen,    heerlijkheid, 310 
Hampoel den,    Lebbeke, 368 
Hane den,    Lebbeke, 312, 374, 387, 392 
Hannekins Werve van der Sluys,     Nieuwenhove, 
451 
Hansbeke,    heerlijkheid, 412 
Hanssenackre,    Hamme, 145 
Hardoye,    Hamme, 142, 155 
Hardoyestraete,    Hamme, 155 
Harelbeke,    heerlijkheid, 549 
Hartwynkele den,    Sint-Gillis, 184 
Haseldonc ten,    Landegem, 414 
Hassel Velt bi Wiese 't,    Denderbelle, 197 
Hassele,    Denderbelle, 369 
Hasselt de,    Denderbelle, 199 
Hasselt den,    Wetteren, 512 
Hastraete de,    Sint-Gillis, 179 
Hau den,    Sint-Gillis, 185 
Hault et le Bas,    Opwijk, 231 
Hauthotene,    Axel ambacht, 96 
Haveloosen Berch Boone den,    Opwijk, 292 
Havene van Axele den,    Zaamslag, 94 
Havepoel den,    Lebbeke, 376 
Havermate dleen t',    Zele, 86 
Havermate te,    Zele, 73 
Heckemans Ackere,    Hamme, 146, 160 
Hecken 't,    Hamme, 116 
Hecker den,    Zele, 89 
Heckermans Acker,    Hamme, 147 
Heechmans Velt,    Dendermonde Vrijheid, 23 
Heechout int,    Opwijk, 258, 307 
Heechoute Ten,    Londerzeel, 327 
Heeckbosch den,    Hamme, 139 
Heeckers in de,    Zele, 89 
Heede Muelene,    Hamme, 165 
Heeken d',    Opwijk, 269 
Heerbrugghe,    Lebbeke, 369 
Heeren dijc 's,    Berlare, 472 
Heerijncxvelt 't,    Sint-Gillis, 187 
Heerincxvelt,    Sint-Gillis, 187 
Heerl van den Hove tZeebrouck,    Lebbeke, 284 
Heermans Acker,    Sint-Gillis, 180 
Heerschip van Beerleghemschen,    Izegem, 338 
Heertwinckele Ten,    Sint-Gillis, 186 
Heeryncxvelt,    Sint-Gillis, 187 
Heetswinckele den,    Lebbeke, 36 
Heeweede of Wert,    Sint-Gillis, 184 
Heidriesch den,    Opwijk, 252 
Heirbaen naar Aalst,    Lebbeke, 391 
Heirstraete de,    Lebbeke, 369 
Heisterghem,    Opwijk, 236,  237 
Heisterghem Mersch,    Opwijk, 236, 268 
Hekelbeke,    Hamme, 147 
Helft Winninge,    Opwijk, 304 
Helskin d',    Hamme, 119 
Helst Ter,    Waregem, 528 

Hemelgem,    heerlijkheid, 338 
Hemelrijcke,    Heusden, 420 
Hendricsbos,    Opwijk, 300 
Henegaert,    Hamme, 152 
Heneghaert den,    Hamme, 134 
Henninghe de,    Opwijk, 260 
Herdins Brant,    Berlare, 473 
Herdoye,    Hamme, 135 
Herdtmeersche den,    Sint-Gillis, 185 
Herman Daens Velt,    Lebbeke, 390 
Hermans Acker,    Sint-Gillis, 174, 185 
Hermants Ackere,    Sint-Gillis, 173 
Hert Meersch de,    Opwijk, 300, 306, 307 
Hert Meersch den,    Sint-Gillis, 186 
Hert op den,    Merchtem, 355 
Hertbuer,    Wetteren, 512 
Herteken 't,    Londerzeel, 329 
Herten Driesselken,    Denderbelle, 302 
Hertsmeere den,    Lebbeke, 451 
Hertswinckele den,    Belle, 34 
Hertswinckele den,    Lebbeke, 34 
Hertswinckele den,    Sint-Gillis, 34 
Hertswynckele den,    Lebbeke, 35 
Hertsyde de,    Lebbeke, 392 
Hertwincle ter,    Sint-Gillis, 464 
Hesackere den,    Hamme, 154 
Hespt le,    Opwijk,  246 
Heuringhen,    Opwijk, 295 
Heurst de,    Lebbeke, 391 
Heyackere den,    Zele, 83 
Heycant,    Schellebelle, 523 
Heycken 't,    Denderbelle, 205 
Heyde de,    Berlare, 469 
Heyde de,    Londerzeel, 327 
Heyden de,    Berlare, 481 
Heyderen landt den,    Berlare, 479 
Heydriesch den,    Opwijk, 252 
Heye,    Appels, 41 
Heye in de,    Berlare, 479 
Heyken het,    Opwijk, 301 
Heyken 't,    Denderbelle, 201, 203 
Heykevelt 't,    Steenhuffel, 358 
Heystergem,    Opwijk, 278 
Heysterghem Meersch voor Tgat,    Opwijk, 261 
Heysterghem Meerschs,    Opwijk, 259 
Heysterghem Mersch,    Opwijk, 278, 281 
Heysveldere de,    Merchtem, 352 
Heirstraete de,    Lebbeke, 367 
Hiekenne de,    Denderbelle, 192 
Hievelde de,    Opwijk, 451 
Hildenborghen lant,    Dendermonde Nieuwburg, 
34 
Hiltgheweere,    Rozebeke, 549 
Hindriesch den,    Opwijk, 252 
Hingene Velt,    Opwijk, 283 
Hinghenen Velt,    Opwijk, 282 
Hinghenne Velt,    Opwijk, 266 
Hoec den,    Opwijk, 293 
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Hoeck den,    Lebbeke, 35 
Hoefcouter de,    Opwijk, 275 
Hoefkenne de,    Lebbeke, 34 
Hoefkens bocht,    Berlare, 482 
Hoefkin 't,    Lebbeke, 35 
Hoeghen buchte den,    Heusden, 420 
Hoelbeke,    heerlijkheid, 20 
Hoenenberch de,    Berlare, 466 
Hoensbosch le,    Opwijk, 237 
Hoestacker,    Hamme, 122 
Hoeve Couter de,    Opwijk, 249, 269 
Hoeve Coutre de,    Opwijk, 249 
Hoeve de,    Grembergen, 136, 137 
Hoeve de,    Hamme, 137 
Hoeve de,    Londerzeel, 329 
Hoevelde Strate,    Zaffelare, 426 
Hoeven Couter de,    Opwijk, 280 
Hoever Couter die,    Opwijk, 266, 267 
Hoever Coutre de,    Opwijk, 261 
Hof ende Goet te Baerledonck,    Berlare, 481 
Hof het Cleen,    Opwijk, 283 
Hof Oudt den,    Grembergen, 136 
Hof  te Belle,    Denderbelle, 30, 200, 213 
Hof Te Blomme,    Lebbeke, 366 
Hof te Bouchaute,    Huise, 319 
Hof Te Bueghem,    Lebbeke, 389 
Hof Te Bueghem 't,    Opwijk, 274 
Hof Te Crude,    Lebbeke, 373 
Hof Te Herwinckele,    Sint-Gillis, 187 
Hof Te Luucs op de Beke,    Londerzeel, 327 
Hof Te Luucs 't,    Londerzeel, 325 
Hof te Massele,    Londerzeel, 320 
Hof te Meys het,    Denderbelle, 254 
Hof Te Nedervelde,    Opwijk, 273 
Hof te Perrebrouck,    Dendermonde Vrijheid, 23 
Hof Te Pleyere,    Huise, 319 
Hof Te Rossem,    Lebbeke, 384, 386 
Hof Te Rossom 't,    Lebbeke, 378 
Hof te Rynghers,    Sint-Gillis, 182 
Hof Te Vlaetberghe 't,    Sint-Gillis, 186 
Hof te Vlaeyenberghe,    Zwijveke, 44 
Hof Te Voorde,    Denderbelle, 199, 204 
Hof te Vursene,    Londerzeel, 320 
Hof Ten Broucke het,    Opwijk, 265 
Hof Ten Eecken,    Opwijk, 30, 290 
Hof Ten Harddwincle,    Sint-Gillis, 375 
Hof Ten Haute 't,    Merchtem, 312 
Hof Ten heckene,    Lebbeke, 370 
Hof ten Hertwinckele 't,    Sint-Gillis, 186 
Hof Ten Herwinckele het,    Sint-Gillis, 187 
Hof Ten Houte,    Merchtem, 354 
Hof Ten Kerchove,    Grembergen, 53 
Hof ten Merchtene,    Opwijk, 451 
Hof Ten Nyeuwenhove,    Londerzeel, 329 
Hof Ten Ruusschen,    Sint-Onolfs-Broek, 38 
Hof ten Zute,    Merchtem, 352 
Hof Ter Bekie t',    Lebbeke, 383 
Hof Ter Borcht,    heerlijkheid, 449, 450 

Hof Ter Borcht,    Meulebeke, 449 
Hof Ter Heerbrugghen,    Lebbeke, 369 
Hof Ter Hert,    Londerzeel, 329 
Hof Ter Meere,    Opwijk, 255 
Hof Ter Nanauwe,    Opwijk, 256 
Hof Ter Ondermeere ,    Lebbeke, 371 
Hof Ter Varent,    Lebbeke, 374 
Hof thoveneste,    Lebbeke, 372 
Hof van Rossem,    Denderbelle, 210 
Hoff Te Bueghem,    Lebbeke, 289 
Hoff te Moyesoens,    Opwijk, 295 
Hoff Ten Dijcke het,    Lebbeke, 387 
Hoff Ten Eecken,    Opwijk, 283, 298, 299, 305, 
313 
Hoff Ter Sickelen,    Denderbelle, 303 
Hoff TSeebrouck 't,    Lebbeke, 303 
Hoff TZeebrouck 't,    Lebbeke, 284 
Hoffelt in den Bocht,    Opwijk, 287 
Hoffelt 't,    Opwijk, 287 
Hoffstadt Beke,    Opwijk, 294 
Hoffstadt Velt opt,    Opwijk, 294 
Hoflanders,    Zele, 28 
Hofstadt Beke de,    Opwijk, 297 
Hofstat Beke up de,    Opwijk, 232 
Hofstat op de Beke Ter,    Opwijk, 258 
Hofstat Velt 't,    Opwijk, 258 
Hofstede de,    Berlare, 473, 475 
Hofstede de,    Zele, 88 
Hoghe Broucke Ten,    Denderbelle, 199 
Hoghe Goet 't,    Hamme, 140 
Hoghe Micheils Velt,    Hamme, 121 
Hoghe Velt 't,    Lebbeke, 365, 375 
Hoghebroec 't,    Opwijk, 258 
Hoghen Hof den,    Merchtem, 353 
Hoghen Wech,    Opwijk, 203 
Hoghevelt 't,    Lebbeke, 257, 263 
Hoghevelt 't,    Zele, 72 
Hoirricx den,    Opwijk, 203 
Holen Meersch den,    Opwijk, 269 
Holenmeersch den,    Opwijk, 261 
Hollandt,    heerlijkheid, 430 
Holleers de,    Overmeere, 87 
Holleersen,    Overmeere, 87 
Holmeire de,    Lebbeke, 311 
Hondspaene de,    Denderbelle, 205 
Hondspanne de,    Denderbelle, 205 
Hons Bosch ts',    Lebbeke, 376 
Honsbosch ts',    Lebbeke, 372 
Honspanne de,    Denderbelle, 212 
Honspanne de,    Lebbeke, 389 
Honspenne de,    Denderbelle, 213 
Hooch Machiels Velt,    Opwijk, 305 
Hoochlangvelt,    Opwijk, 295 
Hoochstichele de,    Denderbelle, 238 
Hoochstichele de,    Opwijk, 238, 285 
Hoochvelders de,    Zele, 92 
Hoochveltstraetken,    Zele, 91 
Hoodricx,    Opwijk, 202 
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Hoof Ter Beecke,    Lebbeke, 375 
Hoof Ter Huulst 't,    Lebbeke, 375 
Hoofkens,    Lebbeke, 35 
Hoofkin,    Lebbeke, 35 
Hooge Moortgat,    Denderbelle, 303 
Hooge Stichele de,    Opwijk, 306 
Hoogemoortgat het,    Denderbelle, 303 
Hoogen Bochten de,    Denderbelle, 302 
Hoogen Driesch den,    Opwijk, 303, 304 
Hoogh Machielsvelt 't,    Opwijk, 279 
Hooghde de,    Opwijk, 273 
Hooghe Braecke de,    Grembergen, 23 
Hooghe d' Velt,    Zele, 476 
Hooghe Micheils Velt 't,    Opwijk, 255 
Hooghe Moortgat het,    Denderbelle, 212 
Hooghe Rot up t',    Lebbeke, 383 
Hooghebrouc t',    Opwijk, 199 
Hooghen buchte den,    Heusden, 420 
Hooghen Driesch den,    Opwijk, 268 
Hooghen Wech den,    Lebbeke, 377, 384 
Hooghen Woelputte den,    Hamme, 167 
Hooghendriesch den,    Lebbeke, 311 
Hooghevelt 't,    Lebbeke, 384 
Hooghewech den,    Lebbeke, 372 
Hooght de,    Opwijk, 380 
Hooghvelde ten,    Londerzeel, 327 
Hooghvorst de,    Denderbelle, 198, 199 
Hoogstichele,    Opwijk, 298 
Hoogvelt,    Londerzeel, 327 
Hoolbeke,    heerlijkheid, 259 
Hoonberch den,    Wetteren, 512 
Hooneghems,    Pittem, 551 
Hoorenbeexvelt het,    Steenhuffel, 327 
Hooric ten,    Berlare, 474, 478 
Hoorick,    Lebbeke, 308 
Hoostacker,    Hamme, 121 
Hoowech bi TScaesmakers,    Berlare, 466 
Hoowech den,    Berlare, 469 
Horst den,    Opwijk, 261, 289 
Hort den,    Opwijk, 253 
Horters Hecken 's,    Hamme, 166 
Hou den,    Sint-Gillis, 185 
Houbroec,    Berlare, 463 
Houck den,    Denderbelle, 284 
Houden Meechs den,    Denderbelle, 200 
Houdenhove ten, ,   Massemen/ Westrem,  519 
Houdenzijde up den,    Lebbeke, 373 
Houdhotene,    Axel ambacht, 96 
Houdtacker,    Hamme, 115, 119 
Houken Clen,    Sint-Gillis, 185 
Houtacker,    Hamme,  117, 134, 152 
Houtem,    Belle, 34 
Houtem,    Lebbeke, 34 
Houtem,    Sint-Gillis, 34 
Houvinghe de,    Opwijk, 309 
Hove de,    Merchtem, 355 
Hove Panne de,    Denderbelle, 209 
Hove Te Belle den,    Denderbelle, 303 

Hove Te Nervelde den,    Opwijk, 279 
Hove Ten Eecke den,    Opwijk, 304 
Hove Ten Eecken,    Lebbeke, 303 
Hove Ten Eecken den,    Denderbelle, 301 
Hove Ten Eecken den,    Merchtem, 301 
Hove Ten Eecken den,    Opwijk, 262, 282,  298, 
299, 308 
Hove Ten Heecken den,    Lebbeke/Opwijk, 309 
Hove Ter Heyden,    Sint-Gillis, 189 
Hove tZeebrouck,    heerlijkheid, 284 
Hove van Rossem den,    Denderbelle, 367 
Hove van Rossem den, Lebbeke, 367 
Hovecauter den,    Opwijk, 296 
Hovecoutre de,    Opwijk, 283 
Hoveken t',    Hamme, 148 
Hovelt 't,    Berlare, 474 
Hoverheet,    Berlare, 468 
Hoverheet te,    Berlare, 465 
Hovinge de,    Lebbeke, 309 
Hovingen de,    Opwijk, 300 
Howech, Berlare,  469 
Hoybrouck het,    Denderbelle, 381 
Hoye Bosch,    Moerzeke, 125 
Hoye op,    Wetteren, 512 
Hudevelt 't,    Steenhuffel, 358 
Huekens Broeck 't,    Opwijk, 276 
Huekensbroeck t',    Opwijk, 277 
Huekenstreck 't,    Opwijk, 277 
Huekensvelt,    Opwijk,  276, 277, 278 
Hueringe de,    Opwijk, 251 
Huevinghe Ceueter,    Opwijk, 380 
Huffele Ten,    Opwijk, 255 
Huise,    heerlijkheid, 26 
Huise,    heerlijkheid, 319 
Huisse,    heerlijkheid, 316 
Hulsco de,    Lebbeke, 378 
Hulse de,    Lebbeke, 366 
Hulsebosch den,    Lebbeke, 372 
Hulst,    Wetteren, 494 
Hulst de,    Opwijk, 288 
Hulst den,    Moerzeke, 131 
Hulst in den Hove den,    Moerzeke, 125 
Hulst ter,    Lebbeke, 384 
Hulst Velt 't,    Lebbeke, 368, 373, 378 
Hulststraetje het,    Lebbeke, 383 
Hulstvelde den,    Lebbeke, 378, 379 
Hulstvelt,    Lebbeke, 312, 366, 384 
Hulststraetken,    Lebbeke, 366 
Huttert Ter,    Opwijk, 291 
Huulst der,    Lebbeke, 375 
Huusevelt d',    Opwijk, 258 
Huusse, heerlijkheid,  555 
Huusvelt,    Opwijk, 253 
Huuvelstraete die,    Merchtem, 353 
Huvelde t',    Zele, 72, 78, 81  
Huwicke t',    Zele, 90 
Huwijc te,    Zele, 71 
Huwijcke t,    Zele, 83, 84, 310 
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Huys Velt,    Opwijk, 298, 307 
Huysvelt 't,    Opwijk, 285 
Hyseken Velt 't,    Opwijk, 289 
Hyselen Velt,    Opwijk, 289 
Ickelbeke,    Hamme, 160 
Ingelandt,    heerlijkheid, 302 
Ingelmans Broec,    Opwijk, 292 
Ingelmunster,    heerlijkheid, 527, 532 
Inghelmans Broec d',    Opwijk, 248 
Inghene Velt,    Opwijk, 203 
Inghene Velt tCleen,    Opwijk, 202, 203 
Inghenehoff,    Opwijk, 202 
Ingheneputte de,     Opwijk, 202 
Inghenesvelt tGroot,    Opwijk, 202 
Inghenevelt t Groot,    Opwijk, 202 
Izegem,    heerlijkheid, 338 
Jaeghcauter den,     Merchtem, 285 
Jan Huugs Polder,    Zaamslag, 94 
Jans Bosch,    Opwijk, 369 
Jans Hof van  Sente Goirix,    Merchtem, 351 
Jans Langhen Leen,    Denderbelle, 198 
Jans Van ...,    Lebbeke, 379 
Jans Velt,    Opwijk, 256, 263, 271 
Jansvelt d',    Opwijk, 273, 287 
Joncvrouwe Beelen Rente,    Evergem, 418 
Kaffarts Velt,    Denderbelle, 369 
Kalken,    heerlijkheid, 494, 513 
Kapelleken t' Veere 't,    Berlare, 472 
Kaper Driesch den,    Denderbelle, 197 
Keizerpoort,    Gent, 433 
Keizerstraete,    Gent, 433 
Kerbroeckx Velt 't,    Lebbeke, 385 
Kercke Meerschelken het,    Denderbelle, 214 
Kercken Meersch den,    Denderbelle, 302 
Kerckhof cautere,    Kerkhove, 65 
Kerckhoff Meersch de,     Lebbeke, 308, 309 
Kerckhove,    heerlijkheid, 65 
Kerckvelt het,    Berlare, 482 
Kerrebroex Velt,    Lebbeke, 387 
Kerregavere,    Grembergen, 136 
Kersten Berch den,    Denderbelle, 382 
Kerstvelt,    Opwijk, 235 
Ketelereye de,    Opwijk, 314 
Ketelrie de,    Opwijk, 250, 262 
Ketels Velt 't,    Sint-Gillis, 211 
Keyserpoorte de,    Gent, 432 
Keysers Bochten de,    Denderbelle, 201 
Keysers bosch 's,    Opwijk, 299 
Keysers Weede 's,    Opwijk, 299 
Kieken Hof de,    Opwijk, 251 
Kiekens hof den,    Opwijk, 279 
Kijcvut den,    Sint-Gillis, 188 
Knijfbooschs,    Lebbeke, 382 
Knijfs boschs,    Lebbeke, 382 
Knollere land,    Lebbeke, 52 
Kokelberch Coutere,    Merchtem, 353 
Kruisstraete,    Lebbeke, 385 
Laarne,    heerlijkheid, 348 

Lachaers Bochs,    Denderbelle, 200 
Laerne,    heerlijkheid, 339 
Laetscap 't,    Zingem, 316 
Lake Te,    Desselgem, 551 
Lameyde,    Opwijk, 237 
Lanceussel,    Opwijk, 202, 203 
Lanck Bosschelken het,    Lebbeke, 387 
Lanckbosselken d',    Lebbeke, 312 
Lancveldeken t',    Lebbeke, 391 
Lancvelt,    Opwijk, 238 
Lancvelt,    Sint-Gillis, 175, 178 
Lancxeussel,    Opwijk, 203 
Landschoof,    Elsegem, 539 
Langen Driesch den,    Opwijk, 293 
Langevelde op,    Opwijk, 308 
Langevelde straete,    Opwijk, 295 
Langghevelt d',    Opwijk, 369 
Langhe Brugghe,    Evergem, 335 
Langhe velt d',    Denderbelle, 381, 382 
Langhe Velt 't,    Opwijk, 258 
Langhe windt in den,    Berlare, 470 
Langhe Wint de,    Berlare, 449, 470 
Langhe Wulghe de,    Zele, 85 
Langhehaghe,    Hamme, 147, 148, 161, 162 
Langhemate,    Hamme, 123, 151, 155, 164, 165 
Langhen bochten den,    Lebbeke, 34 
Langhen Velde den,    Denderbelle, 382 
Langhen wint den,    Berlare, 463 
Langhenmeersch den,    Denderbelle, 214 
Langherbrugghe,    Gent, 432 
Langherstraete,    Sint-Gillis, 186 
Langhestraete,    Sint-Gillis, 211 
Langhevelt,    Opwijk, 238 
Langheweye de,    Opwijk, 278 
Langvelde te,    Opwijk, 277, 296 
Langvelden de,    Opwijk, 294 
Langvelt,    Opwijk, 276, 285, 294, 295, 308 
Langvelt Meersch,    Opwijk, 275 
Langvelt Mersch,    Opwijk, 279 
Langveltmeesch,    Opwijk, 277 
Lant Houve de,    Berlare, 474 
Lant van Dendermonde d',    Berlare, 470 
Lawens tsOoghen Straetken,    Berlare, 473 
Lazarie,    Appels, 40 
Le Fief Emprie seign.de Monstruel,    heerlijkheid, 
359 
Lebbeeckschen Cauter,    Lebbeke, 303 
Lebbekestraetje,    Denderbelle, 212 
Leeden Ackere den,    Hamme, 162 
Leedenacker de,    Hamme, 149 
Leemans Bloc,    Opwijk, 282 
Leemans block,     Opwijk, 309 
Leemputte de,    Opwijk, 306 
Leen d,    Hamme, 122 
Leen te Kerchove 't,    Grembergen, 55 
Leen Te Penningen,    Hamme, 312 
Leen Te Raveschoot,    Gent, 434 
Leen Te rossem,    Lebbeke, 389 
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Leen Ten Eecken 't,    Opwijk, 286 
Leen Ten Heckene,    Lebbeke, 373 
Leen Ten Pennynghen het,    Hamme, 171 
Leen Ter Lysen 't,    Hamme, 26, 311 
Leen Ter Wostynen,    Desteldonk, 524 
Leen Ter Woustynen het,    Desteldonk, 524 
Leen Thavermate het,    Zele, 310 
Leen van der Vere d',    Dendermonde, 82 
Leen van Marie van den Bossche het,    Zele, 82 
Leene der,    heerlijkheid, 196 
Leenheere de,    Opwijk, 277 
Leenkin d,    Lebbeke, 34 
Leenkin d',    Belle, 34 
Leenkin d',    Sint-Gillis, 34 
Leenmersch den,    Denderbelle, 191 
Leeumersch,    Denderbelle, 191 
Lembeke te,    Wielsbeke, 551 
Lemmens Meersch den,    Opwijk, 306 
Lene de,    Zele, 89 
Lenstraetje,    Gent, 434 
Leppevelt,    Hamme, 115, 123 
Lepus Hof de,    Lebbeke, 378, 384 
Leste Ydevelt 't,    Opwijk, 299 
Letrot het,    Berlare, 482 
Letrotstraetken,    Berlare, 482, 483 
Lettel et Oppijc Coutre de,    Opwijk, 238 
Lettelcouter de,    Opwijk, 259 
Lettelcoutre,    Opwijk, 239 
Letter Cauter,    Opwijk, 299, 300, 307 
Letter couter de,    Opwijk, 292 
Letter Coutere de,    Opwijk, 278 
Lettercauter,    Opwijk, 286 
Lettercouter den,    Opwijk, 272 
Letteren Heidriesch,    Opwijk, 252 
Letterot het,    Berlare, 482 
Lichtervelde,    heerlijkheid, 334 
Lichtervelsche,    Wetteren, 494 
Lichtervelssche,    heerlijkheid, 494 
Lichtervelt,    Dendermonde Vrijdheid, 18 
Lienden Ten,    Wetteren, 509 
Liere van,    Denderbelle, 211 
Lieve Vrouwe Veldeken,    Lebbeke, 385 
Lievens Velt,    Opwijk, 300 
Linde Ten Hoygate de,    Hamme, 138 
Linden Ackere de,    Grembergen, 136 
Linden Rodt der,    Hamme, 120, 129 
Linden rot de,    Hamme, 110 
Lindenroot den,    Hamme, 121 
Lipens Ackere,    Zele, 91 
Lippeveld,    Hamme, 145, 148, 161 
Lippevelde, Hamme, 144, 157 
Lippevelt, Hamme, 119, 142, 144, 146, 147, 155, 
157, 158, 160 
Lochtynck den Hooghen,    Sint-Gillis, 188 
Locker Weye de,    Denderbelle, 210, 211 
Loest die,    Denderbelle, 210 
Loeweede,    Massemen, 519 
Lokerbeke,    Zele, 80, 89, 91, 94 

Lomere,    Grembergen, 136 
Londerzeel,    heerlijkheid, 320 
Londerzele,    heerlijkheid, 311 
Loo de,    Zele, 76 
Loo le Fief Ter,    Hamme, 113 
Loo Ter,    Hamme, 119 
Loonmerre te,    Grembergen, 52 
Loppem de,    Merendree, 417 
Louvre,    Parijs, 536 
Lozere,    heerlijkheid, 317 
Lozere,    Huise, 317 
Lupaerte,    Opwijk, 451 
Luttelcouter,    Opwijk, 253 
Luyls Velt d',    Lebbeke, 379 
Luys Velt het,    Lebbeke, 389 
Lychtervelschen,    heerlijkheid, 513 
Lychtervelschen,    Wetteren, 513 
Lyeve,    Gent, 409 
Lysens het leen ter,    Hamme, 133 
Lyssemans Veldeken,    Lebbeke, 385 
Macharis den cleenen,    Hamme, 141 
Macharis den Grooten,    Hamme, 141 
Machiels Velt,    Opwijk, 235 
Machiels Velt op Droeshout,    Opwijk, 314 
Machiels Wech,    Berlare, 470 
Maelacker,    Hamme, 128, 129, 137 
Maelbossche,    Denderbelle, 185 
Maelbossche,    Sint-Gillis, 177 
Maelbrouc,    Wetteren, 509 
Maelbrugghe,    Hamme, 128, 137 
Maelbrugghen,    Hamme, 138 
Maise Coutre le,    Massemen, 517 
Malackere,    Hamme, 102 
Maldeghem,    heerlijkheid, 393, 402, 403, 406 
Maldeghems Brielken,    Hamme, 145, 159 
Maldeghems Broecken,    Hamme, 159 
Malschaerts Ackere,    Zele, 89 
Maminnes,    heerlijkheid, 521 
Mamismes,     heerlijkheid, 517 
Mandekens Bosch,    Hamme, 153 
Mandere de,    Rozebeke, 533 
Mannegoet,    Meeren/ Merendree, 419 
Mannestichele,    Wielsbeke, 548 
Mans Steene,    Opwijk, 253 
Manscap van der Meere,    Opwijk, 226 
Manssteene,    Opwijk, 253 
Mansstene,    Opwijk, 254 
Mansteen Couter te,    Opwijk, 282 
Mansteen te,    Opwijk, 299 
Mansteene,    Opwijk, 291,299,  306 
Mansteenschen Hooric den,    Opwijk, 292 
Manteul,    heerlijkheid, 533 
Manuy,    heerlijkheid, 533 
Marcselle Coutere de,    Opwijk, 268 
Mariekerke,    heerlijkheid, 152, 153 
Marke,    heerlijkheid, 545 
Marlbosche,    Sint-Gillis, 177 
Marque - riviere,    Serens Pont a Tressin, 359 
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Mars Velt,    Lebbeke, 366 
Marsvelt,    Lebbeke, 367 
Marye Lochtinc,    Sint-Gillis, 178 
Masesele Couter,    Opwijk, 264, 275 
Masezeel Couter,    Opwijk, 250 
Masminnes,    heerlijkheid, 447 
Massemen    heerschip, Massemen, 26 
Massemene,    heerlijkheid, 520 
Massemines    heerschip, , 20 
Mastaing,    heerlijkheid, 521 
Mayeurie et Praterie Opwijk,    Opwijk, 224 
Mebrouc,    Denderbelle, 217 
Mechelpoorten,    Dendermonde, 206 
Mechelse Poort,    Dendermonde, 211 
Meer Couter de,    Merchtem, 351, 353 
Meercauter,    Zele, 85 
Meercautere,    Zele, 85, 91 
Meercouter,     Merchtem, 354 
Meercoutre de,    Merchtem, 354 
Meere,    Denderbelle, 200 
Meere,    Opwijk, 187, 261, 270, 275, 276, 277, 
278, 286 
Meere Brouck ten,    Denderbelle, 201 
Meere de,    Denderbelle, 198, 212 
Meere de,    Hamme, 144, 157 
Meere de,    Schellebelle, 522 
Meere in de,    Lebbeke, 289, 367 
Meereel Brouc,    Dendermonde Vrijheid, 21 
Meerelbrouc,    Dendermonde Vrijheid, 19 
Meerele Velt d',    Opwijk, 270, 271 
Meeren de,    Opwijk, 277 
Meeren Velt d',    Opwijk, 265 
Meerevelt,    Opwijk, 249, 252 
Meerevelt op,    Lebbeke, 373 
Meerken,    Opwijk, 281 
Meerkens straete,    Opwijk, 267 
Meerlen Velt,    Opwijk, 279 
Meerlevelt,    Opwijk, 256, 263,  272, 273, 286 
Meerlevelt tCleen,    Opwijk, 274 
Meerlevelt t'Voorste,    Opwijk, 274 
Meerminne,    Denderbelle, 303 
Meersch Velt d',    Opwijk, 287 
Meerschen de,    Zele, 90, 91 
Meerschstraete,    Hamme, 148, 149, 163 
Meerschvelt,    Opwijk, 270 
Meersschen de,    Hamme, 137 
Meersschen de,    Zele, 85 
Meersselken d',    Lebbeke, 288 
Meerstraete,    Hamme, 149 
Meerstraetken,    Opwijk, 287 
Meersvelde de,    Opwijk, 252 
Meersvelt,    Opwijk, 252, 287 
Meertsheye de,    Dendermonde Vrijheid, 25 
Meervelde de,    Opwijk, 263 
Meerveldecouter de,    Opwijk, 287 
Meerveldeken opt,    Opwijk, 262 
Meervelt,    Opwijk, 257, 263, 265, 279 
Meerweede de,    Lebbeke, 389 

Meesch Velt het,    Opwijk, 298 
Meiereij van Grembergen,    Grembergen, 51, 53, 
54, 56 
Meierij en Praterij,    Grembergen, 310 
Meierij van de Keure Mechelpoort,    
Dendermonde, 311 
Meierij van Lebbeke,     Lebbeke, 370 
Meierij van Opwijk,     Opwijk, 268 
Meierij/Praterij Belle/Zwijveke,    Denderbelle, 197 
Meierij/Praterij van Belle/Zwijveke,    Denderbelle, 
199 
Meir Velt,    Lebbeke, 373 
Meire,    Opwijk, 293, 304, 305, 308 
Meire de,     Denderbelle, 212 
Meiren Capenberch den,    Opwijk, 298 
Meirkens de,    Opwijk, 293 
Meisesele Couter,    Opwijk, 277 
Mekelvelt,    Zele, 75 
Mensvelt 't,    Opwijk, 271 
Merchtem,    heerlijkheid, 349 
Merchtem Couter,    Opwijk, 248 
Merchten Cauter,    Opwijk, 299, 306 
Merchten Coutere,    Opwijk, 292, 293 
Merchten Velt,    Opwijk, 291, 292 
Merchtenschen Cauter,    Opwijk, 300 
Merdam,    Sint-Onolfs-Broek, 38 
Mere de,   Denderbelle, 210 
Merendree,    heerlijkheid, 61, 408, 409 
Mergelsvelt d',    Lebbeke, 288 
Mergelvelt 't,    Lebbeke, 288 
Merghelputte de,    Zele, 71 
Mergrieten Coens Velt,    Denderbelle, 209 
Merken d',    Opwijk, 266 
Merlevelt 't,    Opwijk, 274 
Merre de,    Denderbelle, 196 
Merre Velt 't,    Opwijk, 252 
Mersch Couter de,    Opwijk, 275 
Mersch de Naten,    Denderbelle, 196 
Mersch den Corten,    Denderbelle, 210 
Mersch heyde,    Lebbeke, 379 
Merschvelt,    Opwijk, 270, 271 
Mersschensticken de,    Opwijk, 274 
Mertsche Heide der,    Lebbeke, 366 
Mertsheide de,    Lebbeke, 366 
Mervelde,    Opwijk, 256 
Mervelt,    Opwijk, 245 
Mervelt le,    Opwijk, 340 
Mesbrouc,    Denderbelle, 216 
Mesraet Block,    Opwijk, 306 
Meulebeke,    heerlijkheid, 312, 447, 533 
Meulecouter,    Lebbeke, 207 
Meulecoutere den,   Sint-Gillis , 189 
Meulembeke heerlijkheid,    Meulebeke, 24 
Meulen Cauter op den,    Opwijk, 300 
Meulen Veldeken 't,    Lebbeke, 391 
Meulenbergh den,    Berlare, 481 
Meulenbrouck,    Hamme, 141 
Meulenbrouck te,    Lebbeke, 309 
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Meulencauter de,    Lebbeke, 303, 309 
Meulencauter de,    Merchtem, 354 
Meulencauter den,    Opwijk, 307 
Meulencouter de,    Lebbeke, 389 
Meulencouter de,    Sint-Gillis, 186 
Meulencouter den,    Lebbeke, 391 
Meulenmersch den,    Lebbeke, 390 
Meulenstraetken,    Sint-Gillis, 186 
Meulenstraetkinne,    Hamme, 117 
Meulenweg,    Zele, 90 
Meyers Berch 's,    Zele, 310 
Meynaertstichel,    heerlijkheid, 534 
Meynaertstichele,    heerlijkheid, 532, 533 
Meys Beke,    Denderbelle, 204 
Meys d' Velt,    Denderbelle, 204 
Meys de,    Denderbelle, 199 
Meys Velt het,    Denderbelle, 302 
Meys Velt 't,    Lebbeke, 373 
Meysbeke,    Denderbelle, 192, 211, 352 
Meysvelt Groot,    Lebbeke, 288 
Meysvelt het,    Denderbelle, 209, 284, 302 
Meysvelt 't,    Lebbeke, 288 
Meysvonder de,    Londerzeel, 327 
Middel Vorre den,    Opwijk, 270 
Middelbourch,    heerlijkheid, 447 
Middelburg,    heerlijkheid, 551 
Middelgracht de,    Lebbeke, 288 
Middelhaghe de,    Opwijk, 203 
Middelste Banhaege,    Denderbelle, 301 
Middelste Banhaghe de,    Denderbelle, 284 
Middelste Meervelt,    Opwijk, 256, 263 
Middelste Perrevelt,    Opwijk, 286 
Middelste velt d',    Opwijk, 451 
Middelste Ydevelt 't,    Opwijk, 299 
Middelste yevelt,    Opwijk, 451 
Middelvelt,    Sint-Gillis, 178 
Middelwaert,    Denderbelle, 302 
Middelweg de,    Opwijk, 291 
Miggerode,    Zele, 89 
Mijns Heeren Polder van Axele,    Zaamslag, 94 
Mitschen Mersch,    Opwijk, 263 
Moelacker,    Hamme, 110 
Moensbochs,    Opwijk, 237 
Moer Coutere de,    Merchtem, 356 
Moeraerts Goet,    Berlare, 26, 471 
Moerheide,    Hamme, 153 
Moerheyden de,    Hamme, 122 
Moermans Polder,    Axel, 96 
Moers Ettinghe,    Vlassenbroek, 57 
Moerzeke,    heerlijkheid, 402, 405, 407 
Moes Coutere,    Sint-Gillis, 186 
Moescauter den,    Sint-Gillis, 312 
Moescautere de,    Sint-Gillis, 187 
Moeschcouter,    Sint-Gillis, 211 
Moescoutere de,    Sint-Gillis, 188 
Moest Couter de,    Sint-Gillis, 180 
Moest Coutere de,    Denderbelle, 197 
Moest Coutere den,    Sint-Gillis, 185 

Moeste Coutere,    Denderbelle, 206 
Moestvelt 't,    Lebbeke, 36 
Moesvelt d,    Lebbeke, 35 
Molecouter de Zwivike,    Sint-Gillis, 176 
Molen Beke,    Opwijk, 291 
Molen Couter,    Lebbeke, 352, 368 
Molen Couter de,    Opwijk, 282 
Molen Dijck den,    Merchtem, 352 
Molen ghavere den,    Berlare, 467 
Molenbeke,    heerlijkheid, 332 
Molenberch,    Hamme, 102 
Molenberch Ten Rolle,    Zele, 69 
Molenberg,    Berlare, 478 
Molenbroec voire thecken,    Hamme, 120 
Molenbrouc Mersch,    Denderbelle, 211 
Molenbrouc te,    Denderbelle, 195 
Molencauter den,    Opwijk, 307 
Molencouter,    Lebbeke, 254, 365, 373 
Molencouter, Opwijk, 240, 258, 288 
Molencouter de,    Merchtem, 351 
Molencouter Straete,    Opwijk, 279 
Molenstede,    Gent, 429 
Molensteede Ter,    Gent, 430 
Molenstraete,    Berlare, 472 
Molenviver de,    Londerzeel, 328 
Molenwijck de,    Merchtem, 354 
Molewijc,    Merchtem, 356 
Molewijck de,    Merchtem, 356 
Molwijc,    heerlijkheid, 349 
Molzem,    Opwijk, 291 
Monnec Veldre,    Eichem/Egem, 218 
Monninckvelderen de,    Denderbelle, 213 
Monnix Velden,    Denderbelle, 204 
Monstroeul,    heerlijkheid, 27 
Montenaken,    heerlijkheid, 360 
Moolwijck,    Merchtem, 310, 353 
Moortelhouck den,    Hamme, 146 
Moortelhouck van Lippevelde den,    Hamme, 160 
Moortelvelt,    Denderbelle, 205, 212 
Moortgat het,    Merchtem, 354 
Moortgat le,    Sint-Gillis, 177 
Moortgat Leen,    Denderbelle, 200 
Moortgat 't Hooghe,    Sint-Gillis, 177 
Moortgate,    Sint-Gillis, 187, 188 
Morgat,    Sint-Gillis, 185 
Mortaensche,    heerlijkheid, 334 
Mortaensschen ten,    Ardooie, 332 
Mortaensschen Ten,     heerlijkheid, 332 
Mortansche het,    heerlijkheid, 446 
Mortgat clein het,    Sint-Gillis, 185 
Mortgat tHooghe,    Sint-Gillis, 185 
Mosbrouc,    Ingelmunster, 531 
Mose op de,    Londerzeel, 327 
Mosewijck,    Londerzeel, 329 
Mosschere / Mosscherambacht,    heerlijkheid, 348 
Mosseveltstraete,    Overmeere, 87 
Most Te,    Wetteren, 490 
Mourmans Polder,   Axel, 96 



Het leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw Nummer toegang: I 548  

 688

Mourske,    heerlijkheid, 111 
Moyesoens,    Opwijk, 295 
Muele Couter de,    Opwijk, 276 
Muelebeke,    heerlijkheid, 449, 450 
Muelecauter de,    Lebbeke, 392 
Muelecoutere de,    Lebbeke, 373 
Muelen Couter,    Opwijk, 210 
Muelen Couter,    Sint-Gillis, 182 
Muelen Coutere den,    Lebbeke, 378 
Muelen Coutre den,    Opwijk, 275 
Muelen der,    Lebbeke, 384 
Muelen Ten,    Gent, 432 
Muelenberch,    Sint-Gillis, 188 
Muelenberch den,    Hamme, 134 
Muelenbroeck,    Hamme, 138, 139 
Muelenbrouc Ten,    Denderbelle, 193 
Muelenbrouc voor Thecken,    Hamme, 116 
Muelencauter de,    Lebbeke, 285 
Muelencauter den,    Zele, 89 
Muelencautre,    Schellebelle, 519 
Muelencouter,    Sint-Gillis, 189 
Muelencouter de,   Lebbeke, 379, 388 
Muelencoutre,    Opwijk, 274 
Muelenstrate,    Hamme, 123 
Muelestede,    Gent, 430 
Muelsmeersch 's,    Lebbeke, 27 
Muelwijck,    Merchtem, 352 
Muenyck Beke,    Opwijk, 277 
Muercauter den,    Sint-Gillis, 312 
Muersem Velt,    Lebbeke, 385 
Mueten Couter ten,    Opwijk, 275 
Muiden de,    Gent, 430 
Muls Merschs den,   Lebbeke, 375 
Mulsvelt,    Lebbeke, 371 
Munck Velders,    Vlassenbroek, 58 
Munckvelderen de,    Vlassenbroek, 58 
Munnickbeke de,    Opwijk, 277 
Mur Couter,    Sint-Gillis, 182 
Murcouter,    Sint-Gillis, 182 
Musendale,    Merendree, 411 
Muynchoft,    Opwijk, 202 
Myddelste Peysegemmer Couter,    Merchtem, 351 
Myn Vrauwen Huysken,    Hamme, 140 
Myvelt,    Sint-Gillis, 185 
Naerde,    Hamme, 134 
Naexpoel,    Opwijk, 248 
Nahouwe Stede,    Opwijk, 199 
Nahouwe Veldeken d',    Opwijk, 198 
Naintheul,    heerlijkheid, 536 
Namevelt,    Opwijk, 250 
Nanof Velt bij den Linden Droeshout,    Opwijk, 
281 
Nanouwe Veldeken d',    Opwijk, 199 
Nanthuel,    heerlijkheid, 532 
Nantoillet,    heerlijkheid, 535 
Nat Stede de,    Opwijk, 305 
Natemeersschen de,    Denderbelle, 30 
Naten Meersch den,    Denderbelle, 198 

Natenmeersch den,    Denderbelle, 211 
Natte Meere de,    Denderbelle, 198 
Natteken,    Opwijk, 304 
Natten Meersch de,    Denderbelle, 212, 213 
Necker Driesch de,    Denderbelle, 195 
Neckerdriesch den,    Denderbelle, 208 
Neckers Driechs den,    Denderbelle, 210 
Neckers Meere de,    Lebbeke, 373, 374 
Neckers Velt,    Lebbeke, 50 
Neckspoel den,    Opwijk, 292 
Neder Droeshoute te,    Opwijk, 252 
Neder Weede,    Lebbeke, 383 
Nedere Rot upt,    Lebbeke, 383 
Nedermoortgat,    Denderbelle, 303 
NederPeysseghem,    Londerzeel, 329 
Nederste Langvelt d',    Opwijk, 294, 295 
Nederste Meervelt,    Opwijk, 287 
Nederste Peisseghem Couter,    Merchtem, 351 
Nederste Peysegemmer Couter de,    Merchtem, 
351 
Nedervelde,    Opwijk, 253 
Nedervelde,    Opwijk, 269 
Nedervelde Coutere,    Opwijk, 255 
Nedervelde Coutre,     Opwijk, 274 
Nedervelde Meere,     Opwijk, 273 
Nedervelde te,     Opwijk, 256, 260, 263 
Nedervelden,    Sint-Gillis, 185 
Nedervelt Coutre,    Opwijk, 261 
Nedervelt tleste,    Opwijk, 274 
Neelle,    heerlijkheid, 111 
Neerlant,    Hamme, 157 
Neerpeysseghem Couter,    Merchtem, 355 
Neerputte,    Opwijk, 202 
Neervelde Coutere,    Opwijk, 288 
Neerveldecauter,    Opwijk, 187 
Neerveldecautere de,    Opwijk, 300 
Neervelt Coutere de,    Opwijk, 267 
Neesen Velt 't,    Denderbelle, 285 
Nere rydt de,    Berlare, 480 
Neren Paelmeere den,    Opwijk, 268 
Neren Velt de,    Opwijk, 307 
Nerste Perrevelt d',    Opwijk, 281 
Nervelde Coutre,    Opwijk, 279 
Nervelde Te,    Opwijk, 274 
Nest de,    Opwijk,    270, 296, 306 
Neterste Langvelt d',    Opwijk, 294 
Netteken tSmets,    Opwijk, 305 
Nevele,    heerlijkheid, 319, 555 
Nieuborch te,    Dendermonde Nieuwburg, 34 
Nieuhotene,    Axel ambacht, 96 
Nieuhotene,    Zaamslag, 96 
Nieuhottene,    Axel ambacht, 98 
Nieukerke,    heerlijkheid, 449 
Nieulant 't,    Lebbeke, 391 
Nieunotene,    Axel ambacht, 96 
Nieustraete,    Opwijk, 294 
Nieuwelant,    Lebbeke, 373, 374 
Nieuwen Boucht den,    Berlare, 472 
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Nieuwen Catuere den,    Zele, 90 
Nieuwen Huus Ten,    Heusden, 420 
Nieuwen Polder,    Axel ambacht, 96 
Nieuwenhof den,    Opwijk, 273 
Nieuwenhove,    Opwijk, 226 
Nieuwenhove ten,    Oostkamp, 453 
Nieuwenhove ten,    Roeden, 451 
Nieuwlande, Lebbeke   , 374 
Nieversele te,    Opwijk, 280 
Niffele Hooghe de,    Opwijk, 282 
Nivercele Te,    Opwijk, 267 
Nivernois,    heerlijkheid, 536 
Niversele,    Opwijk, 265, 279, 282 
Nonbosch,    Opwijk, 236 
Noord den,    Hamme, 132 
Noorde den,    Hamme, 134 
Noort den,    Hamme, 131 
Noubourch van Dendermonde,    Dendermonde 
Vrijheid, 26 
Noubrouc,    Hamme, 120, 122, 123, 127 
Nuborch Kercke Ter Straten,    Dendermonde 
Vrijheid, 23 
Nuborght,    Dendermonde Nieuwburg, 34 
Nubroec het,    Berlare, 463 
Nubrouc,    Berlare, 463, 470 
Nubrouc, Hamme, 118, 122, 435 
Nubrouck,    Berlare, 479 
Nubrouck,    Hamme, 131, 132, 138, 167 
Nuefvele,    heerlijkheid, 333 
Nuls Hof het,    Opwijk, 252 
Nursene,    Sint-Gillis, 184 
Nuwerborch ter,    Dendermonde Nieuwburg, 34 
Nuwerkerke ter,    Oudegem, 39 
Nyeuwenhove Ten,    Londerzeel, 329 
Nyversele,    Opwijk, 299 
Nyversele te,    Opwijk, 265, 300 
Ochelmeere d',    Denderbelle, 201 
Oestacker,    Hamme, 122 
Oever Coutre de,    Opwijk, 251 
Olyvaers Nest den,    Hamme, 141 
Onderbrouc d',    Hamme, 125 
Oomberge,    heerlijkheid, 97 
Oord den,    Hamme, 115 
Oostacker,    Hamme, 123, 127, 128, 130, 131, 132, 
133, 154, 155, 167, 310 
Oostacker Velt,    Hamme, 118 
Oostackere,    Hamme, 102, 104, 115, 116, 132, 
134, 137, 167 
Oostackeren,    Hamme, 110 
Oostvelt,    Denderbelle, 285 
Opiker Couter d',    Opwijk, 264 
Oplozere; Huise,   556 
Opperste Langvelt,    Opwijk, 294, 296 
Oppijc Couter,    Opwijk, 238 
Oppijccoutre d',    Opwijk, 262 
Oppijschcoutre,    Opwijk, 238 
Oppilier Couter d',    Opwijk, 121 
Opwijc Cauter,    Opwijk, 285, 307 

Opwijc Couter,    Opwijk, 253, 254, 256, 257, 259, 
269, 272, 273  
Opwijc Coutre,    Opwijk, 273, 381 
Opwijck Cauter,    Opwijk, 301 
Opwijck Cautere,    Opwijk, 307 
Opwijck Coutere den,    Opwijk, 298 
Opwijcker Couter d',    Opwijk, 255 
Opwijcoutere, Opwijk,    288 
Opwijcschen Cauter den,    Opwijk, 307 
Opwijkcoutere,    Opwijk, 286 
Opwiker Couter,    Opwijk, 263, 264 
Opwyc Coutre d',    Opwijk, 381 
Opwyck Couter d',    Opwijk, 380 
Opwycksche Couter te,    Opwijk, 270 
Oubroec d',    Berlare, 463 
Oubrouc,    Berlare, 470, 477 
Oubrouc Dijc,    Berlare, 466 
Oubrouch Cappelle d',    Berlare, 472 
Oubrouck,    Berlare, 479 
Oude Doorme de,    Lokeren, 99 
Oude goet Ten Voorspoele,    Londerzeel, 327 
Oude Haghe d',    Lebbeke, 375 
oude Land d',    Zaamslag, 94 
Oude Leen,    Lebbeke, 366 
Oude Linde de,    Sint-Gillis, 188 
Oude Rot 't d',    Opwijk, 265 
Oude Ste d',    Opwijk, 222 
Ouden Hoff den,    Opwijk, 286 
Ouden Meersch den,    Denderbelle, 200 
Oudenhove Ten,    Linselles et Roucq, 407 
Oudotene,    Zaamslag, 94, 97 
Outhoten,    Zaamslag, 94 
Ouvelt d',    Opwijk, 236 
Ouwe Leen d',    Begijnhof van Dendermonde, 398 
Ouwe Meersch Velt d',    Opwijk, 249 
Ouwen Ampoel den,    Lebbeke, 377 
Ouwen Ampoel Putte den,    Lebbeke, 377 
Ovencauter den,    Opwijk, 312 
Ovenstuck d',    Denderbelle, 301 
Over Schelde het,    Gent, 433 
Overeetsche Velt d',    Berlare, 480 
Overeetse straete,    Berlare, 480 
Overheetsche straete,     Berlare, 479 
Overloop,    Hamme, 144, 145 
Overloopacker,    Hamme, 142, 145, 159 
Overloopackere,    Hamme, 156 
Overloope,    Hamme, 120, 124, 134, 138, 142, 155 
Overlope,    Hamme, 115 
Overmeere,    heerlijkheid, 435 
Overnest straetken het,    Lebbeke, 391 
Overneste t',    Lebbeke, 367 
Overneststraetken t',    Lebbeke, 391 
Overnestvelt t',    Lebbeke, 392 
Overste Peyseghem Couter,    Merchtem, 351 
Overstick d',    Denderbelle, 284, 285 
Overwerp den,    Berlare, 479 
Oyencouterken d',    Denderbelle, 202 
Oyencouterken d',    Opwijk, 202 
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Oyevaerts eeck de,    Denderbelle, 213 
Oyvaerts eeck de,    Denderbelle, 212 
Paddenbrouc,    Opwijk, 264 
Paechputte in de,    Zele, 91 
Paeleeke de,    Opwijk, 267, 269 
Paelgenoote,    Opwijk, 277 
Paelwilghe de,    Berlare, 470 
Paelwilleghen de,    Opwijk, 266 
Paesschendaele,    heerlijkheid, 86 
Paeulgoet,    Evergem, 417 
Panne Putte de,    Zele, 85 
Panneel Putten de,    Lebbeke, 391 
Papaerts Berch, ,    Denderbelle, 194 
Papers Berch,     Denderbelle, 210 
Pappevelt,    Denderbelle, 206 
Parike,    heerlijkheid, 432 
Payenbrouck Ackere,    Hamme, 162 
Peeds Hove de,    Steenhuffel, 327 
Peerbrouck,    Lebbeke, 35, 36 
Peerden eusele 't,    Lebbeke, 309 
Peerden Mersch den,    Opwijk, 240 
Peerstberch Ter Meere den,    Opwijk, 249, 265 
Peisseghem,    Merchtem, 351 
Pelgremschen Wech,    Opwijk, 287 
Pennemans Bosche de,    Lebbeke, 378 
Pernalentol ende Gheleede de,    Gent, 432 
Perrebroeckbosch,    Denderbelle, 212 
Perrecouter de,    Steenhuffel, 358 
Perremeersch,    Dendermonde Vrijheid, 29 
Perren Merchs,    Merchtem, 353 
Perrevelt,    Opwijk, 251, 254, 257, 260, 270, 296, 
305, 308 
Perrevelt het,    Dendermonde Vrijheid, 29 
Perrevelt 't,     Sint-Gillis, 186, 211 
Perts Berch,    Opwijk, 266 
Pervelt 't,    Opwijk, 269 
Peteghem,    heerlijkheid, 253 
Peynbrouckacker,    Hamme, 149 
Peyseghem Coutere,    Merchtem, 353 
Peyseghem te,    Merchtem, 351 
Peyseghemmer Couter,    Merchtem, 351 
Peysevelde de,    Lebbeke, 375 
Peysevelt 't,    Lebbeke, 378 
Peyseveltstraete,    Denderbelle, 212 
Phelips Velt 't,    Lebbeke, 35 
Philips Velt,    Lebbeke, 34, 36 
Pieter Put den Grooten,    Hamme, 139 
Pieters Putte den,    Hamme, 139 
Pieters Veldeken 't,    Opwijk, 300 
Plaetssen Ter,    Opwijk, 270 
Plancken de,    Grembergen, 136 
Plasch int Kerckhoff den,    Lebbeke, 308 
Plums Mersch,    Lebbeke, 371 
Pluymes Velt 't,    Lebbeke, 207 
Pluymsvelt,    Lebbeke, 207 
Podereel,    Lebbeke, 368 
Poelsant de,    Dendermonde Vrijheid, 24 
Polder Ham den,    Eke, 63 

Polder van den Capellen,    Zaamslag, 94 
Polder van Diepeneede,    Nootene/Zaamslag, 98 
Polder van Oudotene,    Zaamslag, 94 
Poldre van Oudotene,    Zaamslag, 97 
Pollare,    heerlijkheid, 348 
Pollepele den,    Lebbeke, 26 
Ponsgracht de,     Zele, 91 
Pont a Treffe,    Monstruel, 359 
Pont de Pire le,    Gent, 419 
Pontrewart,    heerlijkheid, 534 
Poort ende Vrijheyt van Merchtene,    heerlijkheid, 
294 
Poorterweede de,    Denderbelle, 213 
Poot Bochs den,    Denderbelle, 200 
Popaert de,    Overmeere, 73 
Poreel den,    Lebbeke, 366 
porte de Malines,    Dendermonde, 49 
Pottelsberghe Bosch de,    Grembergen, 137 
Praters Veldeken het,    Opwijk, 300 
Prey,    heerlijkheid, 535 
Priesterage van Lebbeke,    Lebbeke, 379 
Proven in de,    Merchtem, 353 
Puls Velt,    Denderbelle, 198 
Put Ackere de,    Grembergen, 136 
Put de,    Opwijk, 299 
Putacker,    Hamme, 147, 161 
Puthem,    heerlijkheid, 551 
Putten in de,    Opwijk, 259 
Putten Stede de,    Opwijk, 307 
Puttenen,    Opwijk, 260, 278, 292, 293, 299, 307 
Puttenen Stede de,    Opwijk, 307 
Pyls Hoff,    Lebbeke, 289 
Quade Beke de,    Opwijk, 252 
Quaden Plasch den,    Opwijk, 271 
Quadijc de,    Grembergen, 179 
Quaede Straetken 't,    Opwijk, 268 
Quaetatrecht,    Wetteren, 494 
Quaethaghe de,    Opwijk, 272, 286 
Quayemunte de,    Merchtem, 354 
Rachtinck den,    Hamme, 161 
Rademakers Velt,    Londerzeel, 324 
Raechten de,    Lebbeke, 264, 368 
Raechtinc de,    Hamme, 127 
Raechtinck den,    Hamme, 147 
Raecken de,    Zele, 87 
Raes Boschs den,    Opwijk, 203 
Ramenvelt,    Opwijk, 237 
Rammelers cheys,    Opwijk, 261 
Ramsvelt,    Lebbeke, 35, 36 
Ranackere de,    Opwijk, 277 
Ranenmeirsch den,    Lebbeke, 389 
Ranhacker,    Opwijk, 239 
Rauwelscip,    Lebbeke, 374 
Rauwelsyp Meersch,    Denderbelle, 212 
Raven Velt,    Opwijk, 307 
Ravens Rake,    Zele, 72 
Raveschot Te,    Wetteren, 489 
Ravevelt het,    Opwijk, 290 
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Rebbeken in de,    Zele, 90 
Rechem  , heerlijkheid, 557 
Rechoit Ten,    Belsele/Evergem, 417 
Rechove Ten,    Belsele/Evergem, 417 
Reek in de,    Opwijk, 260 
Reep,    Gent, 431, 432, 433, 434 
Regaertsberch den,    Opwijk, 249 
Rennende Gracht,    Sint-Gillis, 185 
Rente van Gremberghe de,    Grembergen, 50 
Rente van Rodes,    Oostkamp, 453 
Rente van Vriesen,    Meulebeke, 450 
Ressegem,    Denderbelle, 303 
Ressegem,    heerlijkheid, 513 
Resseghem,    Denderbelle, 303 
Reu Ackere,    Opwijk, 283 
Reynaert den,    Hamme, 166 
Reyniers Putte,    Zele, 72 
Reyniers Velt,    Opwijk, 369 
Ribaucourt,    heerlijkheid, 188, 310 
Ribaulcourt,    heerlijkheid, 26, 31 
Rice roden de,    Opwijk, 256 
Riceroden de,    Opwijk, 263 
Ricode de,    Opwijk, 273 
Ridderlicke Thiende de,    Opwijk, 223 
Ridderthiende de,    Opwijk, 312 
Ridderthienden,    Opwijk, 294 
Riderstraetkin,    Zele, 66 
Rielandt in,    Merchtem, 355 
Rietmersch,     Opwijk, 51 
Rijbeke de,    Hamme, 126, 128, 140 
Rijckquaertschoere,    heerlijkheid, 533 
Rijconkers,    Hamme, 137 
Rijdtackere,    Hamme, 131 
Rijlant,    Londerzeel, 329 
Rijtbeke,    Hamme, 115, 116, 137, 152 
Rijtgracht,    Hamme, 120 
Ringhoudts Stede,    Sint-Gillis, 268 
Robevelt het,    Opwijk, 250 
Rockeghem Acker,    Mariakerke, 419 
Rode de,    Sint-Gillis, 182 
Rode le,    Sint-Gillis, 178 
Rode te,    Opwijk, 224, 248, 263 
Roden,    heerlijkheid, 453 
Roden aen den Driesch ten,    Hamme, 155 
Roden an den Hof te,    Opwijk, 261 
Roden Ten,    Opwijk, 249, 250 
Roden Velt int,    Opwijk, 266 
Roeden,    heerlijkheid, 451 
Roedtsbrugghe, heerlijkheiod,  532 
Roelins Te,    Deerlijk, 538 
Roelolf le,    Wetteren, 501 
Roesbrouc,    Sint-Gillis, 23 
Roesbrugge,    heerlijkheid, 534 
Roeye Velt het,    Lebbeke, 386 
Rogiers Haghe ,    Sint-Gillis, 185 
Roie Ten,    Opwijk, 266 
Roijvelt,    Opwijk, 280, 281 
Rolle van den Bruele de,    Opwijk, 290 

Rolleghem,    heerlijkheid, 550 
Rondevelderen,    Sint-Gillis, 211 
Ronstmeersch de,    Denderbelle, 212 
Ront Veldeken het,    Denderbelle, 211 
Rooden Booschs den,    Opwijk, 275 
Rooden ten aan den Driesch,    Hamme, 142 
Roodevelt 't,    Opwijk, 257 
Roodtbosch den,    Opwijk, 290 
Roosbroech int,    Sint-Gillis, 179 
Roosbroeck,    Sint-Gillis, 28 
Roosbrouc,    Sint-Gillis, 25 
Roosbrouc het,    Berlare, 470 
Roosbrouc int,    Sint-Gillis, 25 
Roosbrouck int,    Sint-Gillis, 28 
Roosebrouc,    Sint-Gillis, 21 
Roost de,    Berlare, 466 
Rootputte den,    Opwijk, 308 
Roscam,    Denderbelle, 302 
Rosent Poldere de,    Zaamslag, 94 
Rossem Velt,    Lebbeke, 389 
Rosseneels straete,    Lebbeke, 384 
Rot,    Opwijk, 2750, 275, 276, 277 
Rot de,    Hamme, 136 
Rot 't,     Berlare, 467 
Rothelors,    heerlijkheid, 536 
Rouackere de,    Opwijk, 283 
Rovansbosch den,    Denderbelle, 213 
Rovelt 't,    Opwijk, 262 
Roye Veldeken het,    Opwijk, 303 
Royen Velt der,    Opwijk, 266 
Royevelt 't,    Opwijk, 290 
Royvelt 't,    Opwijk, 268 
Roza,    heerlijkheid, 535 
Ruacker de,    Opwijk, 250, 255 
Ruacker den,    Lebbeke, 264 
Rubbens Velt,    Opwijk, 298 
Rubeke,    Opwijk, 258 
Rudder tiende de,    Opwijk, 250 
Rudderlicke thiende,    Opwijk, 223 
Ruden thol den,    Ingelmunster, 528 
Rueken het,    Sint-Gillis, 187, 188 
Rullerot,    Opwijk, 292, 293 
Rumcoutre,    Zele, 79 
Ruuvelt Beecke,    Hamme, 136 
Ruvel Beke de,    Grembergen, 136 
Ruvelt,    Grembergen, 47, 52, 53 
Ruvelt straete,    Grembergen, 45, 47, 52 
Ruwacker den,    Opwijk, 260 
Ruwen Heide 's,    Sint-Gillis, 180 
Ruwens Permentiers Veldeken,    Opwijk, 268 
Ruwens Velt,    Opwijk, 286 
Ryckaerts Ackere,    Hamme, 137 
Ryckaertschuere,    heerlijkheid, 534 
Ryckaertschuere,    Meulebeke, 534 
Rycken Lochtinch,    Opwijk, 202 
Rycken Lochtingh,   Opwijk, 202 
Rymeersch,    heerlijkheid, 30 
Ryseroo de,    Opwijk, 295 
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Rysseroede de,    Opwijk, 340 
Ryt de,    Berlare, 481 
Rytbeke,    Hamme, 153 
Saeysvelt,    Denderbelle, 202 
Sainct Odolf Brouc,    Dendermonde Vrijheid, 19 
Saint Bavon,    heerlijkheid, 436 
Saint Jorge polre,    Zaamslag, 93 
Salaerts Goedt,    Opwijk, 273 
Salaerts Hofstede,    Opwijk, 341 
Samstraete,    Hamme, 128 
Sanden Clenen den,    Grembergen, 136 
Sandlandt 't,    Lebbeke, 289 
Sandt upt,    Gent, 432 
Sandtvoort,    Sint-Onolfs-Broek, 38 
Sandvoren,    Appels, 40 
Sant opt,    Gent, 311, 432 
Sant upt,    Berlare, 471 
Sant Winckele de,    Denderbelle, 214 
Santvoortstraete,    Hamme, 150, 164 
Sarestick 't,    Denderbelle, 196 
Sauwerstraete,    Kalken, 513 
Says Acker den,    Zele, 89 
Scaesmakers t',    Berlare, 466 
Scaesmakers t' Hof,    Berlare, 466 
Scaubroecstraete,    Hamme, 128 
Scaubroucstraete,    Hamme, 128 
Sceepers Goet,    Sint-Gillis, 23 
Scelden Ter,    Elsegem, 540 
Scelpers Veldt,    Lebbeke, 368 
Scelps Velt het,    Lebbeke, 366 
Scelstraete de,    Gent, 431 
Scepdijc,    Axel, 96 
Scerx Veldeken,    Baasrode, 60 
Scheepers stede,    Lebbeke, 391 
Scheers te,    Rozebeke, 549 
Scheewech den,    Londerzeel, 321 
Scheldebelle,    heerlijkheid, 522 
Scherdiericx landt,    Zele, 80 
Schiersackere de,    Zele, 310 
Schiersackers,    Zele, 84 
Schiervelde,    heerlijkheid, 86, 532 
Schoof den,    Berlare, 480 
Schoof Lant het,    Berlare, 461 
Schoof van Vromonde den,    Hamme, 130 
Schooflant,    Hamme, 104 
Schooflant op,    Londerzeel, 330 
Schoorc Acker den,    Uitbergen/Overmere, 443 
Schoorkin t',    Dendermonde Vrijheid, 23 
Schoormans Goet,    Opwijk, 173 
Schoormans Velt,    Dendermonde Nieuwuburg, 35 
Schoormans velt,    Dendermonde Vrijheid, 30 
Schorrmansvelt,    Dendermonde Vrijheid, 29 
Schothoucke,    Rozebeke/Meulebeke, 549 
Schrieck de,    Hamme, 142, 155 
Schuere int,    Baasrode, 60 
Schuerken het,    Grembergen, 55 
Schutterie van Gremberghen,    Grembergen, 49, 52 
Schutterij van Lebbeke,    Lebbeke, 380 

Schutters Hof,    Hamme, 125, 132 
Schutters hof van Sint Jooris het,    Hamme, 140 
Sciers Ackers,    Zele, 78 
Scildeken 't,    Denderbelle, 208 
Scilleberch den,    Zele, 92 
Sclotel van der Galghen den,    Dendermonde 
Vrijheid, 24 
Scoef Te Berlaer,    Berlare, 468 
Scoeflande het,    Londerzeel, 328 
Scoefvelt het,    Londerzeel, 327 
Scooflandt 't,    Londerzeel, 326 
Scooflant t',    Londerzeel, 329 
Scoormans velt,    Dendermonde Nieuwuburg, 34 
Scoubroec t',    Grembergen, 269 
Scoubrouc t',    Mariakerke, 419 
Scoubrouck,    Dendermonde Vrijheid, 23 
Scoubroucstraete,    Hamme, 119 
Scouwenbrouc te,    Londerzeel, 328, 329 
Scraven poldere,    Zaamslag, 96 
Screydic,    Axel, 96 
Scutterie,    Grembergen, 45 
Scutters bocht,    Uitbergen/Overmere, 439 
Scutters Heckene,    Hamme, 137 
Scuttinghe,    Sint-Gillis, 174 
Scuude in de,    Denderbelle, 191 
Seebrouck t',    Lebbeke, 308 
Seemers Velt,    Opwijk, 291, 293 
Seghen Streke 't,    Lebbeke, 388 
Seghergoet 't,    Lebbeke, 383 
Seinte Mergriete Dam,    Grembergen, 52 
Sente Houve West de,    Berlare, 470 
Sente Martens bosch,    Sint-Gillis, 185 
Ser Hebs Leen,    Berlare, 467 
Ser Heindericx Putte,    Zele, 74 
Serboydens Velt,    Berlare, 472, 476 
Sercamps Bosch,     Sint-Gillis, 212 
Serdiericx landt,    Zele, 31, 85, 90 
Serpieters Velt 't,    Denderbelle, 205 
Serwouters Velt,     Denderbelle, 205 
Settinghe de,     Sint-Gillis, 211 
Seven Eecken,    Zele, 91 
Seyersbocht,    Berlare, 481 
Seyersbochten,    Berlare, 481 
Sgraven Polder,    Axel ambacht, 96 
sHeerdiericxvelt,    Zele, 69 
Sher Diericx Land,    Zele, 75 
Sherdiericx Lant,    Zele, 83 
Sickelen Ter,    Denderbelle, 212 
Sickelthiende,    Hamme, 131, 142, 155 
Sieckenvelt 't,    Sint-Gillis, 312 
Sieckhuiys Velt het,    Lebbeke, 390 
Sijp de,    Opwijk, 248 
Sijpe de,    Opwijk, 292 
Sijpveldeken,    Opwijk, 292 
Sint Anna,    Hamme, 133, 142 
Sint Baafs,    heerlijkheid, 430 
Sint Catheline Velt,    Merchtem, 285 
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Sint-Eloois-Vijve Dendermontsche,    heerlijkheid, 
533 
Sint-Eloois-Vijve, heerlijkheid,   533 
Sint Eloys Vijve Dendremonsch,    Sint-Eloois-
Vijve, 531, 532 
Sint Lievens Poort,    Gent, 431, 432 
Sint Lievens straete,    Gent, 311, 432, 433, 4342, 
413, 414 
Sint Lievens Vest,    Gent, 434 
Sint Odolfs Brouc,    Dendermonde Vrijheid, 19 
Sint Onolfs Brouc,    Appels, 40 
Sint Oonolfs Dijk,    Dendermonde Vrijheid, 24 
Sinte Catharina Velt,    Merchtem, 285 
Sinte Cathelynen Velt,    Merchtem, 301 
Sinte Margrieten Putte,    Grembergen, 136 
Sinte Martins Cauter,    Denderbelle, 286 
Slangmeerken d',    Sint-Gillis, 189 
Slobberie,    Moerzeke, 402 
Sloct,    Denderbelle, 212 
Slotele in de,    Brussel, 182 
Sluuse Ter,    Waregem, 549 
Sluys sloot,    Sint-Onolfs-Broek, 38 
Slymersch den,    Opwijk, 275 
Sme Acker de,    Hamme, 137 
Smeetsstraetkin,    Baasrode, 60 
Smeetsvelt,    Denderbelle, 382 
Smescoutre,    Steenhuffel, 358 
Smesmans Lochtinch,    Opwijk, 202 
Smets Netteken,    Opwijk, 305 
Smetsstraat, Vlassenbroek,  30 
sMeyers Berch t',    Zele, 76 
Smeyers Wael,    Merendree, 411 
Smoetsvelt,    Denderbelle, 382 
Smols Velt,    Dendermonde Vrijheid, 23 
Smuls Meersch,    Lebbeke, 308, 390 
Smuls Velt 't,    Lebbeke, 388 
Smulsvelt,    Lebbeke, 309 
Smuuls bosch 't,    Lebbeke, 388 
Sneckere Ten,    Lebbeke, 372 
Sneckers Dryech,    Denderbelle, 201 
Sneckers Meere,    Lebbeke, 361, 362 
Sneckers Velt,    Denderbelle, 195, 201, 209, 212, 
213 
Snexkers Velt,    Denderbelle, 211 
Soch,    Hamme, 142, 143, 144, 156, 157 
Sogh,    Hamme, 158 
Somerschems Heyde,    Sint-Gillis, 189 
Sonsbosch 't,    Lebbeke, 368 
Sorters Heckene t',    Hamme, 116 
Specbeke de,    Opwijk, 451 
Spech Beek den,    Merchtem, 352 
Spech Velt den,    Merchtem, 352 
Specht,    Opwijk, 276, 277 
Specht le,    Opwijk, 246 
Specht Meesch de,    Opwijk, 276 
Spechtmeesch de,    Opwijk, 275 
Spechtvelt, Opwijk,    275, 276 
Spect,    Merchtem, 311, 354 

Spectbeke de,    Merchtem, 354 
Spikers de,    Grembergen, 49 
Spildoerene den,    Zele, 79 
Spildooren den,    Zele, 27, 79 63 
Spildoorene,    Zele, 79 
Spildoren,    Zele, 21, 22, 25 
Sporct de,    Hamme, 115, 122 
Sport,    Hamme, 147, 151, 161, 164 
Sprendelsstraetken,    Hamme, 120, 136 
Spuiwater 't,    Lebbeke, 36 
Spuye Watere 't,    Lebbeke, 35 
Stafys Bochten,     Denderbelle, 202 
Standaert den,    Opwijk, 256, 263, 274 
Stappe de,    Zele, 73, 79, 92 
Stappe te le fief,    Zele, 70 
Stede de,    Lebbeke/Opwijk, 309 
Stede Mersch,    Berlare, 470 
Stede te Conkelmans de,    Opwijk,  267,  271 
Stede Te Perrebrouc,    Lebbeke, 377 
Stede Ten Bossche,    Opwijk, 276 
Stede van meys de,    Denderbelle, 302 
Steemers Velt,    Opwijk, 306, 307 
Steen biden Conkele de,    Lebbeke, 375 
Steen den,    Lebbeke, 385 
Steen den,    Opwijk, 249, 271 
Steen Eusele 't,    Opwijk, 272 
Steen Meere Putte de,    Lebbeke, 383 
Steenbeke ter,    Denderbelle, 185 
Steenbrugghe,    Sint-Baafs-Vijve, 532, 533, 534 
Steenbuekel,    Londerzeel, 324 
Steencoutere,    Sint-Gillis, 178 
Steencoutre,    Sint-Gillis, 185 
Steenen Cruse Velt den,    Lebbeke, 378 
Steenen Stichele de,    Opwijk, 298 
Steenensele,    Opwijk, 281 
Steensvelt,    Opwijk, 282 
Steenzele,     Moerzeke, 131 
Stercx Velt,    Appels, 41 
Stercx Weede,    Lebbeke, 288 
Stichele,    Sint-Gillis, 187 
Stichele de,    Opwijk, 298 
Stichele de Hooghe,    Opwijk, 187 
Stichele van den Smulsvelde de,    Lebbeke, 308 
Stickers Bosch,    Berlare, 473 
Sto den,    Sint-Gillis, 185 
Stockt in den,    Sint-Gillis, 178 
Stoct de,    Denderbelle, 303 
Stoecten Vivre Ten,    Zomergem, 415 
Stouckdriesch den cleenen,    Lebbeke, 36 
Strate Ter,    Denderbelle, 196 
Straten Ter,    Berlare, 475 
Straten ter,    Opwijk, 289 
Straten ter,    Zele, 473, 475 
Stratevelt 't,    Sint-Gillis, 189 
Strecken,    Opwijk, 202 
Streke,    Lebbeke, 35, 36, 308 
Streke de,    Berlare, 467, 473, 474, 475, 480 
Streke de,    Hamme, 139, 160 
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Streke de,    Lebbeke, 207, 390 
Streke van Zwijveke de,    Sint-Gillis, 186 
Streke Velt,    Lebbeke, 371 
Strijt den,    Berlare, 462 
Struyckdriesch den grooten,    Lebbeke, 35 
Strycdriesch den cleenen,    Lebbeke, 34 
Strycdriesch den groten,    Lebbeke, 35 
Strymeersch de,    Lebbeke, 289 
Strymeersch den,    Denderbelle, 302 
Stuene de,    Denderbelle, 302 
Styckdriesch den cleenen,    Lebbeke, 35 
Swaertstuck het,    Hamme, 146 
Swaervelt,    Hamme, 133 
Swert Stuck het,    Hamme, 160 
Swerte Gracht de,    Hamme, 143 
Swerte Lant,    Lebbeke, 289 
Swesse,    Lebbeke, 308 
Sypstraete,    Lebbeke, 385 
Ten Abbeelle Ten Veere,    Dendermonde Vrijheid, 
21 
Ten Broecke,    Opwijk, 352 
Ten Buelbuere,    heerlijkheid, 171 
Ten Dijke,    Lebbeke, 376 
Ten Houte,    Merchtem, 352, 353 
Ten Hove,    Lebbeke, 361 
Ten Spiegele,    Gent, 405 
Ten Torre bi der heyden,    Sint-Gillis, 180 
Ten Zeven Heecken,    Lebbeke, 380 
Tenremonde,    heerlijkheid, 111 
Teppinck den,    Berlare, 480, 481 
Ter Blyen,    Lebbeke, 379 
Ter Brampt,    Dendermonde Vrijheid, 18 
Ter Heirstraete,    Lebbeke, 380 
Ter Meere,    Dendermonde Vrijheid, 21 
Ter Meire,    Londerzeel, 320 
Ter Plaessen ,    Lebbeke, 379 
Ter Plancke,    heerlijkheid, 317 
Ter Stede Ten Rode,    Opwijk, 266 
Ter Straten,    heerlijkheid, 443, 444 
Ter Straten,     Uitbergen/Overmere, 444 
Ter Varent,    Lebbeke, 369 
Terre de cheval,    Belsele/Vinderhoute, 409 
Thammekin,    Eke, 63 
Thaole,    Bretagne, 335 
Thaole,    heerlijkheid, 335 
Thee Ackerstraetken,    Zele, 89 
Theeryncx Velt,    Sint-Gillis, 187 
Thelstkin,    Lebbeke, 375 
Theunen,    Sint-Gillis, 182 
Theyskens brouck straete,    Lebbeke, 303 
Thof Te Bueghem 't,    Lebbeke, 377 
Thoo(r)ken,    Hamme, 145 
Thooreken,    Hamme, 158, 161 
Thoury,    heerlijkheid, 536 
Thravien Velt,    Opwijk, 264 
Thyskens Broucstraete,    Lebbeke, 284 
Tielt,    heerlijkheid, 421 
Tien Dachwanden de,    Merchtem, 355 

Tien Dachwant de,    Londerzeel, 329 
Tiende van den Houte,    Londerzeel, 329 
Tiende Van den Houte,    Merchtem, 350 
Tiende van Mullem,    Moerzeke, 402 
Tijlenrot,    Opwijk, 248 
Tillys Velt,    Denderbelle, 381 
Tjaeren Stuck,    Denderbelle, 212 
Tollaert Putte,    Opwijk, 235 
Tonlieu des Brebis,    Kortrijk, 550 
Toreken,    Opwijk, 264 
Torre Boschs den,    Sint-Gillis, 382 
Torre den,    Sint-Gillis, 179, 181, 183 
Torre ten,    Dendermonde Nieuwburg, 34, 35 
Torrebosch,    Sint-Gillis, 176 
Torrestraete,    Sint-Gillis, 184 
Torsvelt het,    Opwijk, 298 
Tourniss,    Wetteren, 485 
Trabien Velt,    Opwijk, 264 
Treensrycke,    Moorsele/Wieze, 101 
tReyken,    Opwijk, 277 
Trubrouckvelt het,    Lebbeke, 389 
Trudekin,    Denderbelle, 191 
Tryeslant,    Lebbeke, 391 
Tswolfs Ghat,    Opwijk, 248 
Turpens Veldeken,    Denderbelle, 284 
Turpins Veldeken,    Denderbelle, 302 
Tusschen Beken,    Wetteren, 505 
Tuulvelde,    Zele, 74 
Tuwijc,    Zele, 74 
Tuwijck,    Zele, 75 
Tuynne tvelt ten,    Lebbeke, 34 
Twee Brugghen de,    Hamme, 122, 140, 152 
Twee Buendere de,    Hamme, 167 
Tyselen Velt,    Opwijk, 273 
Uitbergen/Overmeere, heerlijkheden,   20, 27, 312 
Uplozere,  heerlijkheid,  557, 558 
Uthent int,    Sint-Gillis, 182 
Uuvelde t,    Zele, 80 
Uwijck t',    Zele, 82 
Vaerewyck Meersch ten,    Vurste, 312 
Vaerwicke Meers,    Land van Gavere, 543 
Vaerwicke Meersch,    Eke, 64 
Vaerwyck Meers den,     Vurste, 543 
Van Der Beke,    heerlijkheid, 65 
Van Ghinderberghen straete,    Lebbeke, 285 
Varen Stick 't,    Denderbelle, 209 
Varenstic,    Denderbelle, 193 
Varenstuck 't,    Denderbelle, 302 
Varent,    Moorsele/Wieze, 101 
Varent de,    Moorsele, 312 
Varent Hofstadt de,    Lebbeke, 288, 289 
Varent Velt d,    Lebbeke, 257, 263 
Varent Velt Groot,    Lebbeke, 289 
Varent Velt tCleyn,    Lebbeke, 289 
Varentelst,    Lebbeke, 288 
Varentelst,    Opwijk, 274 
Varentvelt tCleen,    Opwijk, 274 
Varentvelt tGroote,    Opwijk, 274 
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Varewijc,    Eke, 62 
Varkensvelt,    Opwijk, 256 
Vastynen Straetken,    Zele, 84 
Vatene te,    Wielsbeke, 548 
Veer van Tielrode,    Tielrode, 311 
Veken 't,    Opwijk, 273 
Vekenveldeken het,     Opwijk, 307 
Vekinsvelt,    Opwijk, 245 
Vel Toverneste 't,    Lebbeke, 391 
Veld,    Lebbeke, 50 
Veldam den,    Hamme, 133 
Veldeken het,    Opwijk, 280 
Veldeken het,    Sint-Gillis, 187 
Veldeken 't,    Merchtem, 353 
Veldeken 't,    Opwijk, 251, 288 
Veldeken te,    Zele, 28 
Veldeken te Concle het,    Opwijk, 280 
Veldeken van rode 't,    Opwijk, 313 
Veldekens de,    Lebbeke, 309 
Velden Hooge de,    Zele, 91 
Velden Lange de,    Opwijk, 251 
Veldre,    Eichem/Egem, 218 
Velt de Beke,    Opwijk, 282, 313 
Velt Groot 't,    Opwijk, 286 
Velt het,    Opwijk, 286, 304 
Velt int,    Lebbeke, 303 
Velt t Groot,    Lebbeke, 207 
Velt te Tuynne,    Lebbeke, 35, 36 
Velt Ten Belde 't,    Lebbeke, 375 
Velt ten Tuyne,    Belle, 34 
Velt ten Tuynne,    Sint-Gillis, 34 
Velt ten Tuynne 't,    Lebbeke, 34 
Velt ten Twyne (Tuynne),    Lebbeke, 35 
Velt Ter Strate 't,    Sint-Gillis, 177 
Velt ter Straten 't,    Sint-Gillis, 177 
Velt Ter Varent,    Lebbeke, 369 
Velt tGroot,    Lebbeke, 289 
Venne de,    Zele, 89 
Vennem Ten,    Wetteren, 494 
Vennet le,    Begijnhof van Dendermonde, 396 
Vennichet de,    Lebbeke, 312 
Verckene Velt,    Opwijk, 286 
Verckens Velt,    Opwijk, 286 
Verckensvelt,    Opwijk, 286 
Verdebrouc te,    Sint-Gillis, 175 
Verdebrouch,    Sint-Gillis, 175 
Verkens Velt,    Opwijk, 263, 273, 274 
Verkinsvelt,    Opwijk, 245 
Verloren Cost,    Dendermonde Vrijheid, 29 
Verloren Cost den,    Londerzeel, 330 
Vermarien Bosch,    Lebbeke, 372 
Vermondts Schoof,    Hamme, 103 
Vernamenmeirsch de,    Lebbeke, 389 
Vernaven Meersch,    Lebbeke, 367 
Verspapen,    Opwijk, 253 
Vervuylen Beke,    Zele, 88 
Vetry,    heerlijkheid, 408 
Vier Bunders de,    Lebbeke, 390, 392 

Vier Velderen de,    Hamme, 151, 165 
Vijf Schoof den,    Grembergen, 26 
Vijf scoef et Heilstwinnynghe,    Grembergen, 46 
Vijf Wintgaten de,    Gent, 434 
Vijfschoof,    Hamme, 102, 104 
Vijfwintgaten, Gent, 431, 432, 433 
Vijfwintgaten up tSant,    Gent, 431 
Vinck Boom up den,    Sint-Gillis, 178 
Vinderhoude,    heerlijkheid, 61, 408, 409 
Vitaulx,    heerlijkheid, 536 
Vitsveldeken het,    Lebbeke, 393 
Viven Ter,    Waregem, 550 
Vivere den,    Berlare, 469 
Vivers Velderen,    Sint-Gillis, 185 
Vlaendrens Heide,    Sint-Gillis, 174 
Vlaervelt,    Opwijk, 286 
Vlaetberch den,    Sint-Gillis, 186, 211 
Vlaminchove,    heerlijkheid, 334 
Vlasmeere de,    Lebbeke, 207 
Vlasmerct,    Zele, 73 
Vlassenbosch Ten,    Dendermonde Vrijheid, 22 
Vlassenebosch,    Sint-Gillis, 183 
Vlassenhout Bosch,    Sint-Gillis, 179 
Vleeschouwersstraete,    Gent, 434 
Vliet Beke de,    Hamme, 129 
Vliet de Paddebrouc,    Moerzeke, 405 
Vliet den,    Grembergen, 136 
Vlietberch,    Sint-Gillis, 184 
Vliete Ten,    Berlare, 473 
Vlietken 't,    Liezele, 327 
Vocxvelt 't,    Opwijk, 287 
Voerbeere de,    Opwijk, 253 
Voerde te,    Denderbelle, 210, 376 
Voerderbrugghe,    Londerzeel, 328 
voetweg naar Aalst,    Lebbeke, 284 
Voghelrye de,    Denderbelle, 213 
Volders Velt 's,    Kerkhove bij Ooigem, 65 
Vomarien Bosch,    Lebbeke, 366 
Vondelbeke de,    Lebbeke, 389 
Vondele de,    Sint-Gillis, 187 
Vondelen der,    Lebbeke, 386 
Vonderbeke de,    Lebbeke, 386 
Vondere bij de,    Lebbeke, 389 
Vondere de,    Sint-Gillis, 187, 188 
Vonderen der,    Lebbeke, 366 
Vonderen der,     Sint-Gillis, 179 
Vondren der,    Lebbeke, 373 
Vooght Velt,    Opwijk, 251 
Voorbochtken van Schellebrouck,    Zele, 311 
Voorbrugghe de,    Denderbelle, 209 
Voorde,    Denderbelle, 192, 195, 196, 199, 200, 
212, 213, 381 
Voorde den Driesch te,     Denderbelle, 212 
Voorde Te aan den Driesch,    Denderbelle,  192, 
195, 197, 201 
Voorde ten,    Londerzeel, 321 
Voortbeke de,    Denderbelle, 212 
Voortbrugghe,     Denderbelle, 208 
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Voortste Hulst Velt int,    Lebbeke, 383 
Vorsputte de,     Opwijk, 304 
Vorst den,    Denderbelle, 198, 199, 212 
Vorsten dijc de,    Lebbeke, 377 
Vorstevelde et Hiekene,    Denderbelle, 192 
Vorstputte den,    Opwijk, 262 
Vorstweede de,    Denderbelle, 192 
Voshoel 't,    Hamme, 163 
Voshool 't,    Hamme, 149 
Vosmeere,    Sint-Gillis, 189 
Vossemen Velt opt,    Opwijk, 270 
Vossenenvelt opt,    Opwijk, 270 
Vosstraetken,    Grembergen, 55 
Vox bochten 't,    Denderbelle, 201 
Vranckene Velt,    Opwijk, 266 
Vranckericx Bosch,    Opwijk, 283 
Vranckericx Velt,    Opwijk, 283 
Vranckerijcxvelt,     Opwijk, 232 
Vranckerijx Velt,     Opwijk, 267 
Vranckerix Bosch,    Opwijk, 282 
Vranckerycx Velt,    Opwijk, 237 
Vrancrijchs Bosch,    Opwijk, 203 
Vrancx Brouck,    Opwijk, 313 
Vrancx ettinghe,    Begijnhof van Dendermonde, 
398 
Vrancxsche Ettinghe de,    Lebbeke, 313 
Vrancxvelt,    Opwijk, 236 
Vranrichtboschs,    Opwijk, 202 
Vranxkerijche Velt,    Opwijk, 252 
Vreecker Velt,    Opwijk, 380 
Vreesenrot,    Sint-Gillis, 178 
Vreyhemackers Velt,    Opwijk, 203 
Vriesen Rot ts',    Sint-Gillis, 183 
Vriesenrot 't,    Sint-Gillis, 183 
Vrijheid van Dendermonde,  120 
Vroem Meersch over Schelde den,    Schellebelle, 
26 
Vromontschooff,    Hamme, 312 
Vroumarien Bosch,    Lebbeke, 378 
Vryesenrot,    Sint-Gillis, 178 
Vuen Mersch den,    Wetteren, 505 
Vutberghe et Overmeere,     heerlijkheden, 47 
Vutberghen,    heerlijkheid, 435 
Vutberghen/Overmere,    heerlijkheid, 445 
Vuter Maechelsche Poorte,    Lebbeke, 375 
Vutterdyc den,    Vlassenbroek, 57 
Vutterdyck den,    Baasrode, 310 
Vutterdyck den,    Vlassenbroek, 310, 312 
Wachael,    heerlijkheid, 522 
Wackeer la,    Lebbeke, 362 
Waeghewulghe de,    Zele, 91 
Waelackere de,    Moerzeke, 103 
Waelberch den,    Sint-Gillis, 182 
Waelbrugghe de,    Berlare, 465 
Waelbrugghe Ter,    Rozebeke/Meulebeke, 549 
Waele Te,    Berlare, 469, 470 
Waelputte ten,    Denderbelle, 381 
Waerbeke d',    Opwijk, 285 

Waermaert cautere,    Kerkhove, 65 
Waernewyck Mersch,    Vurste, 543 
Waeyenberch Couter,    Opwijk, 276 
Waeyenberch Coutere de,    Opwijk, 264 
Wagenije van de Elst de,    Zele, 87 
Wagens Velt,    Lebbeke, 34, 35 
Wagensvelt,    Lebbeke, 35 
Waghen wech den,    Hamme, 159 
Waghenwech den,    Hamme, 140, 145, 159 
Wakken,    heerlijkheid, 54, 548 
Wal de,    Lebbeke, 390, 392 
Wal van Thoof tZeebroeck de,    Lebbeke, 390 
Walacker de,    Lebbeke, 362 
Walacker den,     Moerzeke, 125, 131 
Wale Ten,    Berlare, 469 
Walle Ten,    Ingelmunster, 531 
Walputbosch,    Rozebeke, 533 
Walsche Weede de,    Westrem, 521 
Waracker de,    Londerzeel, 327 
Waren Stic,    Denderbelle, 198 
Waringhen,    Vlassenbroek, 57 
Wastynen straetken,    Zele, 91 
Waterlaet 't,    Sint-Gillis, 188 
Waterlinct t',     Wetteren, 509 
Watermolen,     Hamme, 116, 135 
Watermolen, Opwijk, 272, 282, 286, 298, 311, 312, 
352 
Watermolen nabij Coelputte,    Hamme, 121 
Watermolenstraatje,    Hamme, 114 
Wayenberghe Te,    Opwijk, 268 
Weborghe Brugghe,    Sint-Baafs-Vijve, 533 
Wedaghe leen van der,    Wetteren, 505 
Weede de,     Denderbelle, 196 
Weerbeke d',    Opwijk, 254, 285, 300 
Weerbeke Mersch d',    Opwijk, 253 
Weerberch den,    Opwijk, 261 
Weerd ende den Wydau de,    Zele, 69 
Weerdt en Wedau den,    Zele, 81 
Weerdt en Wedin den,     Zele, 75 
Weerdt ende Wedau den,    Zele, 82 
Weerhaeghe de,    Hamme,  156 
Weerhaghe de,    Hamme, 143 
Weert en Wedau de,    Zele, 88 
Weesepoele te,    Zele, 80 
Weimers Hof den,    Opwijk, 279 
Weldene,    Eke, 63 
Wemaers Hof den,    Opwijk, 265 
Wemers Hoff den,    Opwijk, 305 
Wemershof den,    Opwijk, 260 
Wemmelshoff,    Opwijk, 297 
Werchin,    heerlijkheid, 359 
Werff de,    Denderbelle, 302 
Werfken d',    Denderbelle, 197 
Werft de,    Ossele, 357 
Wesdael 't,    Opwijk, 187 
Wesepoele te,    Zele, 75, 81, 86 
West Zijde Ten Plantssen in de,    Opwijk, 269 
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Westacker, Hamme, 116, 118, 123, 126, 127, 128, 
130, 133, 134, 137, 140, 144, 152, 153, 154 
Westacker van lippevelt den,    Hamme, 144, 157 
Westackere,    Hamme, 102, 104, 120, 123, 131, 
133, 157, 165 
Westmalle,    heerlijkheid, 26 
Westrem,    Meulebeke, 447 
Westrem Cautre,    Westrem, 519 
Westsaemslacht polder,    Zaamslag, 94 
Westzaamslag,    Zaamslag, 95 
Westzaemslacht poldre,    Zaamslag, 94 
Wetteren,    heerlijkheid, 436 
Weverstraete,    Lebbeke, 390 
Weverstraete de,    Hamme, 128 
Weye te Moijs die,    Denderbelle, 210 
Weyenberch Couter,    Opwijk, 277 
Weyken aen de heye d',    Opwijk, 304 
Weynstraete de,    Denderbelle, 212 
Wieacker ten,    Londerzeel, 327 
Wiendriesch le,    Eichem/Egem, 218 
Wieserbeke de,    Lebbeke, 366 
Wieze,    heerlijkheid, 30, 211, 213, 214, 284, 286, 
302 
Wijborghen Brugghe,    Sint-Baafs-Vijve, 532 
Wijc te,    Zele, 67 
Wijcker Couter,    Opwijk, 255 
Wijde Mersch de,    Londerzeel, 329 
Wijmeersch de,    Merchtem, 355 
Wijndriesch,    Denderbelle, 212 
Wijndriessche de,    Denderbelle, 214 
Wijngaerde Velt het ,    Lebbeke, 377 
Wijsbeke de,    Opwijk, 267 
Wijvelde t',    Zele, 81 
Wilde Brake de,    Hamme, 116, 166 
Wilde Straete,    Opwijk, 203 
Wilde Velt,    Opwijk, 202, 203 
Wilde Vooght de,    Berlare, 472 
Wilderne,    heerlijkheid, 371 
Wildernissen Put de,    Zele, 91 
Willem van der Haeghen straetken,    Berlare, 475 
Willeman den,    Lebbeke, 308 
Willems van der Haeghe straetken,    Berlare, 473 
Winckele de,    Opwijk, 306 
Winckele den,    Hamme, 151 
Wincker Coutre,    Opwijk, 261 
Wincle den,    Hamme, 164 
Wincle te,    Lebbeke, 380 
Wintmolen Couter,    Merchtem, 354 
Wintmolen Coutere,    Opwijk, 353 
Wisdal d',    Opwijk, 282 
Wittebroet d,    Zele, 79 
Witten Meersch den,    Dendermonde Vrijheid, 30 
Witten Veltbosch,    Massemen, 519 
Witten Wechmeersch den,    Opwijk, 296 
Woehoutte te,    Denderbelle, 200 
Woelputte den,    Denderbelle, 209, 381 
Woelputten de,    Sint-Gillis, 51 
Woensbosch,    Opwijk, 237 

Woestyne in de,    Hamme, 132 
Woestynen ter,    Desteldonk, 524 
Wolffs gat het,    Opwijk, 291 
Wolffs Stede 's,    Lebbeke, 303 
Wolfs Ghat ts,    Opwijk, 248 
Wonacker den,    Grembergen, 28 
Wonackere,    Grembergen, 21, 25 
Wostine,    heerlijkheid, 525 
Wostinen Ter,    Desteldonk, 524 
Wouter Moens Bocht ter Donct,    Dendermonde 
Vrijheid, 23 
Wouters Brouc,    Denderbelle, 50, 381 
Wouters Velt d',    Sint-Gillis, 211 
Wouterssche Velt 't,    Sint-Gillis, 212 
Wouvelt 't,    Sint-Gillis, 183 
Woytkens Velt,    Lebbeke, 206 
Wringsteert den,     Lebbeke, 185 
Wruncsteert den,    Lebbeke, 182 
Wryncsteert den,    Lebbeke, 385 
Wuet Mersch,    Opwijk, 261 
Wulfwincle,    heerlijkheid, 534 
Wulputbusch de,    Rozebeke, 534 
Wulputsbosch den,    Rozebeke, 532 
Wyborghren Brugghe,    Sint-Baafs-Vijve, 534 
Wydemeerschen de,    Schellebelle, 522 
Wydemersch de,    Londerzeel, 329 
Wyendriesch den,    Denderbelle, 205 
Wygrachtbeke de,    Zele, 89 
Wymeersch den,    Denderbelle, 302 
Wynckelken 't,    Opwijk, 285 
Ydevelt,    Opwijk, 287, 299 
Yevelde de,    Opwijk, 451 
Ymmethim,    Vinderhoute, 409 
Ymmetuun den,    Heusden, 420 
Ysenbaert,    Merchtem, 355 
Ysenghem,    heerlijkheid, 338 
Zantackers de,    Hamme, 132 
Zavel,    Brussel, 292 
Zeven Eecken de,    Zele, 84 
Zeveneke te,    Dendermonde Nieuwburg, 34 
Zijdijk van Noubrouck,    Hamme, 141 
Zijp den,    Lebbeke, 375 
Zijpe,    Opwijk, 236, 264, 291, 341 
Zijpken het,    Sint-Gillis, 188 
Zijpstraete le,    Lebbeke, 362 
Zijtdijck,    Grembergen, 50 
Zwanevelders de,    Zele, 28 
Zwart Lant,    Opwijk, 245 
Zwarte Beke,    Londerzeel, 321 
Zwartengracht den,    Hamme, 157 
Zwerte Beke de,    Londerzeel, 328 
Zwerte Landt 't,    Opwijk, 274 
Zwevegem,    heerlijkheid, 26, 552 
Zwivicke Velt,    Sint-Gillis, 176 
Zwyvekevelt,    Sint-Gillis, 176 
Zydyc,    Grembergen, 54 
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