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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel - leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be
Facebook: https://www.facebook.com/groups/253211331521749/?fref=ts

Documentatiecentrum Roeselare:

Openingstijden:

- 1° zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur;
- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;

- 2° dinsdag v.d. maand van 13.30 tot 17
uur;

- 3° maandag v.d. maand van 17.30 u tot
21 uur;

Er is gelegenheid tot opzoekingen op:

- Zondag 07.01 o.l.v. Rudy Popelier
(9 tot 12 uur)

- Dinsdag 09.01 o.l.v. Marc Vanden-
berghe (13.30 tot 17 uur)

- Zaterdag 13.01 o.l.v. Bertrand
Nolf (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 15.01 o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

- Zondag 04.02 o.l.v. Rudy Popelier
(9 tot 12 uur)

- Zaterdag 10.02 o.l.v. Bertrand
Nolf (13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 13.02 o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 19.02 o.l.v. Bernard
Fillieux (17.30 tot 21 uur)

- Zondag 04.03 o.l.v. Rudy Popelier
(9 tot 12 uur)

- Zaterdag 10.03 o.l.v. Bertrand
Nolf (13.30 tot 17 uur)

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be

Secretaris-penningmeester: Brigitte
Willaert, Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be

Contactpersoon Kortrijk: (ondervoorz.)
Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8501
Heule (tel. 056 32 42 34)
E-post: johan.roelstraete@telenet.be

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5,
8800 Roeselare.

De voordrachten te Roeselare hebben in
een zaal van CC De Spil of in ARhus
plaats.
Voordrachten te Kortrijk:
Kasteel Kortrijk-Heule tenzij anders

vermeld in de aankondiging.



- Dinsdag 13.03 o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 19.03 o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

Rouwbrieven: de werkgroep ‘rouw-
brieven’ komt samen op woensdagen 10
januari, 14 februari en 14 maart. Het
documentatiecentrum zelf is dan niet
toegankelijk voor opzoekingen.

Voordrachten / overige activiteiten:

JAARLIJKSE
APERITIEFBABBEL

Onze jaarlijkse voordracht met aperitief
heeft dit jaar plaats op zondag 25 februari
2018 Het initiatief van Familiekunde
Vlaanderen regio Mandel-Leie wordt ook
gesteund en gepromoot door het
Koninklijk Geschiedkundig Genootschap
en de Gidsenkring. De voordracht heeft
plaats in de kleine zaal van De Zilverlink,
Meensesteenweg 412 te Roeselare. We
starten om 10 uur stipt, einde tegen 12 uur.

Spreker is Frank Becuwe (lic. Hist). Hij is
sinds vele jaren actief in de erfgoedsector.
Jarenlang was hij bovendien
beleidsadviseur voor monumenten,
landschappen en archeologie bij de
Vlaamse ministers Johan Sauwens en Paul
Van Grimbergen. In zijn vrijetijd is hij
voorzitter-conservator van het Mout- &
Brouwhuis de Snoek in Alveringem.

Bij de ontwikkeling van erfgoedprojecten
peilt hij in het bijzonder naar de
immateriële verhalen die achter
monumenten en landschappen schuilgaan.
Hij is een echte storyteller, die zijn
luisteraars mee op sleeptouw neemt
doorheen de verhalen achter de dorst in de
Groote Oorlog, de Omloop van de
Slagvelden als de meest heroïsche
wielerwedstrijd ooit of de sociaal-tragische
flirt van Mars en Venus tijdens de Eerste
Wereldoorlog..

Het onderwerp van deze aperitiefbabbel:
Flirten met Mars en Venus. Oorlog en
prostitutie, 1914-1918

Een oorlog deelt veel meer littekens uit dan
eretekens. Niet alleen de soldaten aan het
front maar ook de achtergebleven vrouwen
vielen daarbij in de prijzen. Voor vele
vrouwen werd prostitutie immers het enige
wapen in een ongelijke strijd om te
overleven. Zij waren geen ‘filles du
régiment’ die de legerkonvooien
vergezelden, maar veelal alleenstaande
vrouwen die hun verantwoordelijkheid
voor hun kroost opnamen en daartoe
desnoods hun eer veil hadden. Ook al werd
dit zelden of nooit door een soms
hypocriete goegemeente als zelfopoffering
beschouwd. Evenmin was dit de grootste
zorg van de bezettende legers aan deze of
gene zijde van het front. Om het moreel
van de soldaat op te krikken werden ze
getolereerd, om het besmettingsgevaar
voor venerische ziekten, die de getalsterkte
van het leger al te zeer aantastten, werden
ze verguisd. Ook lang na de feiten werd
over deze verbeten pijn nauwelijks of niet
gesproken.



De voordracht van maart heeft opnieuw
plaats in ARhus, De Munt 8 te Roeselare.

Datum: dinsdag 27 maart 2018.

We starten om 19.30 uur, spreker is Johan
Delbecke uit Roeselare die het heeft over
‘Vluchtroute, de evacuatie van
Roeselare in 1917 en 1918’. Samen met
zijn leerlingen schreef hij over dit
onderwerp ook een interessant werk dat
ook op die avond zal kunnen worden
aangeschaft. Dit wordt in dit slotjaar van
de herdenking van de Eerste Wereldoorlog
de laatste causerie over dit onderwerp.

Het wordt ongetwijfeld een boeiende
avond, zeker voor al wie op zoek is naar de
stad of het dorp waar zijn of haar
voorouders op het einde van WO I als
vluchteling zijn terecht gekomen.

Workshop
paleografie

Wie regelmatig archiefstukken ter hand
neemt, zal al gemerkt hebben dat de 19de

eeuwse handschriften vaak moeilijker te
ontcijferen zijn dan de 15de eeuwse
kloostergeschriften.

Als onderzoeker krijg je vaak een
punthoofd van de verschillende stijlen en
geschriften. En een onleesbaar woord
betekent dikwijls een verkeerde of
onvolledige interpretatie van de tekst.

Tijdens deze cursus leren we met concrete
voorbeelden teksten te ontcijferen. We
bekijken ook de verschillende stijlen en
geschriften en leren hoe je deze vlot kan
leren lezen.
Geen voorkennis nodig.
Praktisch

Drie dinsdagen: 13 februari, 27 februari en
13 maart, telkens van 14 tot 16 uur

Locatie: Gemeenteraadzaal, Botermarkt 2,
Roeselare (stadhuis)

Lesgevers: Wilfried Devoldere, Hector
Lievens en Willy Vallaey

Prijs: gratis, syllabus en koffie inbegrepen
Inschrijven kan telefonisch 051 26 22 40 of
per e-mail archief@roeselare.be
Meer info: stadsarchief Roeselare

(SAR 1181)



53ste Congres Familiekunde
Vlaanderen (FV Leuven) in
het H. Hart-instituut te
Heverlee. (Naamsestraat 355)

Congresprogramma:

9:00 – 10:00 Onthaal deelnemers met een
kopje koffie.

10:00 Opening congres door Wilfried
Devoldere, voorzitter van Familiekunde
Vlaanderen.

10:15 Harald Deceulaer: “Rechtspraak in
de Raad van Brabant”.

11:00 Christophe Martens: “Van proces-
verbaal tot vonnis: strafrechtelijke bronnen
in Brussel (19de – 20ste eeuw)”.

12:00 Sarah Heynssens:
“Vreemdelingendossiers en hun rijkdom
voor familiekundigen”.

12:45 Broodjeslunch.

14:00 Inge Van Bamis: “Terug in de gratie
na een misdaad, de remissiebrief als bron
voor genealogisch onderzoek”.

15:00 Tom Bervoets: “Het archief van de
officialiteit(en) van het vroegmoderne
aartsbisdom Mechelen”.

16:00 Ceremonieel gedeelte.
Met een slottoespraak door de heer Sven
Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media,
Jeugd en Brussel.

17:00 Receptie.

18:30 Banket in De Jacht,
Naamsesteenweg 581, Heverlee.

In de gangen rond de congreszaal stellen
genealogische en heemkundige
verenigingen doorlopend hun activiteiten
en publicaties voor.

Inschrijven kan makkelijkst via de website
van FV Leuven, namelijk
http://www.familiekundevlaanderen-
leuven.be/Congres.htm.

Hier vindt men ook alle nuttige informatie
over dit congres. Het nummer één van
Vlaamse Stam 2018 zal eveneens deze
informatie bevatten alsook meer info over
middagmaal, banket en bereikbaarheid.
Wie de website niet gebruikt, zal in
Vlaamse Stam ook een folder vinden om
op die manier zijn/haar inschrijving te
doen.
.



Het renteboek van de heerlijkheid van hontschote (Gullegem)- 1759

Dirk Seynaeve

vernieuwinghe van den
heerelicke rente bouck der heerelichede
van hontschote sigh bestreckende in
gulleghem ende ander prochien, dies de
gronden van de selve heerelichede
gehouden ligghende op gulleghem
winckel=
capelle ende moorseele volghens den
rente bouck ghemaeckt door pieter de
bersacques ghesworen lantmeter der
casselrie van cortrijck ten jaere 1602,
in conformiteijte van de voorgaende rente
boucken, bewijsen, ende beleede vande
laeten, mitsgaeders wettelick van weerden
ghewesen den 17. decembre vanden selven
jaere 1602: gheldende naer advenante van
een raziere witte evene ende drie schele
parisis uijt elck bundere t’s’jaers, ter
doodt vanden erfachtighen dobbelrente
van doodtcoope boven de loopende jaeren,
ende ter veranderinghe t’sij bij coope
ofte andersints den vijfthienden penninck
van dat ghelt ofte weerdigh is
van welcke evene men alsnu in posessie is
te ontfanghen jaerelickx t’halfmaerte naer
advenante van een raziere middel evene
met de
voorseijde drie schele parisis in penninck
rente uijt elck bundere
voorders competeert noch aen desen leene
ende
heerelichede van hontschote volghens
desselfs
denombrementen onder andere hooghe
justicie
middel ende nedere tol, vont bastaerde
stragiers ende gheconfisqueerde goederen,
de boete van drie ponden pars ende daer
ondere ende ander diversche boeten alsoo
verre als den voorseijden leene aencleeft
naer
de rechten ende costume vande casselrie
van cortrijck
item alle de gronden belast met heerelicke
renten

soo wanneer datmen die verandert bij
coope ofte
andersints belast ofte beswaert in wat
manieren
dat ghebeurt sijn schuldigh vijfthien pene
pars
van elck pont pars ende ter doodt vanden
erfachtighen dobbel rente van doodtcoope
item vermagh te stellen eenen hooghballiu
den welcken volghens sijne commissie
stellen
magh stede houders sergeanten ende
dienaers ter sulcke plecken binnen der
selve
heerelicheden gheleghen daer ende alsoo
het behoort
item vermagh eenen stede houdere ende
vollen
banck van seven schepenen ende eenen
sergeant te gulleghem ende moorseele
genaemt de vierschaere te hontschote.
item de twee vierschaeren genaemt ten
driessche
ende leijstraete, moeten ten hoofde gaen
alst
noot is voor mannen ende schepenen van
hontschote voorseijt
vermagh oock deurgaende waerhede te
sitten
met mannen ende schepenen ende sijn alle
de mannen laeten ende ondersaeten vande
voorseijde leenen ende heerelichede
gehouden
ter voorseijde waerhede te commene naer
den
inhouden vande kerckgheboden,
oock mede vermagh particuliere ende fait
waerheden te sittene t’allen tijden alst noot
is
voorts mede vermagh straetschauwinge
ende
schauwinghe vande vondelinghen op de
leije
ende in de heule al deure op het voorn.
leen



ende heerelichede ende datmen daerof hout
ende
decenderende is naer costume ende oock
schaepen
te legghen op de voorseijde heerelichede
t’allen
tijdt alst den heere goetduncken sal
beth voorts vermagh hilt gheweere te doen
stellen ende slaene op de voorseijde
heerelichede
t’allen tijden alst den heere goet duncken
sal,
ende oock mede vermagh vrije visscherie
ende
voghelrie al t’heerschip deure
vermagh oock te heffen ende innen ter
causen vande
voornomde heerelichede als eenighe vande
laeten
sterfven het recht van het beste hooft ofte
beste catheijlen die bevonden sijn ten
daeghe
van hun overlijden toebehoort t’hebben,
ende
alsulcke ander rechten die de selve
heerelichede
van hontschote toebehoort heeft ende
aencleven
magh
van welcken leene ende heerschip sijn
gehouden
. . . . . leenen ende manschepen die
staen ter subjectie ter trauwe ende
waerheden
ende andere hovelicke rechten alsoo
t’behoort
ende ter doodt vande erfachtighe ofte
bediendelicke mannen emmers sterfvelick
laet
sijn sij schuldigh sulck relief ende
camerlinck
ghelt als van ider leen bij den leenbouck is
gheseijt belaest te sijn,
ende als eenighe van alle de voornomde
leenen vercocht verthiert vertransporteert
ofte
belaest worden soo sijn sij schuldigh
aenden
heere van hontschote den thienden
penninck

van dat sij vercocht ofte belast sijn, ende
sulck relief en camerlinck ghelt als de
selve
vercochte ofte belaste leenen schuldigh
sijn.
// de voornomde heerelichede met het
foncier,
leenhove ende alle voordere rechten,
preëminentien,
vermoghen appendentien ende
dependentien
van dieze, nu competerende aen
mejouffrauwe
joanne francoise louise vanden clichthove
vrauwe van t’voornomde gulleghem,
winckel=
capelle, dese heerelichede, westbriaerde,
lefferinck
houcke & a. dochter van jo.r jan francois
fs. jo.r anthus vanden clichthove ende van
vrouwe . . . . . . . . . . de cerf fa.
mher phls.
desen rentebouck over de gronden
geleghen
op het voorseijde gulleghem
winckelcapelle ende
moorseele, vernieuwt door francois jooris
gheijsen
gheeedt lantmeter prijser ende deelsman
der stede
ende roede van meenen woonende tot het
geseijde
gulleghem ter assistentie van gillis mulle
fs. louis
sijnde gheweest ontfanghere ende greffier
deser
heerelichede den tijdt van drie: en twintigh
jaeren,
ende door den selven gheijsen gheformeert
drie
caerten figurative inde jaeren 1747: ende
1748:
alles inghevolghe den voorschreven terrier
ofte
rentebouck vanden jaere 1602: welcken
arlen
gheannotteert sijn in cijffer ghetal ter
marge
vande partien van desen rentebouck, ende
de



grootten vande respective partien alhier
uijtghebrocken volghens de lantboucken
der prochien alwaer die gheleghen sijn als
oock in conformiteijte van eenen anderen
terrier vanden jaere 1647. ende de
ontfanck=
=boucken deser heerelichede vande jaeren
1617:
tot hedent onderhouden;
sijnde in desen terrier ofte rentebouck ende
caerten figurative, oock ghestelt ende van
ghelijcken nieuw belegert soo de partien
van het fonsier leen deser heerelichede,
als vande achterleenen van desselfs
leenhove gehouden voor soo veele
die sijn geleghen in t’voornomde
gulleghem, ende de grootten van
dieze oock uijtghebrocken volghens
den lantbouck als voorseijt.
eerst de leen ofte
fonsier gronden deser
heerelichede
I
bij terrier 1602
alvooren de mote daer het casteel op staet
met den singel hof van suijden ende
westen alsmede den basse cour ende
hofstede van het nederhof ten noorden
ende oosten, aboutterende t’saemen oost
de banckbeke, suijt t’naervolghende
west ende noort selfs fonsier gronden
groot te weten de mote met den singel
hof ende westzijde vanden basse cour
tot het woonhuijs van het pachthof tot
10 b. 96.roen ende hofstede met den
bomgaert van het pachthof tot
6 b. 71.roen
art 1.
bij lantbouck van
gulleghem 3.caerte
nrs. 1. en 2.
t’saemen
I:b I:c LXVIJ.roen
IJ
terrier art 3.
item eenen bomgaert voortijdts genaemt
het
biesveldeken paelende noort den wal
jeghens het voorgaende singel hof ende

hofstede oost de voornomde banckbeke,
suijt
ende west t’naervolghende
lantbouck n° 3
groot
IIIJ:bXLIIJ.roen
IIJ
terrier art 4
item een stick lants ghenaemt het heul
stick met busch ten oosten ende westen,
paelende oost t’voorgaende suijt d’elserie
van d’abdie
van wevelghem noch suijt ende west de
heule ende noort selfs weede volghende
partie
lantbouck n° 5
groot
J.b XIIIJ.c V.roen
IIIJ
terrier art 4.
item suijt aen t’voorgaende bij het west
einde over de heule een drie houckte
partieken
gersinghe alwaer hetheilt gheweire
deser heerelichede ghestelt wordt, paelende
noort de selve heule oost suijt ende west
de gersinghe van d’heer ende mre. frans
louis deleporte groot volghens den
terrier ende caerte art.4. tot 19. groote
roeden
lantbouck eerste
caerte in n° 277.
compt
LXXVJ.roen
V
terrier art 5 en
item een stick lants ghenaemt het viver
stick met wat gersinghe ten westen
ende viver ten noort oosten paelende
suijt de twee voorgaende partie west
de heule, noort selfs dreve ende oost
den wal jeghens het singel hof
6.
lantbouck 3.caerte
n° 5
groot
J.b. V.c. LV.roen
VJ
terrier art.s 11 en
item noort aen t’voorgaende bij het



westeinde, eene cromme partie meersch
alwaer ten suijt westen de nieuwe
ghedolven heule doore loopt, paelende
oost t’naervolghende suijt de voors.e
dreve west de oude heule, noch west
t’lant van kercke ende disch van
gulleghem ende noort de straete
leedende vanden hontschote meulen
naer moorseele, groot met t’partieken
tusschen d’oude ende nieuwe heule
12
lantbouck nrs. 6.
en 7.
J.b. XIIJ.c XXXV.roen
VIJ
terrier art 10
item een stick lants paelende west
het voorgaende noort de voornomde
straete oost den voetwegh jeghens
t’naervolghende, ende suijt de
voorschreven
dreve
lantbouck n° 8.
groot
J.b. XV.c XIJ.roen
VIIJ
terrier art 9.
item een stick lants paelende west het
voorgaende noort de straete commende
vanden hontschote meulen naer de
plaetse van gulleghem, oost ende
suijt de dreven van desen fonsier
goede groot met de dreve van suijden
lantbouck n° 9.
I.b. VIIJ.c IIIJ.xx IIIJ.roen
IX
terrier art 7. &
item eene partie lant alwaer voor desen
ten oostcante is gheweest het schutters
hof van st.e barbara ende st.e sebastiaen
par lantbouck in drie partien paelende
oost de volghende partie noch oost de
banckbeke suijt den wal van het
pachthof ende basse cour art. 1 west
de dreve leedende naer de vierschaere
ende noort de voorschreven straete
leedende naer gulleghem plaetse
in art 8.
lantbouck nr.s 10
11 en 12

groot met de voorseijde dreve van westen
ende straete van noorden tot aende
banckbeke
IJ.b 0.c LXIJ.roen
X
terrier in art 8.
item eene behuijsde erfve in cheinse
ghebruijckt door joannes neirijnck
ghetrauwt hebbende de dochter joseph
vandevelde, paelende oost t’volgende
noch oost ende suijt den meersch
d’abdie van wevelghem ofte banckbeke
west t’voorgaende ende noort de
gheseijde straete
lantbouck n° 13
groot
IIIJ.xx X.roen
XI
terrier in art 8.
item een ander behuijsde erfve in
pachte ghebruijckt door pieter van
tomme paelende oost ende suijt de
gheseijde banckbeke west t’voorgaende,
ende noort de voornomde straete
lantbouck n° 14.
groot
XX.roen
XIJ
terier in art 18
item eene erfve daer de herberghe op staet
ghenaemt den gouden banck met den
lantbouck n° 15
lochtinck van noorden daer aen
paelende oost de straete leedende van
gulleghem plaetse naer de drij masten
suijt de straete leedende vande selve
plaetse naerden hontschote meulen,
west het naervolghende, ende noort
t’lant van d’hoirs pieter verraes
groot
IIIJ.c. IIIJ.xx X.roen
XIIJ
terrier in art 18
item een happende stick lant
paelende oost ende noort t’lant d’hoirs
lantbouck n° 23.
pieter verraes noch oost t’voorgaende
suijt de voornomde straete leedende
naerden hontschote meulen, west ander
straete leedende vande vierschaere



naer den galgecnock noch west het
volghende, ende noort de landen
van francois de ruijtere ende
d’hoirs pieter verraes
groot
I. b IX.c XL.roen
XIIIJ
terrier art 17
item d’hofstede alwaer het meulen huijs
op staet met den boomgaert ende lant
lantbouck n° 24.
west ende noort daer aen daer de
straete ten noort oost houcke doore
loopt paelende oost t’voorgaende
noch oost de gheseijde straete vande
vierschaere naerden galgecnock, suijt
de voornomde straete leedende naer
moorseele west den meulewegh noort
de behuijsde erfve van joannes de
sintobein fs. wouter ende noch noort
t’lant van francois de ruijter
groot
J.b. O.c. XXXVIJ.roen
XV
terrier art 16
item een sticxken lant paelende oost
den meulewegh jeghens het voorgaende
suijt den naervolghenden meulewal
west selfs meersch ende noort de
behuijsde erfve vanden gheseijden
de sintobein
lantbouck n° 31.
groot
IIJ.c XX.roen
XVJ
terrier art 15.
item den meulewal daer den
hontschote meulen op staet, paelende
oost den meulewegh, suijt de straete
leedende naer moorseele west het
volghende ende noort het
voorgaende
lantbouck n° 32.
groot
IJ.b XXXIX.roen
XVIJ
terier art 14
item eene langhe cromme partie meersch
paelende oost de gheseijde straete naer
den galgecnock noch oost t’lant sieur

joannes van ackere de behuijsde erfve
vanden voorseijden de sintobein
ende de tweede ende leste voorgaende
partie, suijt de voornomde straete
naer moorseele, west ende noort het
naervolghende
lantbouck n° 33.
groot
IIIJ.. XLVIJ.roen
XVIIJ
terrier art 13
item eene groote partie lant genaemt
den meule couttere alwaer ten suijt
west houcke de voornomde straete
naer moorseele deure loopt, paelende
oost de voorschreven straete jeghens
den galgecnock wat suijt ende
noch oost t’voorgaende suijt de
gheseijde straete naer moorseele
noch suijt ende west den meersch
ende landen van t’goet te
lantbouck n°s 34.
en 35.
rumbeqsmote competerende d’heer
. . . . . . . robette noch west
den meersch d’hoirs jouf.e vander
ginst ende noort d’hofstede ende
landen van d’abdie van wevelghem
mitsgaeders t’lant van sieur
joannes van daele
groot
VIJ.b IIIJ.c LV.roen
XIX
terrier art 2.
item eenen meersch ligghende oost aen
article 1. ende 2. paelende noort ende
oost den meersch ende lant van
d’abdie van wevelghem, suijt de
elserie vande selve abdie, ende west
de banckbeke groot 9.c 96.roen
wanof opden suijtcant is cheins
gront commende vanden heere grave
van mosschroen tot 2.c 24.roen
staende hier naer ten terriere
art. . . . dus rest alhier voor
leen
lantbouck tweede
caerte in n° 92.
VIJ.c LXXIJ.roen
XX



terrier art 19
item suijt oost van t’voorgaende eene
cromme partie meersch ghenaemt de
cromme heule, paelende oost suijt ende
deel west de heule, noch west ende
noort t’lant ende meersch van
d’abdie van wevelghem groot 13.c
91.roen wanof 1.c . . . roeden op de
noort oostzijde in cheinse is
ghebruijckt door cornelis verfaille
ende t’selve onlangs afgesepareert met
het doore delven vande heule
dus hier
lantbouck jdem 2.
caerte n° 89.
XIIJ.c IIIJ.xx XJ.roen
XXI
leenbouck n° 22.
voorts een drie houckte erfvelken
ghenaemt den galgecnock liggende
ten noort oost houcke vanden meule
couttere hiervooren n° 18. wesende
een leentjen gehouden vanden
leenhove deser heerelichede voortijdes
bij faute van verhef door den heere
aenghetrocken ende aldaer ghestelt
de galge van dese jurisdictie paelende
oost t’lant jo.e du jardin suijt west
de straete leedende naer den balinck
busch ende noort den meersch van
d’hoirs francois de lannoij
lantb.e in n° 35.
groot
L.roen
hier naervolghen
de gronden gehouden ende
heerelicke rente gheldende
onder de voorschreven heerelichede
van hontschote, van welcke
gronden de jaerelicxsche
redevantien alhier niet en worden
uijtgetrocken ter causen ghelijck
inde prohemie deser is gheseijt
de selve gronden al belast sijn
naer advenante van een raziere
witte evene ende drie schele pars
uijt elck bundere t’sjaers, ende
dat de redevantien in conformi=
teijte van dien worden alsin
uijtgetrocken bij de ontfanck

boucken deser heerelichede in
middel evene t’elcken halfmaerte
eersten canton ofte caerte
wesende de gronden ligghende
inde prochie van gulleghem
noort vande heule tot de
oude meenen straete
memorie dat inde
eerste caerte oock ghefigureert
ende ghenumereert staen de fonsier
gronden deser heerelichede, ende
de achterleenen die ligghen in
het bestreck der selve caerte
22
terrier art.s 23
de kercke ende disch van gulleghem
elck d’heilft,
west aende weede van het fonsier
goet deser heerelichede, eene partie
saijlant ende eene partie gersinghe
west daer aen voortijdts gheweest
hebbende maer eene partie gersinghe
aboutterende t’saemen oost de
voornomde weede van het goet te
hontschote suijt de heule west het
naervolghende, noort de straete
jeghens den meule couttere van
t’goet te hontschote groot bij
lantbouck
lantbouck derde
caerte n° 36
VIIJ.b XXXVJ.roen
23.
arnoudt vanden hemele ende sijne
dochter marie=joanne vanden hemele
ghetrauwt met joannes seijnave
commende bij coope van d’hoirs
. . . . . . vanden berghe;
terrier art 22.
west aen t’voorgaende een sticxken
lant alwaer ten westen sijnen
uijtwegh light, paelende oost het
voorgaende suijt de heule west het
naervolghende ende noort jeghens
de voornomde straete
lantbouck jdem
3.caerte n° 37.
groot
IJ.c IIIJ.xx XVIJ.roen
24



terier art 21
jouffrauwe van gulleghem west aen
het voorgaende een stick lant bij
nae scherp ten suijden paelende
oost t’voorgaende suijt de heule,
suijt west ende west de gersinghe
van t’goet te rumbeckx mote
noort jeghens de straete
lantbouck n° 38
groot
J.b IIIJ.xx VIIJ.roen
25
terrier in art 24.
de abdie van wevelghem
wat noort west van t’voorgaende eene
behuijsde hofstede ende lochtinck met den
boomgaert
ende meersch west daer aen, paelende
oost selfs lant suijt den couttere
van t’goet te hontschote, noch suijt
ende west den meersch ende lant
van t’goet ghebruijckt door
joannes gheijsen, ende noort
het naervolghende
lantbouck n° 55.
groot
XJ.c.IJ.roen
26
terrier in art 24
de selve abdie
noort aen t’voorgaende een stick
lant paelende oost selfs lants suijt
ende wat west t’voorgaende noch
west t’lant van . . . . . . . .
ende noort t’naervolghende groot
lantbouck n° 56
groot
X.c: XXVIIJ.roen
27
terrier art 25
de selve abdie
noort aen t’voorgaende een stick
lant paelende oost t’naervolghende,
suijt t’voorgaende, west t’lant van
. . . . . . . . . . . .
ende noort de straete commende vande
vierschaere deser heerelichede naer
t’goet van wijlent mijn heer
du jardin
lantbouck n° 57

groot
XIIJ.c.LXXV.roen
28
terrier in art 26
de selve abdie
oost aen t’voorgaende
een stick lants met een drie houckte
elserie ten noortwesten, paelende
oost t’lant joannes van lerberghe
lantbouck n° 58
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ende de kinderen joos rousseau, suijt
t’naervolghende west t’voorgaende
ende noort de voornomde straete
groot
XJ.c.IIIJ.xx.XV.roen
29
de selve abdie
suijt aen t’voorgaende eene partie
lants met noch een stick saijlant suijt
daer aen, aboutterende t’saemen
oost t’lant joannes van lerberghe
ende de kinderen joos rouseau
ende t’naervolghende lant suijt
den couttere van het goet te
hontschote west selfs hof.e boomgaert
ende lant ende noort t’voorgaende
terrier in art 26
lantbouck n° 59
groot
J.b VJ.c XXVIIJ.roen
30
terrier art 27
joannes van daele bij coope,
oost aen t’voorgaende bij het suijt
einde een stick lants paelende oost
de voornomde straete commende vande
vierschaere deser heerelichede naer
t’goet naer t’goet van wijlent mijn
heere dujardin, suijt den couttere
van t’goet te hontschote, west het
voorgaende ende noort t’lant joannes
van lerberghe ende de kinderen
joos rousseau
lantbouck n° 61
groot
VIIJ.c XIX.roen
31
joannes van lerberghe in huijwelick
sijnde met . . . . . . . wittebolle



ende de kinderen van joos rousseau
in huijwelick gheprocreert met wt.
. . . . . wittebolle fii. jan
terrier art 28
wat noort west van t’voorgaende ende
noort over de straete aende partie
lant ende elserie arls. 27. en 28, een
stick lants ghenaempt den marselis
paelende oost hun selfs lant en
meersch onder ter vichten suijt
ende west de voornomde straete
noort t’naervolghende
lantbouck n° 99.
groot
VIIJ.cIIIJ.xx.XIIIJ
32.
jouffrauwe anna rosa du jardin
f.jo.r jan baptiste
terrier art 30
noort aen t’voorgaende een stick
lant paelende west de voornomde
straete, noort t’naervolghende noch
noort ende oost de landen van
joannes van lerberghe ende de
kinderen joos rousseau, suijt
het voorgaende
lantbouck n° 107.
groot
XIJ.c IIJ.roen
33
de selve
terrier art 31
noort aen t’voorgaende een happende
stick lant met een meerselken
ten noort west houcke, paelende west
de voornomde straete ende de gonne
commende vanden balinck busch
noort selfs lant oost t’lant van
anthone seijnave suijt ende noch
oost t’naervolghende noch suijt
t’voorgaende
lantbouck n° 106
groot
J.b J.c XXJ.roen
34.
joannes van lerberghe ende de
kinderen joos rousseau commende
ghelijck hunne voorgaende partie
terrier art 29.
oost ende suijt aen t’voorgaende de

west zijde van een meerder stick
lant paelende oost hun selfs lant
onder ter vichten in t’selve stick
suijt t’lant jouff.e du jardin
west ende noort de voorgaende
partie groot bij terrier
lantbouck in n° 108
IIIJ.c
35
de voornnomde jouffrauwe du jardin
terrier art 32.
noort aende tweede voorgaende partie
een stick lants paelende west ende
noort de quae meenen straete commende
vanden balinck busch, oost
t’naervolghende
ende t’lant van anthone seijnave
suijt haer selfs lant ende meersch
lantbouck n° 157.
groot
J.b. IJ.c XXXVIJ.roen
36
de selve
terrier art 33.
oost aen het voorgaende bij het noort
einde een sticxken lant paelende
lantbouck n°
noort ende oost de quae meenen
straete suijt de naervolghende hof.e
ende lant west t’voorgaende
156
groot
IIIJ.c IIIJ.xx XIIJ.roen
37
anthone seijnave bij coope
suijt aen t’voorgaende eene behuijsde
hofstede met een partieken saijlant
west daer aen ende eene partie saijlant
suijt aende selve hofstede ende lant,
den voetwegh daer over loopende,
aboutterende t’saemen oost de voorn
quae meenen straete, noch oost de
balinck straete suijt de behuijsde
cheins erfve competerende pieter
vanden broele ende joos ghekiere
noch suijt t’lant joannes van
lerberghe ende de kinderen joos
rousseau west de landen van
jouff.e du jardin ende noort het
voorgaende



terrier art 34.
lantbouck n°
155. en 154.
groot
J.b VIIJ.roen
38
juffrauwe du jardin
terrier art 42.
verre suijt van t’voorgaende eene
groote happende partie lants
paelende west de straete ende plaetse
vande galge deser heerelichede
gheseijt den galge cnock, noch west
de meerschen van d’hoirs francois
de lannoij ende de wed.e van d’heer
laureins de grijse, noort ende deel
oost mitsgrs. noch noort de landen
ende meerselken vande selve wed.e
de grijse, wat suijt ende noch oost
de landen ende meersch van d’hoirs
andries vande moortele fs. michiel
noch suijt t’naervolghende
lantbouck n° 64.
groot
J.b. XIJ.c VJ.roen
39
de selve
terrier art 43.
suijt aen t’voorgaende eene happende
partie lant paelende west de voorn. straete
leedende naer den galgecnock, noort
t’voorgaende oost ende noch noort den
meersch van d’hoirs andries vande
moortele fs. michiel noch oost t’lant
lantbouck n° 28.
van francois de ruijtere fs. . . . . .
ende suijt t’naervolghende
groot
IX.c LXIJ.roen
40
sieur joannes van ackere bij coope
van marijn van dommele
terrier in art 44.
suijt aen t’voorgaende eene partie lant
alwaer de voornomde straete ten suijt
westen overloop, paelende oost t’lant
francois de ruijtere fs. . . . . . .
suijt t’naervolghende west den
meersch van het fonsier goet
te hontschote ende noort het

voorgaende
lantbouck n° 29
groot
IIJ.c XLJ.roen
41
joannes de s.te obein fs. wouter
causa uxoris jacobe bernaert fa.
mailliaert dochter van marie
de lannoij, nu arnoudt vandenhemele bij
coope ende erf.e vanden 6.ougst 1755
verhooft den 11.oust
1757.
terrier in art
suijt aen t’voorgaende eene partie
lant daer de straete ende meulewegh
deure loopt behuijst met twee woonhuijsen
paelende oost t’naervolghende, suijt
ende west de landen ende meersch
van het fonsier ende leen goet
van hontschote noort t’voorgaende
44.
lantbouck n°
30
groot
IIIJ.c XXVIJ.roen
42
francois de ruijtere fs. pieter bij successie
van jan de coene fs. gillis
terrier nr. 45.
oost aen de drie voorgaende partien
een stick lants ghenaemt het
meulen bundere daer den meulewegh
overloopt ende behuijst ten noortcante
met een houcxken busch of forreest
ten noort oosten, paelende suijt de
leen gronden van t’fonsier deser
heerelichede west t’voorgaende,
de landen van sr. joannes van
ackere, jouff.e du jardin ende den
meersch van d’hoirs andries
vandemoortele fs. michiel noort
aldaer verhappende t’lant vande
voorseijde hoirs vande moortele
oost ende noort de behuijsde erfve
lantbouck nrs.
25. 26. en 27.
vande selve hoirs suijt oost half
den meule wegh noch oost het
naervolghende
groot



J.b J.c XXXJ.roen
43
d’hoirs pieter verraes
terrier art 46.
oost ende suijt oost aen t’voorgaende
een stick lants scherp ten noort oosten
paelende oost t’naervolghende suijt
t’lant van het leengoed deser
heerelichede west t’voorgaende noort
west half den meulewegh jeghens
t’voorgaende ende de behuijsde
erfve van d’hoirs andries vande
moortele
en 47.
lantbouck n°
22.
groot
XJ.c XXVIIJ.roen
44.
de selve hoirs pieter verraes
terrier art 48.
oost aen ’t voorgaende eene cromme
happende
partie saijlant paelende noort west
aldaer scherp half den meulewegh
jeghens t’lant d’hoirs andries vande
moortele, oost ende noort de behuijsde
erfve van de kinderen gillis van
ackere fs. robert met consoorten
noch oost hun selfs lant ende
hofstede, suijt t’naervolghende
ende t’lant van het leen te
hontschote ende west t’voorgaende
lantbouck n° 21
groot
XV.c XLIIJ.roen
45
de selve hoirs
terrier art 51
suijt aen t’voorgaende bij t’oost einde
eene partie saijlant bij nae drie houckte
paelende oost de straete commende
vanden gouden banck naer de drie masten
suijt de lochtinck vanden gouden
banck wesende t’leen van hontschote
noch suijt ende west t’lant van het
selve leen te hontschote noort het
voorgaende ende t’naervolghende
lantbouck n° 16.
groot

VIJ.c LIJ.roen
46
de selve hoirs
terrier art 50
noort aen t’voorgaende eene bewalde
hofstede met twee bomgaerdekens
ten oosten paelende oost de voornomde
straete suijt t’voorgaende west ende
wat noort hun selfs tweed voorgaende
partie noort jeghens t’dreveken van
het naervolghende
lantbouck n° 17
groot
VJ.c XLIX.roen
47
de selve hoirs
terrier art 52.
noort aen t’voorgaende een sticxken
lant met wat elserie ten suijt oosten
ende de dreve ofte wegh ten suijden
ende westen, paelende oost de voornomde
straete suijt den bomgaert ende wal
vande voorgaende hofstede west ende
noort hun selfs lant
ende in 49.
lantbouck n° 18
groot
IIIJ.c
48
de kinderen van gilles van ackere
fs. robert ende de kinderen martin adoux
terrier in art 49
ten noort west houcke bij het voorgaende
eene behuijsde erfve met de heilft van
t’straetjen ofte dreve ten oosten
paelende suijt ende west t’lant van
d’hoirs pieter verraes, noort west aldaer
scherp half den meulewegh jeghens
t’lant d’hoirs andries vande moortele
ende oost t’naervolghende
lantbouck n° 20
groot
IIJ.c XVJ.roen
49
d’hoirs pieter verraes
terrier art 53.
oost aen t’voorgaende een stick lants
met d’heilft van t’straetjen ofte dreve
ten westen, paelende oost de voorn.
masten straete, suijt hun selfs lant,



west t’voorgaende ende noort het
naervolghende
lantbouck n° 19.
groot
VIIJ.c J.roen
50
de weduwe maerten vandemoortele
fs. michiel met haere kinderen
terrier art 54.
noort aen t’voorgaende eene partie
lant, paelende oost de voornomde masten
ofte mestdagh straete, suijt het
voorgaende, west den meulewegh
lantbouck in
n° 69.
jeghens het naervolghende ende noort
half het straetgen
groot
VJ.c IIIJ.xx X.roen
51
d’hoirs andries vande moortele
fs. michiel
terrier art 55.
west aen t’voorgaende eene partie
lants, paelende suijt half den meulewegh
noch wat suijt ende west t’naervolghende
noort half het straetgen jeghens
hun selfs hof.e ende oost t’voorgaende
lantbouck in
n° 69
groot
IX.c XXXIX.roen

52
de selve hoirs
terrier art.s
west ende wat suijt aen t’voorgaende eene
langhe veraeckende partie saijlant sijnde
gheweest diversche partien, waer over
voortijdts eenen wegh was, met een
busselken
ofte forreest ten suijt oosten, een behuijst
erfveken west aen t’selve busselken,
eene partie meersch ten noort westen
annex dese partie lant, mitsgaeders
een partieken lant west aenden
selven meersch ende noch een
meerselken ten noort oost houcke
voortijdts annex dese eerste partie lant
ende nu deel maekende van hunne
hofstede ende plein voor d’hofstede,
aboutterende t’saemen oost ende wat
noort oost t’voorgaende, suijt half
den meulewegh, west ende noch suijt
de behuijsde erfve van francois
de ruijtere west t’naervolghende ende
t’lant jouf.e du jardin noort hun
selfs lant ende hofstede
56. 57. ende
in 63.
lantbouck n° 68
groot
J.b IX.c IIJ.roen
(wordt vervolgd)
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