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PENNING CHOHIER MOERBEKE 1572 

 

 

 

De collectatie ghedaen bij meijere en[de] scepen[en]vander prochie ende 

Vierschare van moerbeke n[aer]volghen[de] … p[er]soon[en] overghegeven 

vutwesen[de]….. 

 dezen quohiere en[de] eerst ghetaueert den  

vutwiesende desen quohiere ter  

De th…… bedraecht  iij L[ibra] xiij s.gr. 

      lviij L. viij s. v gr. iiij d. p. 

De thiende bedracht 

      iij l. xiij s. j gr. 

  

Den propriteijt bedraecht xxx L[ibra]  iiij  s. ix gr. xij d.  

De confiscatien van[de] fugitijfien goederen daer bie ghevought…… 

De meijerie van moerbeke desen jeghenwoordighe…. prochie 

Compite[rend]e de ……. bedracht    xx s. vj gr. vj d. 

 

 

So[mm]e to[ta]lis van inhauden quohiere bedraeght 

de So[mm]e van …………………. 

……………… 

 iiijxxxiij L[ibra] vj s. x gr. vij d.  

 

 

 

Dit naervolghende es tquehier van der prochie Van moerbeke in 

d[e] lant van Waes en de datte nopende het overbrijnghen 

van den inwoonende ghegoede ende andere al wonende 

personen schuldich sijnde in de contrijbutie vanden xx ste penninck 

van den jaere xvc lxxj also de naervolghende ghespecifuerde 

datte over brocht hebben in den handen van pieter de Wint 

f[iliu]s paesschier en[de] Jan de grave f[iliu]s Anth[oniu]s ghecomitteerde en[de] 

ghedeputeerde der tauxatie en[de] collectatie van den pennijnghen 

daer sal prosederende van alle goedijnghen gheleghen 

binnen der selver prochie gheene huijtghesteken nochte 

ghereserveert suviert sijnde de selven xxste penninck en[de] 

conforme den inhouden vanden placcate der C[oenincklijke] M[ajestei]t 

en[de] der …….. van den datum den xix  

desembres xvc en[de] lxx danof sij ghedeputeert de calculatie 

………assijnatie van schepenen der prochie voorn[oemd] ghedaen hebben 

naer huijtwijsch uijtwijsen der selver instructie so sij ….. naer haerlieder 

heer dit meenden hebben so hier naer ghedeclareert staet 

         foto  5 

Jos Vijncke haut in pachte van den proost 

van sente baefs ses ghemeten h[alfv] meerssen 

en[de] maeijmeerschen en[de] hettijnghe ts[jaer]s 

      ij L[ibra] x s  comt ij s.vj gr. 



 

adriaen hamere haut in pachte van de weesen 

jan neetesone seven ghemeten lants en[de]  

ven[ne] ts[jaer]s om   ij L[ibra]gr. 

 

de selven haut in pachte van pieter cam[m]aert 

vijf ghemeten lants ts[jaer]s om   ij L[ibra]gr. 

 

den selven haut in pacht van den proost sente 

baefs een huantiteijt meersschen ts[jaer]s om 

      ij L[ibra]j s. 

comt tsamen met tvoorgaende  vj.j. s.gr.  comt vj s.vij gr. 

       foto 6 bew 

pauwels Thierin haut in pachte van  

den hoors pauwelijne Thierens twee 

ghemeten lants ts[jaer]s om  xxiiij s.  comt  xiiij s.v gr. 

 

gill[es] stobbeleere haut in pachte van den 

proost van sente baefs seven ghemeten meersschen 

ts[jaer]s om    ij L[ibra] xviij s  comt  ij s. x gr. x d. 

 

pieter Ramont haut in pachte van baudewijn 

de Wint een behuijsde hofstede met vier  

ghemeten lants ts[jaer]s om  iij L[ibra] x s. 

 

d[en] selven haut in pachte van segher van dam[m]e 

twee ghemeten lants ts[jaer]s om xxiiij s. 

 

den selven haut in pachte van p[iete]r andries 

twee ghemeten lants ts[jaer]s om  xx s. 

 

den selven haut in pachte van den proost van 

sente baefs een[en] bilck meersschen ts[jaer]s om 

      Iij L[ibra] gr. 

comt tsaemen      viij L[ibra] xiiij s. comt viij s.viij gr. 

 

lucas creve haut in pachte van p[iete]r de 

Wint  iiijc Roen lants ts[jaer]s om xix s. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs 

een vierdeel b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om  

iij s. vij gr. 

comt tsamen     xxij s. vij gr. comt xiij s. vij gr. 

 

sijmoen vossaert pacht van den weesen matthijs 

de bock een alf hofstede ts[jaer]s viij metten  

lande     xxij s. 

        foto 8  2 r 

den selven pacht van den proost van sente 

baefs een alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 



viij s.gr. comt tsaemen  met het voorn[oemde] 

artijkele     xxx s.  comt xviij gr. 

 

pieter van mendonck haut in pachte van 

den proost van sente baefs een buijnder 

 meerssch ts[jaer]s om    xv s.  

 

den selven pacht van den weesen pieter  

can[n]eken twee ghemeten lants ts[jaer]s om 

xxvj s.gr. comt tsamen met het voorste  

artijkele    ij L[ibra] j s.  comt ij s. vij gr. 
 

jan vijncke haut in pachte van joos vijncke 

de twee deelen van eender hofstede met 

twee gemeten lants ts[jaer]s om xxviij s. 

 

 

den selven pacht van den proost sente 

baefs en b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xiiij s. 

 

den selven van den selven noch een ghemet 

meersschen ts[jaer]s om  ix s. 

comt al tsaemen   ij L[ibra] xj s.  comt ij s. vj gr. vij d.gr. 

 

pieter stobbeleere haut in pachte van den weese 

lucas de blieck ij gh[meten] lants ts[jaer]s om 

     vj s. viij gr. 

 

den selven pacht van den proost van sente baefs 

sekere meersschen ts[jaer]s  om iiij L[ibra] xvij s. viij gr. 

         foto 14 =  2 v 

den selven haut in pachte van de W[eduwe] lauwerijs 

de maeschalck een alf b[uijnder] lants ts[jaer]s 

      xij s. 

 

den selven haut in pachte van pieter gijsele 

een alf ghemet lant ts[jaer]s om   v s. ij gr. 

comt al tsaemen    vj L[ibra] ij s. vj gr. comt vj gr. j d.gr. 

 

anthonus de connick haut in pachte van 

den proost van sente baefs vier buynders 

meersschen ts[jaer]s om   iiij L[ibra] vj s.. comt iiij s. iiij gr. vij d.gr. 

 

joos de croock haut in pacht van het clooster 

van pamelen een alf hofstedeken ts[jaer]s 

om     xx s. comt j gr. 

 

de W[eduwe] jan mertens haut in pacht van 

joos de blieck ijc Roe[den] lants ts[jaer]s viij 

      xij s. 



 

den selve haut in pacht van jan van  …… 

een buijnder meerssch ts[jaer]s om  xxviij s. 

 

den selve haut in pacht van den proost van 

sente baefs een b[uijnder] meerschen van vj s. viij gr. 

comt tsamen     ij L[ibra] vj s. viij gr. comt ij s. iiij gr. 

 

adriaen mertens haut in pacht van joos de 

blieck een hofstede ts[jaer]s om   xx s.  

 

den selven pacht van daneel hamerlinck 

iiijc Roe[den] lants ts[iaer]s om   xx s. 

comt tsaemen      ij L[ibra] gr. comt ij s. 

         foto 16  3 r 

 

adriaens mijs haut in pacht van den proost 

sente baefs een b[uijnder]  meersschen ts[jaer]s om 

     xviij s. iiij gr. 

 

den selven haut in pacht van den selfven 

ij ghemeten meerschen ts[jaer]s om xij s. iij gr. 

 

den selven van den selven een h[alfv] b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om   xiij s. iiij gr. 

 

den selven pacht van peenen meerschs ts[jaer]s 

om    xviij s. 

comt tsaemen met de voorgaende artijkels 

     iij L[ibra] i s. xi gr. comt iij s. j-ij gr. 

 

de Weduwe W[ille]m creve pacht van den proost 

van sente baefs ij g[e]m[eten] meerschen ts[jaer]s 

     xx s. comt xij gr. 

 

Joos andries pacht van den proost van sente baefs 

een b[uijnder]  meerschen ts[jaer]s om xxvj s. viij gr. comt xvj gr. 

 

Jan Van   ……. haut in pacht Van Jacop dierken twee 

g[e]m[eten] lants ts[jaer]s om ij L[ibra] vj s. 

 

den selven pacht van maergriet bocks een 

alf b[uijnder] lants ts[jaer]s om xxvj s.  

 

den selven pacht van den proost sente baefs ……. 

meersschen ts[jaer]s om   iij L[ibra] xij s. 

comt al tsamen   vij L[ibra] iiij s.  comt vij s. ij- d.  

 

Lucas van mendonck haut in pacht van den proost van 

sente baefs een b[uijnder] meerschen ts[jaer]s om  



     xx s. 

den selven pacht van sijmoen de Witte iiijc Roeden lants 

ts[jaer]s om   xxvj s.  

       foto 18  = 3 v 

 

den selven pacht van baudewijn de Wint een 

gemet lants ts[jaer]s om   xvj s. 

 

den selven pacht van den weesen jan vijncke iiijc 

roeden lants ts[jaer]s om  xiiij s. 

comt tsamen    iij L[ibra] xvj s.   comt iij s. ix gr. vij d. 

 

 

Hendrick de backere pacht van den proost sente 

baefs een b[uijnder]  meersschen ts[jaer]s om  

     xiij s. iiij gr. comt viij s. 

 

daneel thorijns haut in pachte van den proost 

sente baefs ij b[uijnder]  meerschen ts[jaer]s om  

     ij L[ibra] gr. 

 

den selven pacht van lieven stobbeleere iiijc Roe[den] 

lants ts[jaer]s om   xv s. 

 

den selven pacht van de weesen Joos Calle iiijc 

Roe[den] lants ts[jaer]s om xv s. 

comt ts[ame]n    iij L[ibra] x s. comt iij s. vj gr. 

 

lauwerijs de bock haut in pacht van den proost sente 

baefs seckere meersschen ts[jaer]s om  iij L[ibra] xj s. 

 

den selven haut in pacht van vraumoeder 

ij gemet lants ts[jaer]s om iiij s. 

comt tsamen   iij L[ibra] xvj s. comt iij s. ix gr. vij d.  

 

jan de brauwere haut in pachte van de weesen 

jan danijs een deelken van een hofstede ts[jaer]s 

om     xv s. 

 

den selven pacht van den selven ijc Roe[de]n lant 

ts[jaer]s om    vij s. 

        foto 20  4 r 

den selven haut in pachte van anth[euni]s de  

Wint iiijc Roe[den] lants om  xiiij s.. 

 

den selven haut in pachte van sente baefs en 

h[alfv] b[uijnder]  meersschen ts[jaer]s om  

     xij s. viij gr. 

comt tsamen   ij L[ibra] viij s. viij gr. comt ij s. v gr. ij d.  

 



……… de bock costre haut in pacht van het clooster 

van pamelen een hofstede groot ijc roe[den] ts[jaer]s 

om     vij s. viij gr. comt iiij gr. vij d. 

 

michiel Van hulle haut in pachte van het 

clooster van pamelen een hofstedeken ts[jaer]s 

om     viij s.  comt v gr. 

 

de W[eduwe] adriaen andries haut in pachte van den  

proost van sente baefs drij alf b[uijnder] meerschen 

ts[jaer]s om    xx s.  

 

den selven haut in pacht van baudewijn de Wint 

iiijc Roe[den] meersschen ts[jaer]s om  

     xx s.  

 

den selven haut in pachte van het clooster van  

pamelen een alf ghemet lants ts[jaer]s  

     v s. vj gr. 

comt tsamen   ij L[ibra] v s. vj gr.  comt ij s. iij gr. iij d. s. 

 

gill[is] adriaens haut in pacht van het clooster van 

pamele, een hofstede groot xxx Roe[den]  

om     xx s.  

 

den selven haut in pachte van sijnen …….. ij 

gemeten lants Roe[den] om xxvij s. 

        foto 21 

den selven haut in pachte van den proost sente baefs 

een b[uijnder] h[alfv] meersschen ts[jaer]s om 

     xxv s. vj gr. 

comt tsamen   ij L[ibra] xiiij s. ij gr.  comt ij s. viij gr. vj d. 

         foto 22 =  4 v 

Jan dier… f[iliu]s anth[oniu]s haut in pachte van het 

Clooster Van pamelen ijc xxv Roe[den] lants 

ts[jaer]s om    v  s. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om  

     xviij s. 

comt tsamen   xxiij s.  comt xiij gr. x d. 

 

anth[oniu]s de caluwe haut in pachte van de weesen 

cornelis can[n]ekens iiijc Roe[den] lants ts[jaer]s 

     xxix s. ij gr. 

 

den selven haut in pachte van 

adriaen andries jc Roe[den] lants ts[jaer]s 

     x s.  

 



den selven haut in pachte van sente baefs een  

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

     xviij s. iiij gr. 

 

den selven pacht van den selven een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xx s. 

comt    iij L[ibra] xvj s. vj gr.  comt iij s. x gr. 

 

P[iete]r dierken haut in pachte van het clooster van  

pamelen een h[alfve] b[uijnder] lants ts[jaer]s om 

     viij s. iiij gr. 

 

den selven haut in pachte van daneel hamerlinck iiijc 

Roe[den] lants ts[jaer]s om  xx s. 

 

den selven haut in pachte van den proost van 

sente baefs drij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s 

     iij L[ibra] gr. 

comt tsamen    v L[ibra] xij s. iiij gr.  comt v s. vij gr. v d. 

 

gill[es] de keijsere haut in pacht van het clooster  

van pamelen jc Roe[den] lants ts[jaer]s om 

     iij s. iiij gr. 

        foto 25  = 5 r 

 
den selven haut in pachte van daneel hamerlinck 

een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om  ij L[ibra] gr. 

 

den selven 

 

 

haut in pachte van joos claerebaut 

vier g[he]m[et] lants ts[jaer]s om ij L[ibra] xij s. 

 

den selven haut in pachte van adriaen hijgele 

iiijc Roe[den] lants ts[jaer]s om xviij s. 

 

den selven haut in pachte van sente baefs dreij 

g[he]m[et] h[alfv]  meersschen ts[jaer]s om   

     j L[ibra] vj s. viij gr. 

 

den selven van den selven een alf b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om   xj s. viij gr. 

comt tsamen    vij L[ibra] xj s. viij gr. comt vij s. vij gr. 

 

Pieter andries haut in pachte van den proost van 

sente baefs ij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s 

     xxx s. viij gr. 

 

den selven haut in pachte van sijnder moeder vier 



ghemeten lants ts[jaer]s om  ij s. 

 

den selven haut in pachte van de selven ij g[he]m[et] h[alfv] 

lants  ts[jaer]s om    xij s. 

 

den selven pacht van joos claerbaut een alf 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xiij s. 

 

den selven pacht van sijnder moeder ij g[he]m[et] h[alfv] 

 meersschen 

ts[jaer]s om     xvj s. 

 

den selven pacht van der kercke van moerbeke 

ijc h[alfv] Roe[den] meersschen ts[jaer]s om 

      v s. 

 

den selven pacht van het clooster van pamele  

een g[he]m[et] h[alfv] …… lants ts[jaer]s om 

      vij s. vj gr. 

comt tsamen     iiij L[ibra] vij s. vij gr. comt iiij s. iiij gr. 

        foto 27 = 5 v 

adriaen andries haut in pachte van den hoors 

gill[is] de hont …. seker lant ts[jaer]s om  

      v s. 

 

den selven haut in pachte van jan dierken 

iiijc Roe[den] lants ts[jaer]s om  xx s. 

 

den selven haut in pachte van daneel hamerlinck 

ijc Roe[den] lants ts[jaer]s om  x s. 

 

den selven haut in pachte van den proost 

van sente baefs iiij g[he]m[et] h[alfv]  meersschen  

ts[jaer]s om     xx s. 

cont tsamen    ij L[ibra] xv s.  comt ij s.ix gr. 

 

gill[is] lem f[iliu]s p[iete]rs haut in pacht van het 

clooster van pamelen jc Roe[den] lants om   

      ij s. vj gr. 

 

den selven haut in pacht van den proost van  

sente baefs vier g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s 

om     xxvij s.  

comt tsamen     xxix s. vj gr. comt xvij s. viij gr. 

 

pieter van ackere haut in pachte van sijnen 

broedere een stick van een hofstedeken ts[jaer]s 

om     v s. 

den selven pacht van den selven lxxv Roe[den] lants 

ts[jaer]s om    iij s. 



 

den selven pacht van den selven een alf g[he]m[et] 

venne ts[jaer]s om   ij s. 

comt tsamen    x s.  comt vj gr. 

        Foto 29 = 6 r 

Jacob van doorne haut in pachte van den 

W[eduwe] jan andries een hofstede groot mit 

den lande daer toe sijnde xij g[he]m[et] h[alfv] 

ts[jaer]s om    viij L[ibra] gr. 

 

Den selven haut in pachte van den proost van  

sente baefs een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xiij s.  

 

den selven pacht van den selven een buynder 

hethijghe ts[jaer]s om    xxvj s. viij gr. 

comt al tsamen   ix L[ibra] xix s. viij gr. comt ix s. xj gr. ix d. 

 

Sijmonde cock haut in pachte van het  

osspitael van Rijsele lant ts[jaer]s om  

      iiij s. vj gr.. comt ij s. viij gr. 

 

adriaen stobbeleere haut in pachte van het 

[ho]spitael van Rijsele ij g[he]m[et] h[alfv] Roe[den] lants 

ts[jaer]s om    vj s. 

 

den selven haut in pachte van het clooster  

van groeninghen iiijc Roe[den] lants ts[jaer]s om 

      v s. iiij gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost van 

sente baefs vij g[he]m[et] h[alfv] meersschen ts[jaer]s om 

      ij L[ibra] xj s. viij gr. 

 

den selven haut in pachte van pauwels hauwe 

iiij g[he]m[et] h[alfv] meersschen ts[jaer]s om 

      ij L[ibra] xij s. 

comt tsamen   v L[ibra] ix s. viij gr. comt v s. v gr. viij d. 

 

jan de brauwere haut in  

haut in pachte van  

adriaen andries een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      xviij s.   comt x gr. x d. 

        foto 31  6 v 

Cornelis de brauwere haut in pachte van het 

ospitael van Rijsele een hofstedeken ts[jaer]s om 

      xiij gr. comt viij gr. 

 

pieter de keijster f[iliu]s jans haut in pachte 

van jan de Preijstere …. een gemet lants 



ts[jaer]s om    xx s. 

 

den selven pacht van jan Wille ijc Roe[den] 

lants ts[jaer]s om    xvj s. 

 

den selven pacht van den proost van sente 

baefs ij ghemeten meersschen ts[jaer]s om 

      xviij s. 

 

den selven pacht  van den selven een h[alfv] b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om    vij s. viij gr. 

comt tsamen     iij L[ibra] j s. viij gr. comt iij s. j gr. 

 

jan van dam[m]e f[iliu]s segers haut in pachte 

van sijnen vader iiijc Roeden lants ts[jaer]s 

om     xx s. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een 

b[uijnder] meerschen ts[jaer]s om  xxv s. vj gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] v s. vj gr. comt ij s. iij gr. iij d. 

 

anth[euni]s de keijstere haut in pachte van het 

hosspitael van Rijsele een h[alfv] b[uijnder] lants 

ts[jaer]s om    ij s. ij gr. 

den selven pacht van pauwels hauwe een 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xxviij s. 

        foto 33  =  7 r 

den selven pacht van den proost sente baefs een 

vierendeel b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      iij s. vj gr. 

comt al tsamen   j L[ibra] xiij s. viij gr. comt xx s. ij gr. 

 

adriaen Willems haut in pachte van het spetaal  

van Rijsele  jc xxv Roe[den] lants om  xviij gr. 

 

den selven pacht van de weesen joos claerbaut 

een b[uijnder] lants ts[jaer]s om  xvj s. 

  

den selven pacht van den proost sente baefs een 

h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om  

vij s. viij gr. 

 

den selven pacht van pauwels hauwe een h[alfv] b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om    xiiij s. 

comt tsamen    j L[ibra] xix s. ij gr.  comt xxiij s. 

 

gill[is] Witte haut in pachte van het spetael 

van Rijsele een h[alfv] g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      xxj gr. 

den selven pacht van pauwels hauwe een h[alfv] b[uijnder] 



meersschen ts[jaer]s om   xiiij s. 

comt tsamen    xv s. ix gr. comt ix gr. v d. 

 

jan heerbaut haut in pachte van het ospitael 

van rijsele een hondert  xxv Roe[den] lants ts[jaer]s 

      xvij s. 

 

den selven pacht van de W[eduwe] joos claerbaut drij g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s om    xvj s. iij gr. 

comt tsamen    xvij s. viij gr. comt x gr. vij d. 

 

adriaen andries haut in pachte van den proost sente 

baefs een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xv s. viij gr. 

 

den selven pacht van het cloostere van pamelen een 

g[he]m[et] lants ts[jaer]s om   vj s. viij gr. 

comt tsamen    xxij s. iiij gr. comt xiij gr. v d.  

         foto 35  = 7 v 

 

Jan de brauwere f[iliu]s paesschier haut in pachte 

van het clooster van Rijsele een hofstedeke 

groot ic Roe[den] ts[jaer]s om  xiij gr. 

 

den selven pacgt van lucas parijs een g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s om    xviij s. 

colt tsamen     xix s. j gr. comt xj s. v gr. 

 

de weese anth[oniu]s de brauwere haut in pacte 

van het ospitael van Rijsele een hondert 

Roeden lants ts[jaer]s om  xij gr. 

 

Den selven haut in pacht van den proost sente 

baefs  een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      v s. ij gr 

comt tsamen    vj s. ij gr.  comt iij gr. ix d. 

 

de W[eduwe] pieter de keijstere haut in pachte van het 

clooster van groenijnghe ijc roe lants om  xiiij gr. 

 

den selve haut in pachte van het osspitael van 

rijsele een stick van eender hofstede groot een 

alf gemet ts[jaer]s om   xviij gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente 

baefs een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xix s. viij gr. 

comt tsamen    xxij s. iiij gr. comt xiij gr. v d.  

 

gill[is] lem haut in pachte van den proost van sente  



baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. viij gr. comt iiij gr. 

 

lievin de keijstere haut in pacht van de weesen  

jan vijncke een hofstede groot metten landen 

een ghemet ts[jaer]s om   xxx s. 

        foto 37  =  8 r 

den selven haut in pachte van den weesen van 

cornelis cannekes ijc Roe[den] ts[jaer]s om 

      xv s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs 

iij h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xxiij s.gr. 

comt tsamen    iij L[ibra] viiij s.gr. comt iij s.iiij gr. x d. 

 

[chris]xpiaen bruggeman haut in pachte van het 

osspitael van Rijsele een hofstede groot metten 

lande  v g[he]m[et] ts[jaer]s om  xj s. viij gr. 

 

den selven haut in pachte van jan van  

rooijen een alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om  

      xiiij s.gr. 

comt tsamen     xxvs. viij gr. comt xv gr. v d. 

 

louijs de conninck haut in pachte van den proost 

van sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s 

      vj s. viij gr. 

 

den selven pacht van den proost van sente pieters 

een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om xiij gr. 

comt tsamen     vij s. ix gr. comt iiij gr. viij d. 

 

hendrick de brune haut in pachte van 

het osspitael van rijsele een hofstede 

groot een ghemet ts[jaer]som   iij s.gr. 

 

den selven pacht van den proost van sente baefs 

een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. viij gr. 

comt tsamen    ix s. viij gr. comt v gr. ix d.. 

         foto 39  8 v 

 

anthonis verlinden haut in pachte van het [ho]pitael 

van Rijsele een hofstede groot jc Roeden 

ts[jaer]s om    xviij gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een 

alf b[uijnder] mersschen ts[jaer]s om 

      vij s. iiij gr. 



 

den selven pacht van de W[eduwe] adriaen raes ijc  

Roeden lants ts[jaer]s om  viij s.gr. 

 

den selven pacht van den weesen jan Wille ijc roen 

lants ts[jaer]s om    xij s.gr. 

comt tsamen    xxviij s. x gr. comt xvij gr.iiij d. 

 

jan vijncke haut in pacht van het clooster van 

groenijnghen een hofstede groot ijc Roe[den] ts[jaer]s 

om     ix gr. 

 

den selven haut in pachte van pauwels hauwe 

ij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om 

      xxviij s.gr. 

 

de selven pacht van den proost van sente baefs viijc 

roeden meersschen ts[jaer]s om   xij s. iij gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] iij gr. comt xxiiij gr. ij d. 

 

lieven de conninck haut in pachte van de W[eduwe] jan 

van driessche ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      xx s.gr. 

 

den selven pacht van den proost van sente baefs 

een vierendeel b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      iij s. vij gr. 

comt tsamen     xiij s. vij gr. comt xiiij gr. ij d. 

 

lievin hijgele haut in pacht van den weesen 

joos saman ijc Roe[den] lants ts[jaer]s om 

      xiij s. iiij gr. 

        foto 41  = 9  r 

den selven haut in pachte van jan de corte 

ijc Roeden lants ts[jaer]s om  x s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente 

baefs een vierendeel b[uijnder]  meersschen  

      iij s. vij gr. 

comt tsamen    xxvj s. xj gr. comt xvj gr.ij d.. 

 

pieter verlinden haut in pachte van jan de 

Wint ses g[he]m[et] lants en[de] venne ts[jaer]s om 

      ij L[ibra] iij s.gr. 

Den selven haut in pachte van den proost van 

sente baefs een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xx s.gr. 

comt tsamen     iij L[ibra] iij s.gr. comt iij s. j gr.x d. 

 

pieter de clerck f[iliu]s michiels haut in pachte 



van het spitael van rijsele een g[he]m[et] lants 

en[de] alf gemet ven[n]e ts[jaer]s om 

      iiij s. ij gr. 

 

den selven pacht van den proost van sente baefs een 

alf b[uijnder] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. viij gr. 

comt tsamen    x s. x gr. comt vj gr.h[alfv] 

 

de W[eduwe] anth[oniu]s van maercke haut in pachte van 

haere kinderen een alf g[he]m[et] lants om 

      vj c. viij gr. comt iiij gr. 

 

anth[oniu]s van maerke haut in pacht van jan 

de cock ijc lxx roeden lants ts[jaer]s om 

      xv s.gr. 

 

den selven pacht van de proost van sente baefs  

een alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. viij gr. 

comt tsamen    xxj s. viij gr. comt xiij gr. 

         foto 43  = 9 v 

pieter van maercke haut in pachte van cornelis 

calle ijc Roe[den] lants ts[jaer]s om  viij s.gr. 

 

den selven haut in pacht van jan de corte iiijc 

Roe[den] lants ts[jaer]s om  xiiij s.gr. 

 

den selven pacht van den selven ijc Roe[den] lants ts[jaer]s 

om     vij s.gr. 

 

den selven pacht van den selven een alf hofstede 

groot iiijc Roe[den] ts[jaer]s om   xxiiij s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een  

alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. ij gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] xix s. ij gr. comt ij s. xj gr. 

h[alfv] 

      

lievin van steene haut in pachte van den proost 

sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen om 

      vij s. ij gr. comt iiij gr.iiij d. 

 

joos diercken haut in pacht van anyh[oniu]s penne 

een gemet lants ts[jaer]s om  xvj s.gr. 

 

den selven pacht van de kercke gheest van  

moerbeke iiij Roeden meersschen ts[jaer]s om 

      xj s. ij gr. 



 

den selven pacht van het ospitael van rijsele een 

alf b[uijnder] lants ts[jaer]s om  iij s.gr. 

 

den selven pacht van sijnder moeder een alf hofstede 

groot vc Roeden ts[jaer]s om  xxij s.gr. 

 

den selven pacht van de hoors h[endri]c van deijse 

ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om  xiiij s.gr. 

 

den selve pacht van den hoors joos Willaert 

ijc Roeden lants ts[jaer]s om  ix s.gr. 

comt tsamen   iij L[ibra] xv s.ij gr. comt iij s. ix gr. j d. 

        foto 45  = 10 r 

joos de brune haut in pachte van den weesen 

joos calle een h[alfv] b[uijnder] lants ts[jaer]s om 

      xiiij s.gr. 

den selven haut in pachte van jan de corte en[de] 

anth[oniu]s pen[n]e een alf hofstede groot drij g[he]m[et] 

ts[jaer]s om    ij L[ibra] gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] xiiij s.gr. comt ij s. viij gr. v d.  

 

de W[eduwe] anth[oniu]s ………. haut in pachte van het 

osspetael van rijsele ij g[he]m[et] lants om 

      vj s.gr. 

den selven haut in pachte van pieter de blieck 

een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xiij s.gr. 

comt tsamen    xix s.gr. comt xj gr.v d.  

 

anth[oniu]s pen[n] fs cornelis haut in pacht van 

jan van roeje een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xiiij s.gr. comt viij gr.-v d. 

 

jan de keijstere daude haut in pachte van 

het clooster van pamelen een hofstede 

ts[jaer]s om    vij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den selven clooster 

jc Roe[den] lants ts[jaer]s om  xx gr. 

 

den selven haut in pachte van de proost sente 

baefs ij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xxx s.gr. 

comt tsamen    xxxviij s. viij gr. comt xxiij gr. ij d. 

 

pieter danne haut in pachte van pauwels 

hauwe meerschen groot ij ghemetn h[alfv] 

ts[jaer]s om     ij L[ibra] ij s.gr. comt ij s.i gr. ij d.  

         foto 47  =  10 v 



……. izensbaert haut in pachte van pauwels 

van strolant een alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xiiij s.gr. comt viij gr. v d. 

 

andries vijncke haut in pachte van het clooster 

van pamelen een hofstede groot een h[alfv] b[uijnder] 

ts[jaer]s om    xix s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost van 

sente baefs  een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xx s.gr. 

 

den selven pacht van de kinderen jan vijncke 

ijc Roe[den] lants ts[jaer]s om   vij s.gr. 

comt tsamen     ij L[ibra] vj s.gr. comt ij s. iij gr. vij d. 

 

den W[eduwe] Anth[oniu]s de brauwere   …. Berts haut in 

Pachte van den hoors h[endri]c van deijnse Twee 

g[he]m[et] lants ts[jaer]s om   xiiij s.gr. comt viij gr.v d.  

 

lucas de backere haut in pachte van het clooster 

van pamelen een hofstede groot drij g[he]m[et] 

ts[jaer]s om     xix s.gr. 

 

den selven haut in pachte van p[iete]r gijsel ijc roe[den] 

lants ts[jaer]s om    viij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost van  

sente baefs een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om  

      xiij s. iiij gr. 

comt tsamen    j L[ibra] xix s. iiij gr. comt xxiij gr.vij d. 

 

de W[eduwe] sijmoen damme haut in pachte van den proost 

sente baefs een alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s 

      xiij s. viij gr.  viij gr. 

 

Seger van dam[m]e haut in pachte van den proost 

sente baefs xiiijc Roe[den] meersschen ts[jaer]s om 

      ij L[ibra] j s. v gr. iiij d.  comt ij s.gr. x d. 

         Foto 49  = 11 r 

jacob dierkens haut in pachte van den proost 

sente baefs  seven ghemeten meersschen ts[jaer]s 

om     iij L[ibra] gr. comt iij s.gr. 

 

jan meulemen haut in pachte van de W[eduwe] 

 joos claerbaut een alf hofstede ts[jaer]s 

      xxx s.gr. 

 

den selven van L….. van loo iiij g[he]m[et] meersschen om 

      ij L[ibra] gr.  comt iij s. vj d.  



 

de W[eduwe] joos clarebaut haut in pachte van den 

weesen joos W[illem] de brune ijc Roe[den] lants ts[jaer]s 

om      xij s.gr. comt vij gr. ij d.  

 

cornelis thierijns haut in pachte van den proost 

sente baefs meersschen ts[jaer]s om 

      ij L[ibra] xv s.gr. comt ij s. ix gr. 

 

gill[is] talboom haut in pachte van het ospitael  

van Rijsele een hofstede ts[jaer]s om 

      iij-x s.gr. 

den selven haut in pachte van den prelaet 

van sente pieters een ghemet lants 

ts[jaer]s om     xiij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van de weesen 

livinus hijghele een perseel lants 

ts[jaer]s om    xiij s.gr. 

 

den szelven haut in pachte van seger van  

dam[m]e een stick lants ts[jaer]s om 

      xvj s.gr. 

 

den selven pacht van den proost van sente 

baefs sekere meersschen ts[jaer]s om 

      ij L[ibra] vj s.gr. 

comt tsamen    iij L[ibra] xix s.xj gr. comt iij s. xj gr. xj 

d.  

         foto 51  =  11 v 

jan Wille haut in pacht van sijnder moeder 

de drij deelen van eender hofstede ts[jaer]s om 

      xxvij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van de proost van sente 

baefs ij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om 

      xx s.gr. 

 

den selven pacht van den selven een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om     xij s. iiij gr. 

comt tsamen   ij L[ibra] xix s. iiij gr. comt ij s. xj gr. vij d. 

 

daneel stom[m]elinck haut in pachte van den proost  

sente baefs een b[uijnder] meersschen om 

      xv s.gr. 

 

den selven pacht van p[iete]r de blieck een alf 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xiij s.gr. 

comt tsamen    j L[ibra] viij s.gr. comt xvj gr.x d. 



 

joos van steene haut in pachte van den proost 

van sente baefs een buijnder meersschen ts[jaer]s om 

      xx s.gr. comt xij gr. 

 

d….. de brune haut in pachte van de weese 

gill[is] de hont een g[he]m[et]  lants ts[jaer]s om 

      x s.gr. comt vj gr. 

 

anth[oniu]s de brune haut in pachte van den proost van 

sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      viij s.gr. 

 

den selven pacht van pauwels hauwe vijc Roe[den] 

meersschen ts[jaer]s om   xxv s.gr. 

comt tsamen    xxxiiij s.gr. comt xx gr. v d. 

 

gill[is] de brauwere haut in pachte van der  

W[eduwe]  W[ille]m pen[n]e ijc Roe[den] lants ts[jaer]s 

      xij s.gr. comt vij gr. ij d.  

         Foto 53  = 12 v 

……….. vossaerthaut in pachte van jan perrijs 

een  b[uijnder] lants ts[jaer]s om xxxviij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente 

baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s. viij gr. 

comt tsamen     ij L[ibra] v s. viij gr. comt ij s. iij gr. v d.  

 

Jan van lare haut in pachte van de W[eduwe] 

en[de] hoors jan andries een pachtgoet groot 

xv b[uijnder] ofte daer ontrent ts[jaer]s om ix L[ibra] gr. Waer 

af ent quam livinus en[de] ph[ilip]s andries xxx  s. gr. 

en[de] midts dat tselve ….. ….. gheconsistiert 

aen de c[oeninclijke] m[ajestei]t so sullen de de selve 

xxx s.gr. brijnghen in den Wabrijck op 

hem selven dus hier over de W[eduwe] en[de] hoors over 

hier …… ts[jaer]s om   vij L[ibra] x s.gr. 

 

den selven haut in pacht van den proostsente baefs 

iiij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om iij L[ibra] xj s. viij gr. 

 

den selven pacht van joos claerbaut en[de] sijne 

weesen v ghemeten lants ts[jaer]s om  xx s.gr. 

 

den  selven pacht van de W[eduwe]  hijsewijn vanden pitte 

ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om   vj s.gr. 

comt tsamen    xij L[ibra] vij s. viij gr. comt xij s. iiij gr. vij d.  

 

pieter vander Wilghen haut in pachte van 



het spetael van Rijsele een h[alfv] g[he]m[et] lants 

ts[jaer]s om     xx gr. 

 

den selven pacht van den proost van sente baefs 

ij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om  ij L[ibra] j s. viij gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] iij s. iiij gr. comt ij s. ij gr. 

 

pieter de stroodecker haut in pachte van 

den weesen gill[is] de bock een ghemet 

lants ts[jaer]s om    iiij s.gr.     ij gr. v d.  

         foto 55  = 12 v 

jan denijs ’t lanweers haut in pachte van 

de W[eduwe] jan andries met p[iete]r andries de  

drij deelen van eender corenmuelen gestaen op 

hafflighem heije ts[jaer]s om  v L[ibra] v s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen gill[is] de 

bock een hofstede ts[jaer]s om  xvij s.gr. 

comt tsamen    vj L[ibra] ij s.gr. comt vj s. j gr. ij d.  

 

denijs de meij haut in pachte iiijc Roeden 

lants ts[jaer]s om van jan de corte xvj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente 

baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s. ij gr. 

comt tsamen    xxiij s. ij gr. comt xiij gr.xj d.  

 

jan de cock haut in pachte van clooster van 

pamelen een hofstsde groot vijfyich Roe[den] 

ts[jaer]s om     iiij s; iiij gr. 

 

den selven haut in pachte van gill[is] Wille een  

half gemet lants ts[jaer]s om   xj s.gr. 

comt tsamen    xiiij s. iiij gr. comt viij gr. vij d.  

 

jan dierkes haut in pachte van den weese 

joos Willebaert ij g[he]m[et] lants om xxj s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs 

een alf buynder meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. ij gr. 

comt tsamen    xxvij s. ij gr. comt xvj gr. iij d.  

 

livinus verwulghen haut in pacht van het 

osspitael van Rijsele een hofstede groot 

in lande en[de] venne viij g[he]m[et] ts[jaer]s 

      xxviij s.gr. 

        foto 57  = 13 r 

den selven haut in pachte van sijnen kinderen 



een h[alfv] g[he]m[et] g[he]m[et]meersschen ts[jaer]s om 

      v s.gr. 

 

den selven haut in pachte van pauwelle hauwe 

een ghemeten h[alfv] meersschen ts[jaer]s  om 

      ij L[ibra] ij s.gr. 

comt tsamen    iij L[ibra] xv s.gr. comt iij s. ix gr. 

 

jacob de brouwere haut in pachte van joos 

perrijs iiijc Roe[den] lants ts[jaer]s om  

      xxiiij s.gr.   xiiij gr. v d.  

 

jan hijseboot haut in pachte van den proost 

sente baefs iij h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xx s.gr.    xij gr.  

 

anthonus hauwe haut in pachte van pamelen 

een alf g[he]m[et] lants ts[jaer]s om  vj s. vj gr.  comy iij gr. iij d. 

 

Lauwereijs clarebaut f[iliu]s joos haut in pachte 

van den weese joos clarebaut een hofstede 

met den lande groot iij g[he]m[et]  vj ……. 

ontrent  ts[jaer]s    ij L[ibra] gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs 

sekere meersschen gheleghen ten twee steden  

ts[jaer]s  om    xxvij s. vj gr. 

comt tsamen    iij L[ibra] vij s. vj gr.   iij s. iiij gr. 

 

pieter de blieck haut in pachte van den proost 

van sente baefs ij g[he]m[et] jc xc roe[den] meersschen 

ts[jaer]s om    xiiij s.gr. 

        foto 59  = 13  v 

den selven noch van den selven j b[uijnder] h[alfv] lxvj roe[den] 

meersschen ts[jaer]s om   xviij s.vj gr. 

 

den selven haut in pachte van den selven twee 

buyndere twee ghemeten xiv roe[den] ts[jaer]s om 

      ij L[ibra] xiiij s. iiij gr. 

comt tsamen     iiij L[ibra] vj s. x gr.  comt iiij s. iiij gr. j 

d.  

 

       foto 60  =  14 r 

hier naer volgen de persoonen de personen 

de personen die wonachtich sijn ontrent der 

keercke en[de] dat van haren pacht ende wie…… 

die selve toebehore en[de] dat so hier naer 

volcht 

 

eerst jan de cloerck ………… haut in pachte 



van m[eeste]r claeijs meijraut  …… een hofstede groot 

met de lande en[de] meersschen tsamen x ghemeten 

ts[jaer]s om     vj L[ibra] gr. 

 

den selven pacht van het clooster van pamelen 

een hofstede groot jc Roe[den] ts[jaer]s om 

      xvij.gr. 

 

den selven pacht van m[eeste]r anth[oniu]s de brune ij g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s    xxix s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xxj s. iij gr. 

comt tsamen   viij L[ibra] xij s. j gr. comt viij s. vij gr. iij d.  

 

jan de cloerck      op den dam haut in pachte van 

den proost van sente baefs een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om     xiij S; iiij gr.   viij gr. 

 

gill[is] de bock  goorst  … haut in pachte van den 

pastoor van moerbeke een b[uijnder] ijC Roe[den] 

meersschen ts[jaer]s om    xxxij s.gr. comt xix gr. ij d. 

 

cornelis bake haut in pachte van de weese jacop 

de bock een stuck van een hofstede groot 

ijc Roe[den] ts[jaer]s om   xij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van sijnder moeder 

een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om  xiij s.gr. 

comt tsamen    xxv s.gr. comt xv gr. 

        foto 62  = 14 v 

 

bertelmueijs van loo haut in pachte van den 

proost van sente baefs ij b[uijnder] ijc Roe[den] meersschen 

ts[jaer]s om     ij L[ibra] iij s.gr. comt ij s. j gr. x d. 

 

jeronimmus scauteete haut in pachte van jan de 

corte een h[alfv] b[uijnder] lants ts[jaer]s ts[jaer]som 

      xxij s.gr. 

 

den selven pacht van pieter de blieck ij b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om  iij L[ibra] gr. 

comt tsamen    iiij L[ibra] ij s.gr. comt iiij s. j gr. ij d.  

 

jan stobbeleere haut in pachte van jan vijncke 

ijc Roe[den] lants ts[jaer]s om  ix s.gr. 

 

den selven haut in pachte van p[iete]r de blieck ij 

L[ibra] jc roe[den] meersschen ts[jaer]s om 

      iij L[ibra] iiij s.gr. 



comt tsamen     iij L[ibra] xiij s.gr.  comt iij s. vj gr. x d. 

 

pieter Wauters haut in pachte van p[iete]r de blieck 

ij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om  xxij s.gr. 

 

den selven pacht van fransijne van dam[m]e iiijc 

Roe[den] lants ts[jaer]s om  vj s.gr. 

comt tsamen     xxviij s.gr.  comt xvj gr. x d.  

 

lievin van steene haut in pachte van jacob dierken 

ijc roe[den] lants ts[jaer]s om   xiij s.gr. 

 

den selven pacht van de W[eduwe] jan andries ij g[he]m[et] h[alfv] 

meersschen ts[jaer]s om   xxj s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een h[alfv] 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om v s. viij gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] viij gr.  comt xxiiij gr. v d. 

         foto 66  = 15 r 

h[endri]c van steene haut in pachte van anth[oniu]s penne 

viijc Roe[den] Roe[den]lants ts[jaer]s om  

      xxxvj s.gr. 

 

den selven pacht van den prelaet van sente baefs 

een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s.gr. 

 

den selven pacht van p[iete]r andries een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xxx s.gr. 

comt tsamen    iij L[ibra] xiij s.gr.  comt iij s. vij gr. x d. 

 

adriaen stobbeleere haut in pachte van sijmoen de 

Witte een hofstede ts[jaer]s om  xxiiij s.gr.      xiiij gr. v d.  

 

pauwels scauteete haut in pachte van anth[oniu]s 

………. een g[he]m[et] l Roe[den] lants ts[jaer]s om 

      xx s.gr. 

 

den selven haut in pachte van p[iete]r de blieck ij g[he]m[et] 

meersschen ts[jaer]s om   xxij s. viij gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een 

h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. ij gr. 

comt tsamen   ij L[ibra] viij s. x gr.  comt ij s. v gr. iiij d.  

 

anth[oniu]s verholst haut in pachte van den 

prelaet van Baudeloo de hilft van ij b[uijnder] 

meersschen met ijc Roe[den] lants ts[jaer]s om 

      xxxvj s.gr. 



 

den selven haut in pachte van den proost 

van sente baefs een alf b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om     vj s. viij gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] ij s. viij gr.  comt ij s. j gr. v d.  

 

anth[oniu]s bruggeman haut in pachte van het 

clooster van pamelen een hofstede groot met 

den landen ij g[he]m[et] ts[jaer]s om xiij s.gr. 
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den selven haut in pachte van den helighen 

gheest van moerbeke een h[alfv] b[uijnder] lants ts[jaer]s 

om     xxvj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van sijmoon de Witte 

ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om   ij L[ibra] vj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van de Rijselaers 

den h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      ij L[ibra] xviij s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een 

alf buynder meersschen ts[jaer]s om vj s. viij gr. 

comt tsamen    vj L[ibra] ix s. viij gr.  comt vj s. v gr. ix d. 

 

anth[oniu]s labe f[iliu]s michiels haut in pachte van 

de weesen jan de vogeleere een h[alfv] g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s om    x s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen joos 

clarebaut ij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om 

      x s.gr. 

comt tsamen     xx-s.gr. comt xij gr. 

 

cornelis thirijns…… haut in pachte van sijnen vader 

de twee deelen van eender hofstede groot 

ij g[he]m[et] h[alfv] ts[jaer]s om iij L[ibra] s.gr. 

 

den selven pacht van seger van dam[m]e iiijc Roe[den] 

lants ts[jaer]s om    xij s.gr. 

 

den selven pacht van jan goosijn een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    ij L[ibra] gr. 

 

den selven pacht van den prelaet van baudeloo 

een b[uijnder] meersschen en[de] ijc roen lants ts[jaer]s 

      xxxvj s.gr. 

comt tsamen   vij L[ibra] viij s.gr.  comt vij s. iiij gr. x d. 

        foto 70   = 16 r 

joos thierins haut in pachte van den proost 



sente baefs xiiij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om 

      iij L[ibra] ij s.gr.  comt iij s. j gr. -ij d. 

 

de W[eduwe] pieter  vanden steene haut in pachte van de 

proost van sente baefs xjc roen meersschen 

ts[jaer]s om    xxj s.gr. 

 

den selven pacht van den selven een alf b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    vj s. viij gr. 

c[omt] tsamen    xxvij s. viij gr.  comt xvj gr. vij d. 

 

pieter thierin haut in pachte van joos clarebaut 

een hofstede metten lande groot iiij g[he]m[et] 

ts[jaer]s om     iij L[ibra] iiij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente baefs 

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xiij s. iiij gr. 

 

den selven haut in pachte van den selven iij b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   xxxij s.gr. 

comt tsamen    v L[ibra] ix s. iiij gr. comt v s.v gr. vij d. 

 

jacob verbrugghen haut in pachte van m[eeste]r anth[oniu]s 

de brune een hofstede ts[jaer]s om  ij L[ibra] gr.    ij s.gr. 

 

m[eeste]r anth[oniu]s de brune haut in pachte van de 

proost sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. viij gr.   iiij gr. 

 

jacob stobbeleere haut in pachte van jan 

vijncke ijc roen lants ts[jaer]s om  x s.gr. 
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den selven haut in pachte van den  selven een h[alfv] g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s om    v s.gr. 

 

den selven van den selven pacht noch een g[he]m[et] ………. 

lants ts[jaer]s om    xvj s.gr. 

 

den selven pacht van den selven een alf hofstede 

groot xxx roen ts[jaer]s om   xiij s. iiij gr. 

 

den selven haut in pachte van den prelaet van  

baudeloo seker meersschen en[de] lants ts[jaer]s om 

      ij L[ibra] v s.gr. 

comt tsamen    iiij L[ibra] ix s. iiij gr.  comt iiij s. v gr. viij d. 

 

jan van maercke backere haut in pachte van 

meester anth[oniu]s de brune iiij g[he]m[et] lants ts[jaer]s 

om      xxxviij s.gr. 

 



den selven haut in pachte van Pieter de blieck een  

h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om   

      xiij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van hospitael van rijsele 

ij ghemeten ven[n]e ts[jaer]s om  viij s. viij gr. 

comt tsamen   ij L[ibra] xj s. viij gr.  comt ij s. vij gr. 

 

lie…. lem ……. haut in pachte van sijmoen de 

Witte iiijc Roe[den] lants ts[jaer]s om xxiij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van pauwels hauwe 

een crapken meerschen  ts[jaer]s om  v s.gr. 

 

den selven haut in pachte van een hofstede ts[jaer]s 

om      xij s.gr. 

comt tsamen     ij L[ibra] gr.   ij s.gr. 

 

joos de sweemere haut in pachte van sijnder 

moedere ijc l roeden lants ts[jaer]s om xiiij s.gr. 
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den selven haut in pachte van catelijne clappaerts 

ijc Roe[den] lants ts[jaer]s om  xj s.gr. 

 

den selven pacht van jan vijncke ij g[he]m[et] jc roen 

meersschen ts[jaer]s om   xxviij s.gr. 

 

den selven pacht van catelijne clappaerts een h[alfv] g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s om    viij s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om    xij s. iiij gr. 

comt tsamen    iij L[ibra] xiij s. iiij gr. comt iij s. viij gr. 

 

bertelmeuijs van maercke haut in pachte van 

jan Wille een buynder meersschen om xxxvj s.gr. 

 

den selven pacht van catelijne cappaerts ij g[he]m[et] 

l roen lants ts[jaer]s om   xxxij s.gr. 

 

den selven pacht van jan de blieck meijere 

iiijc Roe[den] lants ts[jaer]s om   xx s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen anth[oniu]s van 

maercke lxxv roen lants ts[jaer]s om v s.gr. 

comt tsamen   iiij L[ibra] xiij s.gr.  comt iiij s. vii gr. x d. 

 

jan van maercke Weert haut in pachte van 

den weese anth[oniu]s hijngele vijc roen lants  



      xxxij s.gr. 

den selven pacht van den selven een alf b[uijnder] lants ts[jaer]s 

om     xiiij s.ij gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] vj s. ij gr. comt ij s. iij gr. viij d. 

 

bertelmeuijs de wint haut in pachte van den proost  

sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      ix s. -viij gr. 
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den selven haut in pachte van pauwels hauwe 

ij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om xxvj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van jan ramondt iiijc 

Roen lants ts[jaer]s om   xxvj s.gr. 

 

Den selven haut in pachte van het hospitael van 

Rijsele ij g[he]m[et] ven[n]e ts[jaer]s om viij s. viij s.gr. 

comt tsamen   iij L[ibra] ij s. iiij gr. viij d.  comt iij s. j gr. 

 

gill[is] de cloerck haut in pachte van m[eeste]r 

anth[oniu]s de brune een b[uijnder] lants ts[jaer]s om 

      ij L[ibra] j s. viij gr. 

 

den selven haut in pachte van de hoors joos stom[m]elinck 

een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om  xiij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van dabdesse verhagen 

iiijc roen ven[n]e ts[jaer]s om  xviij gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om  xiiij s.gr. 

 

den selven pacht van den selven een alf b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   xvij s. x gr. 

comt tsamen    iiij L[ibra] viij s.gr.  comt iiij s. iiij gr. -x d. 

 

jan van dam[m]e f[iliu]s adriaens haut in pachte van 

den prelaet van baudeloo een h[alfv] b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om     x s.gr. 

 

den selven pacht van den selven een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om     xx s.gr. 

comt tsamen    xxx s.gr. comt xviij gr. 

        foto 78  = 18 r 

gill[is] de cloerck f[iliu]s lauwerijs haut in pachte 

van jan van dam[m]e een stick lants ts[jaer]s 

      xxx s.gr. 

 

den selven heeft in pachte van den proost sente 

baefs een seijne ts[jaer]s om  xxix s.gr. 



 

den selven haut in pachte van den selven een h[alfv] b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om    vj s. ij gr. 

 

den selven haut in pachte van p[iete]r clarebaut een 

g[he]m[et] lants ts[jaer]s om  iiij s.gr. 

comt tsamen     ij L[ibra] xix s. ij gr. comt ij s. xj gr. 

h[alfv] 

 

anth[oniu]s stobbeleere haut in pachte van pieter de  

bloeck een b[uijnder]  meersschen ts[jaer]s om 

      xxxiiij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente baefs 

ij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om viij s. -x gr. 

 

den selven haut in pachte van den prelaet van  

dronghen een alf b[uijnder] lants ts[jaer]s 

      xviij gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] iiij s. iiij gr. comt j s. ij gr. vij d. 

 

cornelis duijck haut in pachte van sijmoen de Witte 

een hofstede ts[jaer]s om   xx s.gr.    xij gr. 

 

lievin van maercke haut in pachte van jan van  

damme een hofstede ts[jaer]s om xxiiij s.gr. 

den selven pacht van den selven ijc roen lants  

      viij s.gr. 

comt tsamen    xxxij s.gr.  comt xix gr. ij d. 

 

jan de grave pacht van de W[eduwe] jan andries een  

vierendeel b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      v s.gr.    iij gr. 
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pieter verhelst haut in pachte van jan van 

dam[m]e iiijc roen lants ts[jaer]s om xxvj s. vj gr. 

 

den selven haut in pachte van jan ramont ij g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s om    xxvj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van de weesen vincent 

……….. baut een huseken met vc Roen lants 

ts[jaer]s om     xvj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van joos de Wint iiijc 

roeden lants ts[jaer]s om   xx s;gr. 

 

den selven haut in pachte van den heleghen geest 

van moerbeke ijc roen meersschen om v s.gr. 

 



den selven haut in pachte van de rijselaers een b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om    xviij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente baefs 

eeb h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. ij gr. 

 

den selven haut in pachte van den selven vij g[he]m[et] 

meersschen ts[jaer]s om    xxxvj s.gr. 

comt tsamen    vij L[ibra] xiij s. viij gr. comt vij s. viij gr. ij d. 

 

dierick petteman haut in pachte van de rijselaers 

drij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om j L[ibra] xiiij s.gr;   xx gr. v d.  

 

anth[oniu]s de brouwere haut in pachte van claus 

…….. een b[uijnder] meersschen liggende te den 

………… ts[jaer]s om   xx s.gr. 

 

Den selven haut in pacxhte van den weesen vinsent 

Clarebaut iijc l roen meersschen om x-vj s.gr. 

Comt tsamen     xxx-vj s.gr. comt xviij-iij s.gr. 
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jacob scauteete haut in pachte van den prelaat van 

baudeloo een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      xij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van p[iete]r de blieck 

ij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om xxij s. viij gr. 

 

den selven pacht van den proost van sente baefs een 

h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om vj s. viij gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] j s. iiij gr. comt xxiiij gr. ix d. 

 

livinus van dam[m]e haut in pachte van jan saman 

een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om  xv s.gr.   ix gr. 

 

jan hoorbaut in pachte van jan saman een g[he]m[et] h[alfv] 

vijftich roen lants ts[jaer]s om  xv s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente baefs 

viij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om j L[ibra] xviij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van de prelaet van baudeko 

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om  xxvj s.gr. 

comt tsamen    iij L[ibra] xix s.gr.  comt iij s. xj gr. v d. 

 

W[ille]m raes haut in pachte van de  eesen anth[oniu]s  raes 

Een half hofstede groot ijc l roen met noch 

Ijc roen lants ts[jaer]s om  xxvj s.gr. 

 



Den selven haut in pacxhte van p[auwel]s hauwe een 

h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om  xiiij s.gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] gr.  comt ij s.gr. 

 

Jeper bake haut in pachte van den proost 

sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s.gr.  comt iiij gr. ij d. 
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de W[eduwe] jan de sweemere haut in pachte 

van anth[oniu]s hijnghele een h[alfv] g[he]m[et] lants ts[jaer]s 

om     viij s.gr.  comt iiij gr. x d. 

 

gill[is] Willems haut in pachte van den proost sente 

baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s.gr.    iiij gr. ij d. 

 

michiel pen[n]e haut in pachte van sente baefs 

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xij s. iiij gr.   vij gr. v d.  

 

jan de vogelaere haut in pachte van den heleghen 

gheest van moerbeke een alfve ven[n]e 

ts[jaer]s om    vij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente baefs 

ij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xxiij s.gr. 

 

den selven pacht van den selven een alf b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    vj s. viij gr. 

comt tsamen    j L[ibra] xvj s. viij gr.  comt xxij gr. 

 

adriaen van dam[m]e haut in pachte van den weesen 

vijnsent clarebaut een b[uijnder] vennen ts[jaer]s om 

      xj s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baeds een 

h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om  

      vj s. ij gr. 

comt tsamen     xvij s. ij gr. comt x gr. iiij d. 

 

pieter clarebaut haut in pachte van de weesen 

vinsent clarebaut een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      xij s. vj gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een h[alfv] 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om vj s.ij gr. 

comt tsamen    xviij s. viij gr. comt xj gr. ij d. 
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lieven de croock haut in pachte van anth[oniu]s 

vogelaere een alf hofstede ts[jaer]s om xvj s.gr. comt ix gr. vij d.  

 



anth[oniu]s de vogheleere haut in pachte van het 

clooster van maechdendale ijc roen lants om 

      vj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente baefs 

een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. ij gr. 

comt tsamen    xj s. ij gr.  comt vj gr. ix d. 

 

pieter danijs haut in pachte van den prelaet van 

dronghen een pachtgoet metten huse scueren 

daer op staende groot iij bunder xxvj ghemeten 

en[de] noch daer bij lix ghemeten vennen dexelck 

hij jaerlicxs pacht in gelde ts[jaer]s x L[ibra] v s. iiij gr. 

 

den selven moet den selven jaerlicxs leveren drij sacken 

corens gheextimeert ts[jaer]s  xviij s.gr. 

 

den selven moet noch jaerlicxs leveren den selven 

vc ….saet geextimeert ts[jaer]s  xiij-iiij s.gr. 

 

den selven moet noch jaerlicxs leveren de selve 

ses sacken havere geextimeert ts[jaer]s xxj s.gr. 

 

den selven moet noch jaarlicxs leveren den 

voorn[oemden] prelaet hacht steenen bo….. 

gheexemeert ts[jaer]s   xiij s. iiij gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost 

van sente baefs vj g[he]m[et] h[alfv] meersschen 

ts[jaer]s om     xxvij s.gr. 

comt tsamen in een masse xiiij L[ibra] xviij s.gr. comt xiiij s. x gr. x d. 
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anth[onius] de cock sautere haut in pachte van de 

weesen adriaen walravens vc roeden lants 

ts[jaer]s om     xxvj s. viij gr. 

 

jan de burchgrave haut in pachte van jacob dierks 

iiijc Roen lants ts[jaer]s om  xiiij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen anth[oniu]s 

hijnghele ijc roen lants ts[jaer]s om xij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen vincent 

clarebaut een g[he]m[et] l roen lants om 

      xij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van van de proost sente 

baefs een alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. viij gr. 



comt tsamen    ij L[ibra] iiij s. viij gr. comt ij s. ij gr. ix d. 

 

jan van maercke haut in pachte van de weesen p[iete]r 

de brouwere een h[alfv] g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      vij s. vj gr. 

 

den selven pacht van pieter Willebaert een g[he]m[et] lants 

ts[jaer]s om    xv s.gr. 

 

den selven pacht van den proost van sente baefs een  

h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      viij s.gr. 

comt tsamen     i L[ibra] x s. vj gr.  comt xviij gr. iij d. 

 

adriaen Walravens haut in pachte van jan de grave 

ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om  xx s.gr. 

 

den selven pacht van den weesen anth[oniu]s hijghele 

een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om xij s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een h[alfv] b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   vj s. ij gr. 

comt tsamen   j L[ibra] xviij s. ij gr.  comt xxij gr. xj d. 

        foto 90  = 21 r 

joos heerbaut f[iliu]s willems haut in pachte van 

jacob diercken iijc roen lants ts[jaer]s xiiij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen anth[oniu]s 

hijghele lant en[de] venne ts[jaer]s om xvij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van gill[is] pen[n]e iiij g[he]m[et] 

ven[n]e ts[jaer]s om    xviij s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs 

een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xij s. x gr. 

comt tsamen    iij L[ibra] j s. x gr.  comt iij s. j gr. j d. 

 

de W[eduwe] adriaen vanden wijnckele haut in pachte 

van den proost van sente baefs een h[alfv] b[uijnder]  

meersschen ts[jaer]s om    vj s. ij gr. comt iij gr. viij d. 

 

pieter blancaert haut in pachte van de weesen 

joos Willebaert een hofstede ts[jaer]s om xiiij s.gr.   viij gr. v d.  

 

de W[eduwe] adriaen raes haut in pachte van den proost 

sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. ij gr.  iij gr.  viij gr. d. 

 

jan de brune haut in pachte van de weese anth[oniu]s 



Willebaert een hofstede ts[jaer]s om xxj s.gr.   xij gr. ij d. 

 

jan willebaert haut in pachte van jan de brune 

van een stick van een hofstede ts[jaer]s om vij s.gr.   iij gr. ij d. 

 

jan stobbeleere f[iliu]s p[hi]l[ip]s haut in pachte van sente 

baefs ij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om  

      xx s. vj gr. 

 

den selven haut in pachte van den selven een h[alfv] b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   vj s. viij gr. 

comt tsamen     xxvij s. ij gr. comt xvj gr.iij d. 

       foto 92  = 21 v 

jan vanden Wijnckele haut in pachte van jan 

de blieck ijc l roen lants om  v s.gr. 

 

den selven pacht van proost sente baefs een  

alf b[uijnder]  meersschen ts[jaer]s om  v s. ij gr. 

comt tsamen    xj s. ij gr.  comt vj gr. ix d. 

 

p[iete]r de sweemere haut in pachte van sijnder  

moeder een alf hofstede groot een h[alfv] b[uijnder] 

ts[jaer]s om     xiij s.gr. 

 

den selven pacht van sijmoen de Witte ij g[he]m[et] 

meersschen ts[jaer]s om    xxij s.gr. 

 

den selven pacht van den proost van sente baefs 

ij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om ij L[ibra] iiij s.gr. 

comt tsamen   iij L[ibra] xix s.gr.  comt iij s. xj gr. v d. 

 

joos goosijns haut in pachte van gill[is] de cleerk 

een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om  xv s.gr.   comt ix gr. 

 

livinus hijnghele f[iliu]s livinus haut in pachte 

van de weesen lieven bruggeman een 

hofstsde groot jc roen ts[jaer]s  xx s.gr.    xij gr. 

 

livinus stobbeleere haut in pachte van de W[eduwe] 

joos clarebaut een g[he]m[et] lants ts[jaer]s 

      xij s.gr. 

 

den selven haut in pacxhte van de proost sente 

baefs v g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om 

      xxij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den prelaet van 

dronghen ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      ij s.gr. 

comt stamen     ij L[ibra] xvj s.gr.  comt xxj gr. viij d. 



        foto 94  = 22 r 

…… van maercke haut in pachte van sente 

baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. viij gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen joos saman 

een g[he]m[et] lants ts[jaer]s  xiij s. iiij gr. 

 

den selven haut in pachte joos dierken ijc Roen 

lants ts[jaer]s om    viij s.gr. 

 

den selven haut in pachte een gemet lants 

ts[jaer]s om    ix s.gr. 

comt tsamen     j L[ibra] xvij s.gr.  comt xxij gr. ij d. 

 

sijmoen de bock haut in pachte van sijn 

wijfs kinderen een alf ghemet lants 

ts[jaer]s om    viij s.gr. 

 

den selven pacht van den proost van sente baefs 

ij g[he]m[et] jc roen meersschen ts[jaer]s om 

      xx s.gr. 

comt tsamen    xxviij s.gr.  comt xvj gr. x d. 

 

jacob theijsebaert haut in pachte van den 

proost sente baefs iiij g[emete]n l Roen meersschen 

ts[jaer]s om    xvij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van der W[eduwe] p[iete]r rooms  …. 

drij ghemeten h[alfv] lants ts[jaer]s om xxx s.gr. 

comt tsamen    ij  L[ibra] vij s.gr. comt ij s. iiij gr. ij d. 

       foto 96  =  22 v 

hier naer volghen de personen die wonende 

sijn tot caudenborm en[de] dat van haerlieder 

pachtijnghe en[de] Win de goeden toenehoren 

en[de] c[omt] so hier naer volcht 

 

gill]is] heerbaut haut in pachte van den 

weesen cornelis hijnghele een h[alfv] b[uijnder] lants 

ts[jaer]s om     xviij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen joos 

saman een ghemet lants ts[jaer]s om xx s.gr. 

 

den selven haut in pachte van josijne hijmpens 

ij sticken lants ts[jaer]s om  x s.gr. 

 

den selven haut in pachte van m[eeste]r W[ille]m stalijns 

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xx s.gr. 

 



den selven haut in pachte van sente baefs ij b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   xviij s.gr. 

comt tsamen   iiij L[ibra] vj s.gr. comt iiij s. iiij gr. vij d. 

 

anth[oniu]s hijghele f[iliu]s anth[oniu]s haut in pachte van 

de weesen jan de voghelaere vij g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s om    xx s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs ij b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   xviij s.gr. 

 

den selven pacht van den weesen joos saman iiijc roen 

lants ts[jaer]s om    xxviij s.gr. 

 

den selven pacht van de weesen gill[is] van ho…. 

ijc l roen lants ts[jaer]s om  x s.gr. 

 

den selven pacht van lowijs de brouwere xc roen 

meersschen ts[jaer]s om   xxiij s.gr. 

 

den selven pacht van van de rijseleers ij g[he]m[et] 

meersschen ts[jaer]s om   ix s. vj gr. 

comt tsamen   v g[he]m[et] viij s. vj gr. comt v s. v gr. j d. 

        foto 98  = 23 v- 

p[iete]r de vogheleere haut in pachte van de heleghen 

gheest van moerbeke een h[alfv]  b[uijnder] een h[alfv] b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s 

om     xiij s.gr.   viij gr. v d. 

 

anth[oniu]s de cock f[iliu]s bauwijns haut in pachte van 

den weesen joos saman een stick van een[ne] huse 

met jc Roen lants ts[jaer]s om  viij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weese livinus de  

cock lxxv roen lants ts[jaer]s om iiij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van proost sente baefs 

een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. ij gr. 

 

den selven haut in pachte van den selven een 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om ix s.gr. 

comt tsamen     j L[ibra] vij s. ij gr. comt xvj gr. iiij d. 

 

lowijs stobbeleere haut in pachte van jan 

ramont een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xj s.gr.   vj-vij s.gr. 

 

pieter vijncke haut in pachte van jacob van 

dam[m]e een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om  



      vj s. viij gr. 

 

den selve haut in pachte van van den selven een b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   xx s.gr. 

 

den selven haut in pachte van baudewijn saman 

ij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om xv s.gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] j s. viij gr.  comt ij s. j gr. 

 

jan boon haut in pachte van p[iete]r van mendonck 

ijc roen lants ts[jaer]s om   ix s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een 

pertije meersschen ts[jaer]s om  xvj s.gr. 

comt tsamen      xxv s.gr. comt xv gr. 

        foto 100  m 24 r 

jan de molenaere lutinck haut in pachte van de 

prelaet van baudeloo een corenmeulene ts[jaer]s om 

      viij L[ibra] s.gr. 

 

den selven pacht van sente baefs sekere meersschen 

ts[jaer]s om    xiiij s.gr. 

comt tsamen   viij L[ibra] xiiij s.gr.  comt viij s. viij gr. v d. 

 

 

jan van hende f[iliu]s anth[oniu]s haut in pachte van den 

proost sente baefs een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      ix s.gr. 

 

den selven haut in pachte van jan van roeijen een 

h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xiiij s.gr. 

comt tsamen    xxiij s.gr.  comt xiij gr. x d. 

 

de W[eduwe] mattijs penne haut in pachte van den proost 

sente baefs een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      ix s.gr. 

 

den selven haut in pachte van jan van roeijen 

een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xiiij s.gr. 

comt tsamen    xxiij s.gr ts[jaer]s  comt xiij gr. x d. 

 

adriaen raes haut in pachte van den 

lieven van haelst xviij b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xviij L[ibra] gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs 

v b[uijnder] h[alfv] meersschen ts[jaer]s om 

      ij L[ibra]ix s.gr. 



 

den selven pacht van ph[ilip]s cock vier ghemeten 

lants ts[jaer]s om    xxx s.gr. 

 

den selven pacht van jan Wille een ghemet 

lants ts[jaer]s om    vj s.gr. 

comt tsamen    xxij L[ibra] v s.gr.  comt xxij s. iij d. 

        foto  102  =  24  v 

de W[eduwe] jan sueij haut in pachte van den proost 

sente baefs een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      ix s.gr.   v gr. v d. 

 

matthijs heerbaut haut in pachte van den proost 

sente baefs drij h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xx s.gr. 

 

den selven pacht van den selven ij b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xxij s.gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] ij s.gr.  comt ij s. i gr.ij d. 

 

joos hijnghele haut in pachte van pieter nueijt … 

viijc roen lants ts[jaer]s om  xxij s.gr. 

 

den selven pacht van gill[is] stobbeleere een g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s om    xiij s.gr. 

 

den selven pacht van den proost van sente baefs 

drij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xxvij s.gr. 

 

den selven pacht van den selven noch een h[alfv] b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    v s.x gr. 

comt tsamen     iij L[ibra] vij s.gr.  comt iijs. ij gr. x d. 

 

jan de brune f[iliu]s jans haut in pachte van 

den proost van sente baefs drij b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om     xx s.gr. 

 

den selven pacht van den selven een h[alfv] b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    vj s. viij gr. 

comt tsamen     xxvj s. viij gr.  comt xvj gr. 

 

pieter van dam[m]e haut in pachte van jan van  

dam[m]e ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om xij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van jacop van dam[m] e 

stick lants ts[jaer]s om   vij s.gr. 

        foto 104  = 25 r 

den selven haut in pachte van sente baefs drij 

alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xiij s. vj gr. 

comt tsamen    j L[ibra] xiij s. vj gr.  comt xx-j d. 



 

de W[eduwe] olivier de brune haut in pachte van 

den proost sente baefs een b[uijnder] h[alfv] meersschen 

ts[jaer]s om    xiij s. vj gr. 

 

den selven haut in pachte van den selven een h[alfv] b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    vj s.viij gr. 

 

den selven haut in pachte van jan van Roeijen een 

ghemet meersschen ts[jaer]s om  iiij s. viij gr. 

comt tsamen    j L[ibra] iiij s. x .gr.  comt xiiij gr. xj d. 

 

lievin de caluwe haut in pacht van den weesen 

joos heerbaut een alf hofstede groot vijftich 

Roen ts[jaer]s om   ix s.gr.  v gr. v d. 

 

de W[eduwe] anth[oniu]s van rijsele haut in pachte 

van den proost van sente baefs een buijnder 

meersschen ts[jaer]s om    ix s.gr.  v gr. v d. 

 

pieter parijs haut in pachte van den proost 

van sente baefs iiij g[he]m[et] h[alfv] meersschen ts[jaer]s 

om     xiij s. vj gr. viij gr. j d. 

 

pieter de pau haut in pachte van onse 

vrauwen sente salvatoors binnen ghendt 

viijc Roeden meersschen ts[jaer]s om xx s.gr. xij gr. 

         foto 106  =  25 v 

pieter de cock f[iliu]s bauwijns haut in pachte 

van den weesen jacop hijgele iiijc roeden 

lants ts[jaer]s om    xix s.gr. 

 

den selven pacht van den prelaet van baudeloo 

iiijc Roen lants ts[jaer]s om  xvj s.gr. 

 

den selven pacht van den proost van sente baefs 

iij b[uijnder] b[uijnder] viijc Roen meersschen ts[jaer]s om 

      j L[ibra] xj s.gr. 

 

den selven pacht van de Ruseleers drij g[he]m[et] h[alfv] 

meersschen ts[jaer]s om   xx s.gr. 

comt tsamen     iiij L[ibra] vj s.gr.  comt iiij s. iij gr. vij d. 

 

pieter de sautere haut in pachte van anth[oniu]s 

oosterlinck een g[he]m[et] ijc roen lants ts[jaer]s om 

      xxij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost van 

sente baefs een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xij s. iiij gr. 



comt tsamen    xxxiiij s. iiij gr. comt xx gr. vj d. 

 

andries de brune haut in pachte in pachte van lieven van 

dam[m]e ijc Roen lants ts[jaer]s om xiiij s.gr. viij gr. v d. 

 

anth[oniu]s de brune muelemeestere haut in pachte 

van den abt van baudekoo vij b[uijnder] ijc roen 

meersschen ts[jaer]s om   iiij L[ibra] gr. 

 

den selven pacht van den selven een ghemet 

lants ts[jaer]s om    v s.gr. 

comt tsamen    iiij L[ibra] v s.gr. comt iiij s; iij gr. 

        foto 108  = 26 r 

pieter duijck f[iliu]s p[ieter]s haut in pacte van pieter de 

brune iiijc roen lants ts[jaer]s om xviij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente 

baefs een vierendeel b[uijnder]  meersschen om 

      iij s.gr. 

comt tsamen    xxj s.gr. comt xij gr. vij d. 

 

jan goosijn haut in pachte van seger van 

dam[m]e ijc Roen lants ts[jaer]s om x s.gr. 

 

den selven pacht van gill[is] stobbeleere een g[he]m[et] 

lants en[de] ijc Roeden meersschen ts[jaer]s om 

      xix s.gr. 

 

den selven haut in pachte van jan van dam[m]e  

ijc Roen meersschen en lants ts[jaer]s om 

      x s.gr. 

comt tsamen    een L[ibra] xix s.gr.  comt xxiij gr. iiij d. 

 

jan Raes haut in pachte van der kercke van 

moerbeke ijc roen lants ts[jaer]s om vij s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs drij 

vierdeelen b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      viij s. xj gr. 

 

den selven pacht van den selven iiijc roen lants 

ts[jaer]s om    ix s.gr. 

comt tsamen     xxiiij s. xj gr. comt xiiij gr. xj d. 

 

jan de brune ……… haut in pachte van joos parijs een 

g[he]m[et] lants ts[jaer]s om   xx s.gr. xij gr. 

 

gill[is] hijghele f[iliu]s jacops haut in pachte van  

den weesen jacop hijghele een alf hofstede 

met iiijc Roen lants ts[jaer]s om  ij L[ibra] gr. 



 

den selven pacht van den proost sente baefs een 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xj s.gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] xj s.gr.  comt ij s. vj gr. viij d. 

        foto 110  = 26 v 

jacop hijughe f[iliu]s joos haut in pachte van 

de weesen gill[is] hijughe vc roen lants ts[jaer]s 

om     i L[ibra]  vj s. viij gr. 

 

den selven haut in pachte van de weesen joos 

saman een hofstede groot met de lande een  

g[he]m[et] ts[jaer]s om   xxxiij s.gr. 

 

den selven pacht van jan saman een g[he]m[et] g[he]m[et] lants 

ts[jaer]s om    xv s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen p[iete]r de 

brune ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om xx s.gr. 

 

den selven pacht van den weesen joos saman een g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s om    xvj s.gr. 

 

den selven pacht van m[eeste]r Willem stalijn een 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xxij s.gr. 

 

den selven pacht van de ruselaers een h[alfv] b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   vij s.gr. 

 

den selven pacht van den proost van sente baefs 

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xiij-vj s.gr. 

comt tsamen    vij L[ibra] xiij s. ij gr. comt vij s. vij gr. xj d. 

 

jan de sweemere haut in pachte van de weesen 

vincent de grave een alf hofstede groot met 

den lande een g[he]m[et] ts[jaer]s om xxiiij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van p[iete]r van mendonck 

ijc roen lants ts[jaer]s om   xvj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost van sente 

baefs  een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s.gr. 

 

den selven pacht van den selven ij b[uijnder] hettijnge 

ts[jaer]s om     xv s.gr. 

comt tsamen    iij L[ibra] ij s.gr. comt iij s. j gr. ij d. 

        foto 112  = 27 r 

gill[is] de vogeleere f[iliu]s oliviers haut in pachte 

van anth[oniu]s bake ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s 

      xxxij s.gr. 



 

den selven pacht van den proost sente baefs seker 

meersschen ts[jaer]s om   xvj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den selven een h[alfv] b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   vj s. viij gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] xiiij s. viij gr. comt ij s. vij gr. ix d. 

 

pieter hijnghele haut in pachte van den proost 

van sente baefs een h[alfv] b[uijnder] lants om 

      xiiij s.gr. 

 

den selven pacht van den selven ij b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om     xviij s.gr. 

 

den selven heeft in pachte van de weesen Gill[is] 

van hende iiijc roen lants ts[jaer]s om xx s. gr. 

 

den selven pacht van de Kercke van moerbeke 

ijc roeden meersschen ts[jaer]s om iij s. iiij gr. 

 

den selven heeft in pachte van den Ruseleers ij 

g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om ix s.gr. 

den selven pacht van adriaen de caluwe ij g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s om    xvj s.gr. 

comt tsamen    iiij L[ibra] iiij gr. comt iiij s. gr.ij d. 

 

joos heerbaut haut in pachte van jacops hijngels 

kinderen een alf hofstede groot met den 

lande een g[he]m[et] ts[jaer]s om xxxiiij s.gr. 

 

den selven pacht van seger van dam[m]e een h[alfv] 

b[uijnder] lants ts[jaer]s om  xx s.gr. 

        foto 114  = 27  v 

den selven heeft in pachte van hendrick de 

hertoghe een h[alfv] g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om 

      iij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen jan de bock 

ijc Roen meersschen ts[jaer]s om v s. iiij gr. 

 

den selven pacht van sente baefs v b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    ij L[ibra] gr. 

 

den selven pacht van de selven een buijnder meersschen 

ts[jaer]s om    xiij s. iiij gr. 

comt tsamen   v L[ibra] xv s. viij gr.  comt v s. ix gr. v d. 

 

jan de caluwe haut in pachte van den prelaet van 

baudeloo een coremuelene ts[jaer]s om iiij L[ibra] gr. 



 

den selven haut in pachte van den proost sente baefs 

een b[uijnder] h[alfv] meersschen ts[jaer]s om 

      xj s. viij gr. 

 

den selven pacht van den selven een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xiiij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen jan 

raes ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om xviij s.gr. 

 

den selven pacht van den weesen adriaen raes 

ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om  xviij s. vj gr. 

comt stamen   vij L[ibra] vj s. ij gr. comt vij s. iij gr. v d. 

 

dierick de wiseleere      haut in pachte van sente baefs  

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om  x s.gr.  vj gr. 

 

adriaen de brune haut in pachte van jan van roeijen 

een ghemet meersschen ts[jaer]s om  ix s. iiij gr.  v gr. vij d. 

       foto 116   = 28 r 

pieter de brune muelemeestre haut in pachte 

van jan saman ij g[he]m[et] lants om  xxviij s.gr. 

 

den selven pacht van adriaen de caluwe drij 

g[he]m[et] lants ts[jaer]s om  xxx s.gr. 

 

den selven pacht van pîete]r stobbeleere ij g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s om    xx s.gr. 

 

den selven pacht van den weesen joos saman 

een h[alfv] g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      viij s.gr. 

 

den selven pacht van den heleghen gheest van 

moerbeke een hondert roeden ts[jaer]s om  

      iiij s. ij gr. 

 

den selven pacht van sente baefs ij b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xij s.gr. 

 

den selven pacht van den selven een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    ix s.gr. 

comt tsamen    v L[ibra] xj s. ij gr. v s. vj gr. iij d. 

 

lievinus vanden vijvere pachte van den proost sente 

baefs iiij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xxxij s.gr. 

 

den selven pacht van de prelaet van baudeloo 



iij g[he]m[et] h[alfv] meersschen ts[jaer]s om 

      xxvj s. viij gr. 

comt tsamen   ij L[ibra] xviij s. viij gr. comt ij s. xj gr. ij d. 

 

joos vanden ……… haut in pachte van 

michiel de rijmakere een hofstede ts[jaer]s ts[jaer]s om 

      j L[ibra] xiijs. iiij gr.  xx gr. 

 

joos de Witte haut in pachte van p[iete]r van 

mendonck een huseken ts[jaer]s om xx s.gr.  xij gr. 

         Foto 118  = 28 v 

mathijs hijnghele haut in pachte van den 

prelaet van baudeloo iij b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    iij L[ibra] gr. 

 

den selven pacht van den selven een alf b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   xxvj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den selven drij 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om ij L[ibra] v s.gr. 

 

den selven pacht van den selven vier g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s om    xxiiij s.gr. 

den selven pacht van den proost sente baefs 

sekere meersschen ts[jaer]s om  ij L[ibra] v s.gr. 

comt tsamen    x L[ibra] gr.  comt x s.gr. 

 

W[ille]m ….. erleijnen haut in pachte van jan goosijn 

ijc roen lants ts[jaer]s om   xv s.gr. 

 

den selven pacht van jan van dam[m]e ijc roen 

lants ts[jaer]s om    vj s. viij gr. 

comt tsamen    xxj s. viij gr. comt xiij gr. 

 

fransoeijs van dam[m]e haut in pachte van m[eeste]r 

W[ille]m stalijn een hofstede ts[jaer]s om  

xxiij s. iij gr.  xiiij gr. 

 

de W[eduwe] p[iete]r de bock ………… haut in 

Pachte van den prelaet van baudeloo 

viij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om iiij L[ibra] gr. 

 

den selven haut in pachte van jan goosijn ijc roen 

lants ts[jaer]s om    xiiij s.gr. 

         foto 120 = blz 29 r 

 

den selven haut in pachte van joos de Wachter 

een alf b[uijnder]n lants ts[jaer]s om xxij s.gr. 

comt tsamen   iiij L[ibra] xvj s.gr. comt iiij s. ix gr. vij d. 

 



de W[eduwe] jan vanden voorde haut in pachte 

van den prelaet van baudeloo ij b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xxxvj s.gr.  comt xxj gr. vij d. 

 

jan veesaert haut in pachte van joos de wachtere 

ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om  ij L[ibra] gr. 

 

den selven heft in pachte van den weesen p[iete]r 

W[ille]ms een hofstede ts[jaer]s om xxx s.gr. 

comt tsamen    iij L[ibra] x s.gr. comt iij s. vj d. 

 

m[eeste]r jan meijere haut in pachte van den prelaet 

van baudeloo v g[he]m[et] lants om x s.gr. 

 

den selven pacht van den selven vier g[he]m[et] 

meersschen ts[jaer]s om   xviij s.gr. 

comt tsamen    xxviij s.gr. comt xvj gr. x d. 

 

jan de Kerf haut in pachte van joos 

de Wulf een hofstede ghestaen daer 

oost aen de brugghe ts[jaer]s om v L[ibra] x gr.  v s. vj gr. 

 

m[eeste]r W[ille]m stalijn haut in pachte van den  

prelaet van baudeloo ij b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om     xxxv s.gr.  xxj gr. 

    foto 122   is waarschijlijk een bladzijde weg 

 

den selven pacht van sijnder moeder een hofstede 

ts[jaer]s om    ij L[ibra] v s.gr. 

 

den selven pacht jeghens de weesen gill[is] de 

bock een ghemet lants ts[jaer]s 

om     x s.gr. 

comt tsamen    iij L[ibra] xij s. vj gr.  comt iij s. vij s. H[alfve] 

 

anth[oniu]s W[ille]ms haut in pachte van jan goosijn een 

g[he]m[et] lants ts[jaer]s om   xix s.gr. 

 

den selven haut in pachte van joos parijs ijc roen 

lants ts[jaer]s om    xiij s.gr. 

comt tsamen    xxxj s.gr. xix gr. ij d. 

 

pieter stobbeleere f[iliu]s martijns haut in pachte 

van jan goosijn vier g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om 

      xxx s.gr. xviij gr. 

 

jan pen[n]e f[iliu]s rogiers haut in pachte van den prelate 

van baudeloo ij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xxxij s.gr.  xix gr. ij d. 

 



p[iete]r pen[n]e haut in pachte van den prelaet van  

baudeloo v g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om 

      ij L[ibra] gr. 

 

Den selven haut I pachte van jan pen[n]e een 

b[uijnder] lants ghelegen int twee steden….. ts[jaer]s 

om     xxviij s.gr. 

comt tsamen    iij L[ibra] vij s.gr.  comt s. iij gr. iiij-x d. 

      Foto 123 blz. 30  r 

jan de  blieck f[iliu]s rogiers haut in pachte van den 

W[eduwe] ant[oniu]s veesaert een camerken ts[jaer]s om 

      vij s.gr.   iiij gr. ij d. 

 

gill[is] de blieck f[iliu]s rogiers haut in pachte van 

michiel de rijnakere een alf b[uijnder] lants ts[jaer]s 

om     xxv s. x gr.  xv gr.H[alfv] 

 

jan deijaert heeft in pachte van den prelaet van 

baudeloo ij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om 

      xiij s. iiij gr.  viij gr. 

 

martijn verwilgen haut in pachte van den prelaet 

van baudeloo een perseel meersschen ts[jaer]s 

om     ij L[ibra] gr.  ij s.gr. 

 

jan de wint f[iliu]s antôniu]s haut in pachte van 

jan van dam[m]e een hofstede groot ijc l 

roen ts[jaer]s om    xxxvj s. viij gr. 

 

den selven haut in pachte van de weesen adriaen 

de blieck een ghemet lants ts[jaer]s om xix s.gr. 

 

den selven haut in pachte van jan de 

Wint f[iliu]s joos ijc l roeden lants ts[jaer]s 

om     xvj s.gr. 

comt stamen    ij L[ibra] xj s. viij gr.  comt iij s. vij d. 

 

gill[is] de blieck f[iliu]s anth[oniu]s haut in pachte van 

de weesen anth[oniu]s de Wint iiijc roen 

lants ts[jaer]s om    xxj s.gr.  xiij gr. ij d. 

 

cornelis lem pacht van den proost sente baefs een h[alfv] b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om    vj s. ij gr. comt iij gr. viij d. 

       foto 125  =  30 verso 

pieter verwilghen haut in pachte van jan van  

Roeijen drij vierendeel b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   xxj s.gr. 

 

den selven pacht van deb prelaet van baudeloo 

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xx s.gr. 



comt tsamen    ij L[ibra] j s.gr. comt xxiiij gr. vij d. 

 

jan deijaert haut in pachte van den proost sente 

baefs een vierendeel b[uijnder] meersschen ts[jaer]s 

      iij s. iiij gr. ij gr. 

 

jan hijnghele heerken haut in pachte van den  

prelaet van baudeloo een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s 

om     xx s.gr.  

 

den selven pacjt van jan van Roeijen drij vierendeel 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xxj s.gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] j s.gr. comt xxiiij gr. vij d. 

 

pieter veesaert haut in pachte vanden prelaet 

van baudeloo enn buijndere meersschen ts[jaer]s 

      xx s.gr. 

 

den selven pacht van jan roeijen een h[alfv] b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   xiiij s.gr. 

comt tsamen    xxxiiij s.gr.  comt xx gr. v d. 

 

pieter de brune  coorder …. pacht jeghens 

joos parijs een alf buijndere 

meersschen ts[jaer]s om   xv s.gr. x gr. 

      foto  128    31 r 

adriaen de guchteneere haut in pachte van den 

weesen p[iete]r de Wint een g[he]m[et] lants ts[jaer]s 

om     xviij s.gr. 

 

den selven pacht van anth[oniu]s pen[n]e een gemet lants 

ts[jaer]s om    xv s.gr. 

comt tsamen    xxxij s.gr.  comt xix gr. x s. d. 

 

jan de buijsschere haut in pachte van den prelaet 

van baudeloo vier ghemeten meersschen ts[jaer]s 

om     xxiiij s.gr. xiiij gr. v d. 

 

anth[oniu]s de brune coordere pacht van den prelaet van 

baudeloo een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s.gr. iiij gr. ij d. 

 

jan de ……. haut in pachte van de weesen joos 

saman een g[he]m[et] g[he]m[et]lants ts[jaer]s om 

      xj s.gr.  vj gr. vij d. 

 

anth[oniu]s de blieck f[iliu]s lauwereijs haut in pachte 

van joos de Wachtere ij g[he]m[et] lants om 

      xxvj s.gr. 

 



den selven pacht van jan van dam[m]e iiijc 

Roeden lants ts[jaer]s om  xvj s.gr. 

 

den selven pacht van gill[is] de bock 

costere ijc Roeden lants ts[jaer]s om xiij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den prelaet 

van baudeloo drij ghemeten en alf 

meersschen ts[jaer]s om   xviij s. vj gr. 

comt tsamen   iij L[ibra] xiij s. vj gr. comt iij s. viij gr. j d. 

       foto 130  = 31 v 

pieter de boo ….. haut in pachte van den prelaet 

van baudeloo een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s.gr. 

 

den selven pacht van joos de Wachtere j g[he]m[et] lants 

ts[jaer]s om    xxvj s.gr. 

comt tsamen    xxxiij s.gr. comt xix s. x d. 

 

jan de Wint jans…….haut in pachte van den prelaet 

van baudeloo een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xvj s. viij gr.  x gr. 

 

cornelis bomble haut in pachte van m[eeste]rW[ille]m 

stalijn ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om xxiij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente 

baefs een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xiiij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van adriaen de caluwe 

ij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xxxv s. viij gr. 

comt tsamen   iij L[ibra] xiij s. viij gr. comt iij s. viij gr. ij d. 

 

lowijs de buijsschere haut in pachte van den prelaet 

van baudeloo een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xij s.gr. vij gr. ij d. 

 

pieter verwilghen  …… haut in pachte van 

den prelaet van baudeloo een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xxij s.gr. xiij gr. ij d. 

 

jacop tirijn ……… haut in pachte van den prelaet 

van baudeloo vier buijnders meersschen 

ts[jaer]s om    iij L[ibra] gr. 

       foto 132  = 32 r 

den selven haut in pachte van den weesen 

anth[oniu]s huijghe een alf hofstede groot jc 

Roen ts[jaer]s om   xviij s.gr. 

 



de selven haut in pachte van den selven een h[alfv] b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   vij s.gr. 

 

den selven pacht van den selven een h[alfv] g[he]m[et] lants 

ts[jaer]s om    v s.gr. 

 

den selven van de selven noch drij ghemeten lants 

ts[jaer]s om    xij s.gr. 

 

den selven pacht van de selven ijc Roeden lants 

ts[jaer]s om    ix s.gr. 

comt tsamen    v L[ibra] xj s.gr. comt v s. vj gr. vij d. 

 

lauwereijs de blieck lauwereijs haut in pachte 

van pieter stobbeleere een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      xx s.gr. 

 

den selven haut in pachte van jan van dam[m]e 

een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om xx s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den prelaet van baudeloo 

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xix s.gr. 

 

den selven pacht van den selven een alf buijnder 

meersschen ts[jaer]s om    v s. vj gr. 

comt tsamen   iij L[ibra] iiij s. vj gr. comt iij s. ij gr. viij d. 

 

anth[oniu]s de clerck ….. haut in pachte van den weesen 

martijn clarebaut de vier deelen van vijfven 

van een hofstede groot vier g[he]m[et] h[alfv] ts[jaer]s om 

      ij L[ibra] viij s.gr. 

 

den selven pacht van den selven een alf b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xj s. viij gr. 

comt tsamen   ij L[ibra] xix s. viij gr. comt ijs. xj gr. ix d. 

       foto 134  = 32 v 

 

jan verwilghen haut in pachte van den Ruselaers 

vijf g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om ij L[ibra] gr. 

 

den selven haut in pachte van den hoors anth[onoi]s de 

brune ijc Roen lants ts[jaer]s om  x s.gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] x s.gr. comt ij s. vj gr. 

 

pieter de cock backere haut in pachte van  

jan pereijs ij ghemeten lants ts[jaer]s 

om     xxx s.gr. xviij gr. 

 

lievins pereijs haut in pachte van de weesen 

jan de bock een hofstede ts[jaer]s om xiiij s.gr. vii gr. v d. 



 

adriaen hijnghele haut in pachte van den  

prelaet van van baudeloo vier buijnderen 

meersschen ts[jaer]s om   iij L[ibra] gr. iij s.gr. 

 

joachim hoochwaut haut in pachte van adriaen 

de caluwe meersschen ts[jaer]s om iij L[ibra] 

 

den selven haut in pachte van de weesen gill[is] hijngele 

een alf hofstede metten landen groot tsamen ij g[he]m[et] 

h[alfv] ts[jaer]s om   ij L[ibra] viij s.gr. 

comt tsamen    v L[ibra] vij s.gr. comt v s. iiij gr. x d. 

 

maergriete habers ….. haut in pachte van jaques …. 

jansijns een alf hofstede groot lxxv roen ts[jaer]s 

om     xiij s. iiij gr. viij gr. 

         foto  136 = 33 r 

gill[is] de vroo haut in pachte van jaques 

janssins een alf hofstede groot lxxv roen 

ts[jaer]s om    xiij s. iiij gr. viij gr.  

 

pieter ……. haut in pachte van jan van roeijen 

een alf ghemet meersschen ts[jaer]s om iiij s. iiij gr. ij gr. vij d. 

 

adriaen de caluwe haut in pachte van den 

prelaet van baudeloo ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s 

om     vj s. viij gr. 

 

den selven pachte van den selven vj ghemeten 

lants ts[jaer]s om    ij L[ibra] gr. 

 

den selven pacht van den selven x b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    v L[ibra] x s. viij gr. 

comt tsamen   vij L[ibra] xvij s. iiij gr. comt vij s. x gr. iij d. 

 

jacop de caluwe haut in pachte van den 

prelaet van baudeloo vier ghemeten 

meersschen ts[jaer]s om   xx s.gr. 

 

den selven pacht van den weesen pieter de 

Wint een hofstede groot drij ghemeten 

ts[jaer]s om    iij L[ibra] x s.gr. 

 

den selven pacht van de… se hollaert 

een alf buijnder meersschen ts[jaer]s om 

      viij s. vj gr. 

comt tsamen    iiij L[ibra] xviij s. vj gr. comt iiij s. xj gr. j d. 

       foto 138 =  33 v 

mathijs de vogeleere haut in pachte van 

den prelaet van baudeloo een b[uijnder] en[de] een alf 



ghemet meersschen ts[jaer]s om  xvij s. vj gr. x gr. v d. 

 

leenaert de wachtere haut in pachte van 

den prelaet van baudeloo een b[uijnder] h[alfv] meersschen 

ts[jaer]s om     xxx s.gr. 

 

den selven pachte van den selven een h[alfv] buijndere 

meersschen ts[jaer]s om   x s.gr. 

 

den selven pacht van den selven een h[alfv] buijndere 

meersschen ts[jaer]s om    viij s.gr. 

comt tsamen     ij L[ibra] viij s.gr. comt ij s. iiij gr. x d. 

 

jacop lem haut in pachte van joos perijs 

een hofstede gheheeten de fonteijne ts[jaer]s 

om     iiij L[ibra] gr.  iiij s.gr. 

 

xpiaen de waghemakere haut in pachte 

van den prelaet van baudeloo ij b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xxxv s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den selven vier 

gjemeten lants ts[jaer]s om   ix s.gr. 

 

den selven pacht van den selven een buijndere 

meersschen ts[jaer]s om   x s.gr. 

comt tsamen   ij L[ibra] xiiij s. ix gr. comt ij s. viij gr. x d. 

        foto 140  = 34 r 

jan perijs haut in pachte van den prelaet 

van baudeloo een b[uijnder] meersschen om 

      xviij s.gr. 

 

den selven pacht van jan van roeijen een h[alfv] b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om    xiij s.gr. 

comt tsamen     xxxj s.gr. comt xviij gr. vij d. 

 

Sanders parijs haut in pachte van joos de wachter 

een  alf ghemet lants ts[jaer]s om  x s.gr. 

 

den selven pacht van van adriaen van dam[m]e een  

g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om  x s.gr. 

comt tsamen    xx s.gr. comt xj gr. 

 

jacop Watersoone haut in pachte van de weesen 

cornelis can[n]ekens een hofstede ts[jaer]s om 

      ij L[ibra] gr. 

 

den selven haut in pachte van Pieter can[n]ekens 

ijc Roen lants ts[jaer]s om  xj s.gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] xj s.gr. comt ij s. vj gr. vij d. 



 

de W[eduwe] anth[oniu]s de cock haut in pachte van 

den prelaet van baudeloo een buijndere 

meersschen ts[jaer]s om   xv s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den selven 

een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xij s.gr. 

comt tsamen    xxvij s.gr. comt xvj gr. ij d. 

 

anth[oniu]s de brouwere f[iliu]s l[ieve]n  …. haut in pachte van 

adriaen de caluwe een alf hofstede ts[jaer]s om 

      xvj s.gr. ix gr. vj d. 

       foto  142 =  34 v 

anth[oniu]s bruggheman haut in pachte van den prelaet 

van baudeloo een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xv s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen jan de  

bock een ghemet lants W[eduwe] om xij s. vj gr. 

comt tsamen    xxvij s. vj gr. comt xvj gr. v d. 

 

lieven deijnaert haut in pachte van den 

prelaet van baudeloo een h[alfv] b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    x s.gr. 

 

den selven pavjt van gill[is] de bock een h[alfv] g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s om    x s.gr. 

comt tsamen    xx s.gr.  xij gr. 

 

de W[eduwe] p[iete]r de brune lenaert haut in pachte van 

den prelaet van baudeloo een h[alfv] b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    x s.gr. 

 

den selven van den selven een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s 

om     x s.gr. 

comt tsamen     xx s.gr. comt xij gr. 

 

jan de blieck meijere haut in pachte van den 

weesen adriaen de blieck een ghemet 

lants ts[jaer]s om   xxj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van de weesen anth[oniu]s 

hijghele een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van de weesen jan de blieck 

ijc Roen meersschen ts[jaer]s om v s. iiij gr. 

 

den selven haut in pachte van het kint arent 



de roose ijc xxv roen lants ts[jaer]s om viij s.gr. 

comt tsamen   ij L[ibra] vj s. iiij gr. comt ij s. iij gr.ix d. 

       foto 144  = 35 r 

 

lievin ….. de vogheleere f[iliu]s pieters haut in 

pachte van den weesen gill[is] de bock een g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s om    xx s. iij gr. 

 

den selven haut in pachte van cornelis van dam[m]e 

een alf g[he]m[et] lants ts[jaer]s om viij s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een 

vierendaal b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      iij s. iiij gr. 

comt tsamen    xxxij s.gr. comt xix gr. ij-d. 

 

jacop de cock f[iliu]s ant[oniu]s haut in pachte van  

gill[is] daens iiijc Roen lants ts[jaer]s om 

      xiiij s.gr. viij gr. v d. 

 

anth[oniu]s de cock f[iliu]s anth[oniu]s haut in pachte van  

den weesen Pieter de cock sauterne seker lant 

ts[jaer]s om    x s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een h[alfv] 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om vij s. ij gr. 

comt tsamen    xvij s. ij gr. comt x gr. iij d. 

 

pieter de vos f[iliu]s cornelis haut in pachte 

van den prelaet van baudeloo viij ghemeten 

lants ts[jaer]s om    ij L[ibra] gr.  ij s.gr. 

 

pieter van dam[m]e f[iliu]s segers haut in pachte van 

den hoors …………………………. Een alf b[uijnder] 

lants ts[jaer]s om    xij s.gr. vij gr. ij d. 

 

anth[oniu]s de vogheleere f[iliu]s jans haut in pachte 

van de weesen jan de bock een h[alfv] b[uijnder] lant 

en[de] ven[n]e ts[jaer]s om  xj s. v gr. vj gr. x d. 

        foto  146   =  35 v 

 

jan de Wilde haut in pachte van den prelaet van 

baudeloo iij b[uijnder] lants ts[jaer]s om  

      ij L[ibra] gr. 

Roeijen …en[de] licht op sijnaeij en[de] sal daer betalen 

 

den selven pacht van joos de Wachtere een stick 

lants ts[jaer]s om    xx s.gr. 

 

Roeijen …en[de] licht op sijnaeij en[de] sal daer betalen 



 

den selven pacht van den prelaet van baudeloo 

iij b[uijnder] meerschen ts[jaer]s om ij L[ibra] xix s.gr. 

 

den selven pacht van jacus de rijseleere twee 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om j L[ibra]  

comt tsamen jaerlijken    ij L[ibra] s.gr. comt ij s. vj gr. 

 

jan de cock  ……….. haut in pachte van den 

weesen p[iete]r de cock een derde van eender 

hofstede met wat lants ts[jaer]s om x s.gr.  vj gr. 

 

cornelis van dam[m]e haut in pachte van gill[is] 

pen[n]e een ghemet lants ts[jaer]s om xiiij s.gr. 

 

den selven pact van gill[is] de Wint een gemet 

meersschen ts[jaer]s om   xj s.gr. 

comt tsamen    xxix s.gr. comt xvij gr. v d. 

 

lievin steel …… haut in pachte van den proost sente 

baefs een alf buijnder meersschen ts[jaer]s 

om     vj s. viij gr..  iiij gr. 

 

cornelis van haelst haut in pachte van jacop 

deijnaert ender heije bos en[de] lants tsamen 

xxxj g[he]m[et] ts[jaer]s om   viij L[ibra] x s.gr. 

        foto  148  =  36 r 

den selven haut in pachte van lieven 

………….. sijnen kinders xj ghemeten ende 

lant en[de] ven[n]e ts[jaer]s om  iij L[ibra] gr. 

comt tsamen    xj L[ibra] x s.gr.  comt xj s. vj gr. 

 

de W[eduwe] jan de brune haut in pachte van  

gill[is] pen[n]e ij ghemeten 

lants ts[jaer]s om    xxx s.gr. xviij gr. 

 

michiel vanden buijnderen haut in pachte van 

jaques de ………  een pachtgoet ts[jaer]s om 

      xj L[ibra] x s.gr. 

 

den selven pacht van den prelaet van baudeloo 

een alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xiiij s. iij gr. 

comt tsamen   xij L[ibra] iiij s. iij gr. comt xij s. ij gr.vj d. 

 

joos bake f[iliu]s jans gaut in pachte van den 

proost van sente baefs vier ghemeten 

meersschen ts[jaer]s om   xiiij s.gr. viij gr. v d. 

 

joos verwilghen haut in pachte van het  



kint ……… de rose …. Ijc xxxiij Roen lants 

ts[jaer]s om    viij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente 

baefs een vierendeel buijndere meersschen  

ts[jaer]s om     iij s. vj gr. 

comt tsamen    xj s. vj gr. comt vj gr. x d. 

        foto 150  = 36 v 

 

jan verwilghen haut in pachte van gill[is] 

daens iiijc roen lants ts[jaer]s om xv s.gr. x gr. 

 

anth[oniu]s van gilse haut in pachte van den weesen 

adriaen de blieck een camer met vijtich 

Roen bogaerts ts[jaer]s om  xxj s. ix gr. xiij gr. 

 

Pieter de blieck f[iliu]s lauwereijs haut in pachte 

van de W[eduwe]  adriaen van dam[m]e een pachtgoet groo 

lx ghemeten ts[jaer]s om   ix L[ibra] gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente 

baefs het vierendeel van xj ghemeten 

meersschen ts[jaer]s om   xij s. vj gr. 

comt tsamen   ix L[ibra] xij s. vj gr. comt ix s. vij gr. v d. 

 

anth[oniu]s de bock loot….. haut in pachte van den 

proost van sente baefs een alf buijnder  

meersschen ts[jaer]s om   vij s.gr. iiij gr. ij d. 

 

jan de bock f[iliu]s anth[oniu]s haut in pachte van de weesen 

p[iete]r de Weer …… een alf buijdere lants 

ts[jaer]s om    xxx s.gr. xviij gr. 

 

pieter van maercke haut in pachte van den proost 

van sente baefs een vierendeel b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    iij s. vj gr. ij gr. j d. 

 

pieter van mendonck haut in pachte van 

den prelaet van baudelo ij b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xxx s.gr. xviij gr. 

       foto 152  = 37 r 

de W[eduwe] daneel de smet haut in pachte van 

lucas van schoohove …………….. over het sterfhuijs 

h[endrik]c van deijse  xxviij ghemeten lants ts[jaer]s 

om     viij L[ibra] x s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost van sente 

baefs een alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s. vj gr. 

comt tsamen   viij L[ibra] xvij s. vj gr. comt viij s. x gr. v d. 



 

niclaeijs verdicht haut in pachte van den proost 

sente baeds een pachtgoet groot vijftich 

ghemeten ts[jaer]s om   xj L[ibra] gr. 

 

den selven pacht van den selven v g[he]m[et] h[alfv] meersschen 

ts[jaer]s om    xxv s.gr. 

 

den selven pacht van het capittel van sente jans 

bin[n]en ghendt vier ghemeten lants ts[jaer]s om 

      xvj s.gr. 

 

den selven pacht van den proost voorn[oemd] ij b[uijnder] 

seijnen ts[jaer]s om   xviij s.gr. 

comt tsamen   xiij L[ibra] xix s.gr. comt xiij s. xj gr. v d. 

 

de W[eduwe] gill[is] de bock ……… haut in pachte 

van anth[oniu]s de vogheleere een camere met  

wat plecke ts[jaer]s om   xij s.gr.  vij gr. ij d. 

 

pauwels vijncke haut in pachte van den weesen 

jan van hende een hofstede ts[jaer]s om xxiij s. iiij gr. 

 

den selven haut in pachte van jorijs de rijmacker 

een h[alfv] ghemet lants ts[jaer]s om x s.gr. 

comt tsamen    xxxiij s. iiij gr  comt xx gr. 

      foto  154     = 37  v 

melchior verbrugghen haut in pachte van den 

proost sente baefs een alf buijndere meersschen 

ts[jaer]s om    vj s. viij gr 

 

den selven haut in pachte van mathijs hijnghele 

ij g[he]m[et]  garsijnghe ts[jaer]s  om xxiiij s.gr. 

comt tsamen    xxx s. viij gr. comt xviij gr. v d. 

 

gill[is] de bock haut in pachte van den weesen 

adriaen de blieck een gemet lants ts[jaer]s om 

      xx s.gr. 

 

den selven pacht van den prelaet van baudeloo 

viij g[he]m[et] h[alfv] meersschen ts[jaer]s om 

      xxx s. iiij gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] x s. iiij gr.  ij s. vj gr. ij d. 

 

adriaen de blieck haut in pachte van den abt 

van baudeloo iiij g[he]m[et] h[alfv] meersschen ts[jaer]s om 

      xxx s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen matthijs 

de bock een h[alfv] g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 



      x s.gr. 

 

den selven haut in pachte noch een stick 

lants ts[jaer]s om    ix s.gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] ix s.gr.  comt ij s. v gr. v d. 

 

anth[oniu]s de kerf haut in pachte van den proost sente 

baefs een b[uijnder]   meersschen ts[jaer]s om 

      xij s. iiij gr. vj gr. v d. 

 

joos hijngele f[iliu]s anth[oniu]s haut in pachte van sente 

baefs xc roen meersschen ts[jaer]s om xv s.gr. 

 

den selven haut in pachte van sijn wijfs 

kinderen een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      xvj s.gr. 

comt tsamen    xxxj s.gr.  comt xviij gr. vij d. 

       foto 156  = 38 r 

 

de W[eduwe] mertijn clarebauts haut in pachtee 

van den prelaet van baudeloo een buijnder 

meersschen ts[jaer]s om   xviij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van pauwels hauwe 

een h[alfv] g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om 

      iiij s. iiij gr. 

comt tsamen    xxij s. iiij gr. comt xiij gr. v d. 

 

jorijs de rijmakere haut in pachte van de weesen 

pieter de brune een ghemet meersschen 

ts[jaer]s om    x s.gr.  vj gr. 

 

de W[eduwe] adriaen labe haut in pachte van joos 

perijs een ghemet lants om  xx s.gr. xij gr. 

 

lievin stobbeleere haut in pachte van 

 

josijne ……….. een halve b[uijnder]   meersschen 

ts[jaer]s om    xx s.gr. 

 

den selven pacht van de W[eduwe] jan vanden 

voorde een buijnder lants ts[jaer]s om 

      ……. 

comt     ij L[ibra] viij s.gr.  ij s. iij gr. x d. 

 

anth[oniu]s de Wint haut in pachte van m[eeste]r 

crijstoffels  brode ij gemet h[alfv] meersschen 

ts[jaer]s om    xvj s. viij gr.  x gr. 

       foto 158   = 38 v 

de W[eduwe]m[eeste]r jacop van hende haut in 



pachte van den prelaet van baudeloo 

twee buijnderen meersschen ts[jaer]s om 

xxxv s.gr. xxj gr. 

 

lauwereijs bake haut in pachte van 

den proost van sente baefs vier b[uijnder]   

meersschen ts[jaer]s om   xxxij s.gr.  xix gr. ij d. 

 

adriaen de bock haut in pachte van m[eeste]r 

cristoffels brode ij b[uijnder]   meersschen ts[jaer]s 

om     ij L[ibra] gr. 

 

den selven heeft in pachte van den proost sente 

baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. viij gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] vj s. viij gr. comt ij s. iiij gr. 

 

jan de Wint f[iliu]s pieters haut in pachte 

van den proost sente baefs een alf b[uijnder]   

meersschen ts[jaer]s om   vij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van de W[eduwe] 

jacop bruggheman vier ghemeten ven[n]e 

ts[jaer]s om    xij s.gr. 

comt tsamen    xix s.gr. comt xj gr. v d. 

 

pauwels verwilghen haut in pachte van gill[is] pen[n]e 

een alf hofstede ts[jaer]s om  x s.gr.  vj gr. 

       foto  160  = 39 r 

 

pauwels de sweemere haut in pachte 

van m[eeste]r cristoffels brode xjc Roeden meersschen 

ts[jaer]s om    xxiij s. iiij gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen jan de 

bock ijc Roen lants ts[jaer]s om  xij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van jan thierin 

een ghemet lants ts[jaer]s om  vj s.gr. 

comt tsamen     ij L[ibra] i s. iiij gr. ij s. ix gr. 

 

ph[ilip]s de cock haut in pachte van sente baefs 

een buijnder meersschen ts[jaer]s om xiij s. iiij gr.  viij gr. 

 

lauwereijs de bock haut in pachte van p[iete]r de 

blieck een alf buijndere meersschen ts[jaer]s 

om     xiij s.gr.  vj gr. x d. 

 

lauwereijs bruggheman haut in pachte van den 

proost sente baefs drij buijnders meersschen 



ts[jaer]s om    xx s.gr. xij gr. 

 

gill[is] de bare haut in pachte van joos perijs 

een b[uijnder] lants ts[jaer]s om  ij L[ibra] xiij s. iiij gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente 

baefs ij b[uijnder]   meersschen ts[jaer]s om 

      xxvj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den prelaet  

van baudeloo een vieredeel b[uijnder]   meersschen ts[jaer]s 

om     iij s. iiij gr. 

comt tsamen   iiij L[ibra] ij s. viij gr.  iiij s. j gr. vj d. 

       foto 162    =  39 v 

jan de blieck daude haut in pachte van den  

proost van sente baefs een b[uijnder]   meersschen ts[jaer]s 

om     xxv s.gr.  xv gr. vj d. 

 

de W[eduwe] joos de kerf haut in pachte van den 

proost sente baefs een h[alfv] b[uijnder]   meersschen ts[jaer]s 

om     vj s. ij gr.  iij gr. viij d. 

 

adriaen v[er]wilgen haut in pachte van van den 

prelaet van baudeloo een ghemeten en h[alfv] 

meersschen ts[jaer]s om   xxv s.gr.  xv gr. 

 

gill[is] de cock lacke ….. haut in pachte van den 

weesen p[iete]r de brune een hofstede en[de] rrn grmrt 

lants ts[jaer]s om    xxxij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van de weese …. De brune 

een alf ghemet lants ts[jaer]s om viij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van de proost van 

sente baefs een alf buijder meersschen 

ts[jaer]s om    vj s. viij gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] vj s. viij gr. comt ij s. iiij gr. 

 

de W[eduwe] jan de cock haut in pachte van den 

den proost van sente baefs een buijnder  

meersschen ts[jaer]s om   xiij s. iiij s.gr.  viij gr. 

 

pieter stobbeleere f[iliu]s jespers haut  haut in 

pachte van den proost van sente baefs een 

alf b[uijnder]   meersschen ts[jaer]s om vj s. viij gr.  iiij gr. 

       foto  164  = 40 r 

joos stobbeleere haut in pachte van den prelaet 

sente baefs een alf buijnder meersschen 

ts[jaer]s om    vj s. viij gr.  iiij gr. 

 



mattheijs thalboom haut in pachte van den 

weesen jan vijncke een h[alfv] b[uijnder] lants ts[jaer]s om 

      xxj s. viij gr. 

 

den selven haut in pachte van adriaen de caluwe 

ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om  xxx s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een 

h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xiij s. iiij gr. 

comt tsamen    iij L[ibra] v s.gr. comt iij s. iij gr. 

 

jan thirins f[iliu]s gill[is] haut in pachte van de weesen 

p[iete]r de sweemere twee ghemeten lants ts[jaer]s 

om     xxix s.gr. 

 

den selven pacht van de abdesse van rosen 

viij ghemeten ven[n]e ts[jaer]s om xvij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den 

proost van sente baefs twee buijnders 

meersschen ts[jaer]s om   xxiiij s. viij gr. 

comt tsamen    iij L[ibra]  x s. viij gr. comt iij s. vj gr. v d. 

 

cornelis de burgrave haut in pachte van den 

proost sente baefs een vierendeel buijdere 

meersschen ts[jaer]s om   iij s. iiij gr.  ij gr. 

       foto  166  = 40 v 

mathijs de bock haut in pachte van den proost 

sente baefs baefs een halve buijder meersschen 

ts[jaer]s om    iij s. iiij gr.  ij gr. 

 

jan de sweemere  abas maercps …. haut in pachte 

van gillis van maercke ij Roen lants 

ts[jaer]s om    ix s.gr. 

 

den selven pacht van den prelaet van baudeloo 

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xviij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost van 

sente baefs een alf buijnder meersschen ts[jaer]s 

om     vj s. viij gr. 

comt tsamen    xxxiij s. viij gr. comt xx gr. 

 

jacop de blieck f[iliu]s jans haut in pachte van 

den prelaet van baudeloo drij ghemeten h[alfv] 

meersschen ts[jaer]s om   xxvj s.gr.  xv gr. 

 

pieter heerbaut haut in pachte van jacop 

vijncke een alf buijnder lants ts[jaer]s om 



      xviij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen 

jorijs huijnghele vier hondert Roeden 

lants ts[jaer]s om    xx s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente 

baefs drij vierendeelen b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    x s.gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] viij s.gr. comt ij s. iiij gr. x d. 

      foto 168           = 41 r 

jan bruggheman haut in pachte van den prelaet 

van baudeloo een buijndere meersschen ts[jaer]s 

om     xx s.gr. 

 

den selven haut in pacte van jan vijncke een 

ghemet lants ts[jaer]s om  xxj s. viij gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] j s. viij gr. comt ij s. j gr. 

 

pieter bruggheman haut in pachte van 

de W[eduwe] anth[oniu]s de bock een ghemet lants  

ts[jaer]s om    xx s.gr.  xij gr. 

 

joos de blieck haut in pachte van den heleghen 

gheest van moerbeke een bilck meersschen 

ts[jaer]s om    xxj s. vj gr.  xij gr. xj d. 

 

cornelis van dam[m]e haut in pachte van  

den W[eduwe] adriaen Raes jc roen lants 

ts[jaer]s om    vj s. vj gr.   iij gr. xj d. 

 

jan raes f[iliu]s anth[oniu]s haut in pachte van 

pauwels hauwen een alf buijndere 

meersschen ts[jaer]s om   xiiij s.gr. 

 

den selven pacht van de prelaet van baudeloo 

eeb vierendeel buijnderes meersschen ts[jaer]s 

om     iij s.viij gr. 

comt tsamen    xvij s. viij gr.  x gr. vij d. 

       foto  170  en 174  =  41 v 

 

jan de brouwere brodde haut in pachte van den 

proost sente baefs een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s 

om     xiiij s. iiij gr.  vij gr. v d. 

 

vinsent de burcgrave haut in pachte van den 

weesen anth[oniu]s muijs vijftich Roeden lants ts[jaer]s 

om     iij s.gr.  j gr. x d. 

 

de W[eduwe] jan raes haut in pachte van haren 



kinders een alf hofstede groot jc Roen 

ts[jaer]s om    xij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van de selven kinderen 

een ghemet lants ts[jaer]s om  xij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost van 

sente baefs een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xij s.iiij gr. 

comt tsamen    xxxvj s. iiij gr.  xxj gr. --x d. 

 

anth[oniu]s de buijsschere haut in pachte van den  

wedewe adriaen raes een hondert  lants 

ts[jaer]s om    vj s. vj gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost van  

sente baefs een alf buijnder meersschen 

ts[jaer]s om    vj s. viij gr. 

comt tsamen    xii s.-ij gr. vij gr. x d. 

      foto  172  en   176 =  42 r 

gill[is] de bock f[iliu]s adriaens haut in pachte  

van de W[eduwe] adriaen raes een stick van  

een hofstede ts[jaer]s om   xvj s.gr.  ij gr. vj d. 

 

de W[eduwe] gill[is] de Wint haut in pachte van 

den prelaet van prelaet van baudeloo drij 

ghemeten ijc Roeden meersschen met noch ijc 

hondert Roeden lants ts[jaer]s om ij L[ibra] v s.gr. ij s. iij gr. 

 

de W[eduwe] gill[is] sueij haut in pachte van 

de weesen lievin cock en[de] jan duijck tsamen 

groot in venne en[de landen een g[he]m[et]  ts[jaer]s om 

      xvj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van lisbette vanden 

wijnckele vier hondert Roeden lants ts[jaer]s 

om     xv s.gr. 

comt tsamen    xxxj s.gr. vviij gr. vij d. 

 

lauwereijs de Wint haut in pachte van sijn wijfs 

Kinderen een g[he]m[et] l Roen lants ts[jaer]s om 

      iij s. iiij gr. 

 

den selven pacht van ………………. viijc roen 

meersschen ts[jaer]s om   j L[ibra] iij s. iij gr. 

comt tsamen    xxvj s. viij gr.  xvj gr. 

 

pieter de sweemere haut in pachte van de W[eduwe] 

adriaen raes een alf hofstede ts ts[jaer]s om 

      xvj s.gr. ix gr. vij d. 



        foto  178   42 v 

lauwereijs clarebaut f[iliu]s anth[oniu]s haut in pachte van 

den weesen ph[ilip]s stobbeleere een alf ghemet lants 

ts[jaer]s om    vij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van ……tackoen 

viijc Roeden meersschen ts[jaer]s om xxiij s. iiij gr. 

comt ts[jaer]stsamen   xxx s. iiij gr. comt xviij gr. ij d. 

 

beerbek …. sbrune  …. haut in pachte van van den 

proost van sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    vj s. viij gr.  iiij gr. 

 

lauwereijs de Kerf haut in pachte van den 

weesen anth[oniu]s de Ketf een g[he]m[et] meersschen 

ts[jaer]s om    ix s.gr. 

 

den selven pacht van jan gilse een hofstede 

groot een h[alfv] b[uijnder] ts[jaer]s om 

      xxx s.gr. 

comt tsamen    xxxix s.gr.  comt xxiij gr. v d. 

 

anth[oniu]s huijnghele haut in pachte van sijnen Kinderen 

een ghemet lants ts[jaer]s om  xvij s. ij gr.  x gr. v d. 

 

de W[eduwe] anth[oniu]s pen[n]e haut in pachte van den 

proost van sente baefs ij b[uijnder] h[alfv] meersschen 

ts[jaer]s om    xxvj s. viij gr.  xvj gr. 

       Foto 180  = 43 r 

pieter de Wint haut in pachte van den weesen 

Jjos de blieck twee ghemeten lants ts[jaer]s 

om     xv s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen andries 

de Windt een ghemet lants ts[jaer]s om 

      vj s. viij gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost van sente 

baets een alf buijnder meersschen ts[jaer]s 

om     vj s. viij gr. 

 

den selven haut in pachte van 

de weesen rase de brune een 

alf g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om iij s. viij gr. 

 

den selven pacht van den prelaet van drongene 

drij ghemeten lants ts[jaer]s om  iij s.gr. 

comt tsamen    xxxv s.gr.  xxj gr. 

 

de W[eduwe] gorijs hijnghele haut in pachte van 



de weesen lievin cock en[de] jan duijck seker 

perseel lants en[de] venne ts[jaer]s om xvj s.gr.  

 

den selven haut in pachte van den proost sente baefs 

een alf buijnder meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. viij gr. 

comt tsamen    xxij s. viij gr.  xiij gr. vij d. 

 

pieter danijs haut in pachte van lievin 

stobbeleere een hofstede ts[jaer]s om xviij s.gr. 

      foto  182   = 43 v 

den selven haut in pachte van joos perijs 

een ghemet lants ts[jaer]s om  xx s.gr. 

comt tsamen     xxxviij s.gr.  xxij gr. x d. 

 

pieter Raes haut in pachte van de W[eduwe] adriaen 

raes ij ghemeten lants ts[jaer]s om xxviij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen p[iete]r 

de brune een h[alfv] b[uijnder] lants ts[jaer]s om 

      xxiiij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van duijck een alf 

ghemet lants ts[jaer]s om  vij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente 

baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s.gr. 

comt tsamen    iij L[ibra] v s.gr.  comt iij s. iij gr. 

 

cornelis hijnghele pacht van den weese cornelis hijnghele een hofstede 

een hofstede groot een ghemet metten lande ts[jaer]s om 

      xxv s.gr. 

joos …………..     

       foto 184   = 44 r 

 

hier naer volghende personen wonende 

in de contreije gheheeten den moer ligghende 

binnen der voor prochie en[de] dat van haerlieder 

pachtijnghen en[de] win te behoren en[de] en[de] hier naer volcht 

 

Eerst anth[oniu]s fr      browere haut in pachte  

Van den proost van sente baefs een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xiij s. x gr.  viij gr. iij d. 

 

jacop ramondt wepeleere haut in pachte van 

den weesen cornelis haerts een alf buijnder 

lants ts[jaer]s om    x s.gr. 

 

den selven pacht van den weesen p[iete]r ramondt ijc 



Roen lants ts[jaer]s om   ij s.gr. 

 

Den selven pacht van het clooster sente  

lijsbetten drij ghemeten garijnghe ts[jaer]s 

om     vij s.gr. 

comt tsamen    xix s.gr.  xj gr. v d. 

 

de W[eduwe] adriaen duijck haut in pachte  

van den proost van sente baefs een h[alfv] b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   vij s. ij gr.  iij gr. iij d. 

 

gill[is] Wins  … haut in pachte van den abt van  

sente pieters een hofsyede metten lande daer 

aen clevende ts[jaer]s om  viij s. iij gr.  iiij gr. iiij d. 

       foto 186  = 44 v 

adriaen W[ille]ms haut in pachte van den weesen 

adriaen hamerlinck en[de] van den weesen jan 

everdeij iiijc roen lants ts[jaer]s om xvj s.gr. 

 

den selven heeft in pachte van de weesen mertijn 

de vos een alf ghemet lants ts[jaer]s om v s.gr. 

comt tsamen    xxj s.gr.  comt xij gr. vij d. 

 

de W[eduwe] jan van maercke baes haut in pachte 

van den hoors h[endri]c van deijnse een ghemet lants 

ts[jaer]s om    iiij s.gr.  ij gr. x d. 

 

gill[is] van maercke haut in pachte van den proost 

van sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s 

om     vij s. ij gr. 

 

den selven heeft in pachte van de weesen adriaen  

raes een g[he]m[et] lants om  xj s.gr. 

comt tsamen    xviij s. ij gr.  comt x gr. xj d. 

 

pieter stom[m]elinck haut in pachte van den 

proost van sente baefs drij alf buijnderen 

meersschen ts[jaer]s om   xxvij s. v gr.  xvj gr. 

 

p[iete]r de vos lieringhe  ….. haut in pachte van 

jan de vos  lxxv Roen lants ts[jaer]s iiij s.gr.  ij gr. v d. 

       foto 188   =  45 r 

joos labe f[iliu]s michiels haut in pachte van 

den weesen joos saman een ghemet venne 

ts[jaer]s om    xviij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den heleghen 

gheest van moerbeke een b[uijnder] bos ts[jaer]s 

om     xx s. vj gr. 

 



den selven haut in pachte van den proost van  

sente baefs een vierendeel buijnders meersschen 

ts[jaer]s om    iij s.vj gr. 

comt tsamen    xxv s. -vj gr.  xv gr. iij d. 

 

de W[eduwe] joos de vos haut in pachte van de 

abdesse verhaghen een hofstede groot 

ij gh[e]m[et] ts[jaer]s om  ix s.gr.  v gr. v d. 

 

de W[eduwe] gill[is] bake haut in pachte van gijselbrecht 

oosterlinck vier ghemeten vennen ts[jaer]s om 

      xviij s.gr.  x gr. x d. 

 

cornelis van hecke haut in pachte van de weese jan 

de bock een alf g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      iiij s. vj gr. 

 

den selven pacht van clooster vander haghen een hofstede 

met den lande vennen ts[jaer]s om xxiij s.gr. 

 

den selven pacht van sente baefs iij h[alfv] b[uijnder] meersschen 

      xxj s. gr. 

 

den selven pacht van p[iete]r van maercke ij ghemeten 

lants  en[de] ven[n]e ts[jaer]s om iiij s. vj gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] xiiij s.gr. comt ij s. viij gr. v d. 

       foto  190           =  45 v 

jan de meester haut in pachte van den proost 

van sente baefs een alf buijndere meersschen 

ts[jaer]s om    vj s. viij gr.  iiij gr. 

 

gill[is] saman haut in pachte van het clooster 

verhaghen een ghemet lants om  ij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen joos 

saman een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om xij s.gr. 

comt tsamen    xiiij s.gr.  comt viij gr. --v d. 

 

jan van maercke haut in pachte van anth[oniu]s 

penne iiijc roen lants ts[jaer]s om ix s.gr. 

 

den selven haut in pachte van jan de corte 

een ghemet lants ts[jaer]s om  v s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost van sente 

baefs een alf buijnder meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. ij gr. 

comt tsamen    xxj s.gr.  comt xij gr. vij d. 

 

de weesen jacop van hecke hauden in pachte van het 



clooster verhagen iij g[he]m[et]  h[alfv] ven[n]e h[alfv] om 

      iij s. iiij gr. 

 

den selven auden in pachte van den com[m]andier van 

den templiers ijc Roen lants ts[jaer]s om 

      xij s.gr. 

comt tsamen    iiij s. iiij gr.  ij gr. vij d. 

 

jacop de keijsere haut in pachte van dabdesseb verhaghen 

iiijc Roen lants ts[jaer]s om  iij s. viij gr. 

 

den selven pacht van den proost van den proost sente 

baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. viij gr. 

comt tsamen    x s. iiij gr.  vj gr. ij d. 

       foto  192   =  46 r 

jacop wauters haut in pachte van sente baefs een 

alf b[uijnder] meersschen  viij s.gr.  iiij gr. x d. 

 

lievin de saghere haut in pachte van den proost 

van sente baefs een alf b[uijnder] meersschen om 

      viij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen nelis 

de vos een alf ghemet lants ts[jaer]s om vj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van seger van dam[m]e 

een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om xiiij s.gr. 

comt tsamen    xxviij s.gr.  comt xvj gr. x d. 

 

joos stomelinck haut in pachte van dabdesse 

verhaghen v g[he]m[et]  h[alfv]mers ts[jaer]s om 

      iij s. iiij gr.   ij gr. 

 

adriaen bral haut in pachte van de ruseleers 

ij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om xiiij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van de weesen 

mertijn de vos iiijc roen lants om xiiij s.gr. 

 

den selven pacht van jan tierijn ijc roen venne 

ts[jaer]s om    ij s.gr. 

comt tsamen    xxx s.gr.  comt xviij gr. 

 

pieter thierins haut in pachte van een  

hofstede groot ij g[he]m[et] ts[jaer]s om 

      xxxvj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van dabdesse ver 

haghen een alf b[uijnder] mers ts[jaer]s 



om     x gr. 

comt tsamen    xxxvj s. x gr.  comt xxij gr. j d. 

       foto 194      = 46 v 

jan vanden steene haut in pachte van het sterfhuijs 

daneel hamerlinck ijc roen lants om xij s.gr. 

 

den selven pacht van het clooster …..baeijs ijc 

Roen lants ts[jaer]s om   ix gr. 

comt  tsamen    xij-ix s.gr.  comt vij gr. vij d. 

 

thomaes de conninck haut in pachte van sente 

pieters een ghemet lants ts[jaer]s om xiiij gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost van sente 

baefs een alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj  s. iij gr. 

comt tsamen    vij s. x gr.   iiij gr. --viij d. 

 

jan de moleneire haut in pachte van het  

clooster van Ra… baeijs ij ghemeten lants 

ts[jaer]s om    iiij s.gr.   ij gr. v d. 

 

jorijs de vos haut in pachte van de weesen mertijn 

de vos ijc Roeden lants om  viij s.gr.  iiij gr. x d. 

 

……….thierin haut in pachte van de W[eduwe] mertijn 

clarebaut ijc Roen lants ts[jaer]s om vj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den Ruseleers 

twee ghemeten meersschen ts[jaer]s om 

      xiiij s.gr. 

comt tsamen    xx s.gr.      xij gr. 

 

pieter wauters haut in pachte van den proost 

sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s.gr. iij gr. ij d. 

       foto  196    =     47 r 

…. elias hijnghele haut in pachte van Rabbaers 

ijc Roen lants ts[jaer]s om  xvj gr. 

 

den selven pacht van het clooster verhagen een  

ghemet riets ts[jaer]s om   xvj gr. 

 

den selven haut in pachte van sente baefs een 

h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s.gr. 

comt tsamen    ix s. viij gr. v gr. x d. 

 

pauwels de sagere haut in pachte van den proost 

van sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 



      x s. iij gr. 

 

den selven haut in pachte van Rabbaeijs een alf 

g[he]m[et] ven[n]e ts[jaer]s om  xij gr. 

 

den selve haut in pachte van den prelaet van sente 

pieters een h[alfv] g[he]m[et] lants ts[jaer]s om  

vj gr. 

comt tsamen    xj s. ix gr. vij gr. 

 

jan wauters haut in pachte van den heleghen geest 

van moerbeke een h[alfv] g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      vj s. ij gr. 

 

den selven pacht van den templier een ghemet lants 

ts[jaer]s om    viij s.gr. 

 

den selven pacht van daneel hamerlinck een h[alfv] g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s om    v s.gr. 

comt tsamen    xix s. ij gr. xj gr. 

 

jan de brune haut in pachte van rabbaeijs een 

alf buijndere lants ts[jaer]s om  iiij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van sente baefs een h[alfv] b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   vj s. viij gr. 

comt tsamen    x s. viij gr. vj gr. v d. 

       foto 198    =  47 v 

jan hamerlinck haut in pachte van Rabaeijs 

een hofstede groot metten lande daer aen 

clevende vij ghemeten ts[jaer]s om xiiij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van dabdesse vander 

haghen drij g[he]m[et] ven[n]e ts[jaer]s om 

      ij s.gr. 

 

den selven pacht van den selven een g[he]m[et] l Roen 

lants ts[jaer]s om    iiij s. ij gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost van sente 

baefs een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xiiij s. iiij gr. 

comt tsamen    xxxiiij s. vj gr. comt xx gr. vij d. 

 

jan de vos bom[m]ere haut in pachte van den 

weesen adriaen hamerlinck een hofstede groot 

een ghemet ts[jaer]s om   xxx s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen mertijn 

en[de] jacop hamerlinck ij ghemeten lants 



ts[jaer]s om    xx s.gr. 

comt tsamen     ij L[ibra] x s.gr.  ij gr. vj d. 

 

jacop verheecken haut in pachte van den 

weesen adriaen hamerlinck een ghemet 

venne ts[jaer]s om   ix s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen 

jan hamerlinck vier hondert roeden ven[n]e 

ts[jaer]s om    xx s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs 

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xiij-x s.gr. 

comt ysamen    ij L[ibra] ij s. x gr. comt ij s. j gr. viij d. 

       foto    200    = 48 r 

pieter hamerlinck haut in pachte van dabdesse 

verhaghen ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      v s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost van sente 

baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s.ij gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen mertijn 

hamerlinck een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      viij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen sijmon 

wauters ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om xx s.gr. 

comt stamen    ij L[ibra] ij gr.  ij s. j gr. 

 

adriaen hamerlinck haut in pachte van van  

clooster verhaghen groot iij landen en[de] venne 

tsamen xviij g[he]m[et] ts[jaer]s om xxv s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost van 

sente baefs drij vierendeelen buijnders 

meersschen ts[jaer]s om   x s. iij gr. 

comt tsamen    xxxv s. iij gr. xxj gr. ij d. 

 

jan de vos f[iliu]s pauwels haut in pachte van  

van het clooster verhaghen ses ghemeten 

onder lant en[de] ven[n]e ts[jaer]s om viij s.gr. 

 

den selven pacht van den weesen heverdeijs een 

b[uijnder] lants ts[jaer]s om  xx s.gr. 

comt tsamen    xxviij s.gr.  xvj gr. x d. 

 

daneel hamerlinck pacht van den proost van 

sente baefs ij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 



      xxx s.gr. xviij gr. 

 

lieven van hughevelt …. Haut in pachte van 

adriaen stom[m]elinck een hofstede groot metten 

bogaert jc Roen ts[jaer]s om  xxiiij s.gr. xiiij gr. v d. 

      foto 202 =   48 v 

jan de vogheleere f[iliu]s jans haut in pachte van 

dabdesse verhaghen een ghemet lants ts[jaer]s 

om     xij gr. 

 

den selven pacht van den selven een ghemet lants 

ts[jaer]s om    xiiij gr. 

comt tsamen     ij s.ij gr. j gr. iij d. 

 

mertijn de brouwere haut in pachte van den  

proost sente baefs iiijc Roen meersschen ts[jaer]s 

om     vj s.gr. 

 

den selven van dabdesse verhaghen een g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s om    iij s.gr. 

comt tsamen    ix s.gr.  v  gr. v d. 

 

olivier de brune haut in pachte van daneel 

hamerlinck een alf g[he]m[et] lants ts[jaer]s 

      v s.gr. iij gr. 

 

lauwereijs de bock haut in pachte van dabdesse 

Verhaghen vier ghemeten lants ts[jaer]s om 

      vj s. iij gr. 

den selven haut in pachte van den proost 

sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. viij gr. 

 

den selven haut in pachte van sijnder 

moeder een alf ghemet lants ts[jaer]s 

om     iiij s. vj gr. 

comt tsamen    xvij s. vj gr. x gr. v d. 

      foto  204 =  49 r 

jacop Ramondt haut in pachte van den  

weesen jan heverdeijns een h[alfv] buijndere 

lants ts[jaer]s om    xxj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van sente baefs een 

h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xj s. v gr. 

 

den selven haut in pachte van jan de vos ijc 

Roen lants ts[jaer]s om   viij s.gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] v gr. comt ij gr. iij d. 

 



adriaen stom[m]elinck haut in pachte van Rabbaeijs 

een h[alfv] b[uijnder] lants ts[jaer]s om 

      iij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van dabdesse verhaghen 

ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om  iij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van sente baefs een  

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. ij gr. 

 

den selven haut in pachte van pieter andries 

een h[alfv] b[uijnder] meersschen h[alfv] om 

      xij s.gr. 

 

den selven pacht van den weesen sijmon wauters 

ij g[he]m[et] vennen ts[jaer]s om 

      xiij s.gr. 

 

den selven pacht van jan de voghelaere een 

h[alfv] g[he]m[et] lants   ij s. vj gr. 

comt stamen    ij L[ibra] gr.  xxiiij gr. 

 

daneel stom[m]elinck haut in pachte van 

dabdesse verhaghen een hofstede groot 

met den landen ij g[he]m[et] h[alfv] ts[jaer]s om 

      ix s. vj gr. 

 

den selven pacht van sente baefs ij ghemeten 

meersschen ts[jaer]s om   viij s. ix gr. 

comt tsamen     xviij s. iij gr.  x gr. xj d. 

       foto 206   =   49 v 

adriaen de sweemer haut in pachte van dabdesse 

verhaghen een hofstede groot ij ghemeten 

ts[jaer]s      iiij s. ij gr. 

 

den selven haut in pachte van anth[oniu]s de vos 

een h[alfv] ghemet lants ts[jaer]s om 

      v s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen 

joos saman een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      xiiij s. vj gr. 

comt tsamen    xxiij s. iij gr.  xiiij gr.ij d 

 

joos de vos haut in pachte van de weesen jan 

van dam[m]e een alf hofstede met den landen 

daer toe sijnde ts[jaer]s om  xviij s. vj gr.  xj gr. j d. 

 

joos danijs haut in pachte van dabdesse verhaghen 



een hofstede groot een alf buijnder 

ts[jaer]s om    v s.x gr. 

 

den selven haut in pachte van den selven iiijc 

Roeden lants ts[jaer]s om  iiij s.viij gr. 

comt tsamen    ix s. vj gr.  v gr. viij d. 

 

jan de bock haut in pachte van dabdesse 

vander haghen een hofstede groot een g[he]m[et] 

h[alfv] om    iij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost van 

sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s.ij gr. 

comt tsamen    x s. ij gr.  vj gr.j d. 

      foto  208  =   50 r 

laureijs van he …. haut in pachte van den 

weesen p[iete]r vanden Wijnckele een h[alfv] g[he]m[et] lants 

ts[jaer]s om    v s.gr. 

 

den selven pacht van daneel hamerlinck ijc roen 

lants ts[jaer]s om    v s.gr. 

 

den selven pacht van sente baefs een buijnder  

meersschen ts[jaer]s om   xxvj s. viij gr. 

comt tsamen    xxxvj s.viij gr. comt xxij gr. 

 

lievin de vogheleere haut in pachte van den 

abt sente pieters drij ghemeten alf 

lants ts[jaer]s om    iij s. viij gr. 

 

den selven haut in pachte van dabdesse verhaghen 

x g[he]m[et] onder lant en[de] venne ts[jaer]s om 

      v s. vj gr. 

 

den selve pacht van den proost van sente baefs 

v g[he]m[et] h[alfv]  meersschen ts[jaer]s om 

      xix s.gr. 

 

den selven pacht van den selven een alf 

buijnder meersschen ts[jaer]s om vj s.viij gr. 

comt tsamen     xxxiiij s. x gr.  comt xx gr. xj d. 

 

yhomaes dielman haut in pachte van den abt 

sente pieters vier ghemeten lants ts[jaer]s 

om     iiij s.gr. 

 

den  selven pacht van de proost sente baefs 

drij g[he]m[et] h[alfv] meersschen ts[jaer]s om 

      xv s. ix gr. 



comt tsamen    xix s.ix gr.  comt xj gr. -x d. 

      foto 210   =  50 v 

anth[oniu]s brank  …. haut in pachte van den weesen 

adriaen van ….. een h[alfv] buijnder lants ts[jaer]s 

om     xxiiij s.gr.  xiiij gr. v d. 

 

jan thierin daude haut in pachte van den ontfangere 

van den templier vc roen riets ts[jaer]s om 

      iiij s. ij gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost van 

sente baefs een alf b[uijnder] meersschen om 

      vj s. viij gr. 

comt tsamen    x s. x gr.  vj gr. 

 

jan de vos f[iliu]s seghers haut in pachte van den proost 

van sente baefs een alf buijnder meersschen 

ts[jaer]s om    vij s. ij gr. 

 

den selven haut in pachte van sijnder vraumoeder 

een h[alfv] g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      viiijs. vj gr. 

comt tsamen    xj s. viij gr.  vij gr. 

 

p[iete]r dielman pacht van de weesen jacop wauters 

ijc roen sRants …. ts[jaer]s om  viij s.gr.  iiij gr. x d 

 

jan dielman pacht van clooster verhaghen een 

hofstede groot vc roen ts[jaer]s om v s.gr. 

 

den selven pacht van pieter de blieck een g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s om    xj s.gr. 

 

den selven pacht van sente baefs een alf buijnder 

meersschen ts[jaer]s om   vij s. viij gr. 

comt tsamen    xxiijs. viij gr.   xiiij gr. ij d. 

     foto  212      =  51 r 

mertij belg …….. haut in pachte van leijs van loo 

iiijc Roen lants ts[jaer]s om  xvj s.gr.  ix gr. vij d. 

 

anth[oniu]s de vos haut in pachte van den prelaet 

van sente pieters drij ghemeten lants 

ts[jaer]s om    iij s. vj gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente baefs 

drij h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xx s.gr. 

 

den selven pacht van het clooster der haghen 

vij g[he]m[et] lants en[de] ven[n]e ts[jaer]s om 



      x s. viij gr. 

comt tsamen    xxxiiij s.ij gr.   xx gr. h[alfv] 

 

lambrecht stom[m]elinck haut in pachte van den 

proost van sente baefs een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xij s. x gr.  iij gr. viij d. 

 

jacop grootjans haut in pachte van clooster 

verhaghen een hofstede groot viij ghemeten 

ts[jaer]s om    xiiij s.gr.  viij gr. v d. 

 

pieter baclg….. haut in pachte van joos 

perrijs een hofstede groot xviij ghemeten 

lants ts[jaer]s om    vij L[ibra] gr.   vij s.gr. 

 

jacop de saghere pacht van den proost sente 

baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. ij gr.  iij gr. viij d. 

      foto  214 =  51 v 

lucas van hecke haut in pachte van dabdesse 

verhaghen een hofstede groot xiiij g[he]m[et] onder 

nat en[de] venne ts[jaer]s om  xxx s. vj gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een 

alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om vij s.gr. 

 

den selven pacht van joos clarebaut iiijc roen 

meersschen ts[jaer]s om   vij s.gr. 

 

den selven pacht van p[iete]r andries ij ghemeten 

meersschen ts[jaer]s om   xiiij s.gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] xviij s. vj gr. comt ij s. xj gr. j d. 

 

adriaen de bock f[iliu]s jans haut in pachte van 

dabdesse verhaghen een hofstede groot vier g[he]m[et] 

in lande en[de] venne ts[jaer]s om vj s. v gr.  iij gr. x d. 

 

jan de brouwere haut in pachte van het clooster 

van halewijn een ondert roen vennen om 

      iiij gr.  ij d. 

 

pieter de vos f[iliu]s jans haut in pachte van anth[oniu]s 

verhelst ij ghemeten lants ts[jaer]s om xxxv s.gr. 

 

den selven haut in pachte van het clooster 

verhaghen een hofstede groot een alf 

buijndere ts[jaer]s om   iiij s.gr. 

comt tsamen    xxxix s.gr.  comt xxiij gr. v d. 

      foto   216    =   52 r 

fransoijs  …. man[n]ins haut in pachte van den 



proost van sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    vj s. viij gr.  iiij gr. 

 

adriaen van male … haut in pachte van pieter 

de blieck drij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      xij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen mer…. 

de vos ijc roen lants ts[jaer]s om  v s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente baefs 

een vierendeel buijnders meersschen om 

      iiij s.gr. 

comt tsamen    xxj s.gr.  xij gr. vij d. 

 

pieter coppins haut in pachte van dabdesse 

verhaghen een h[alfv] hofstede groot ijc roen 

      ij s. x gr. 

 

den selven pacht van jacop de keijsere een alf 

hofstede groot ijc roen ts[jaer]s om xv s.gr. 

 

den selven haut in pachte van de weesen daneel 

man[n]ins … een ghemet lants ts[jaer]s om 

      x s.gr. 

comt tsamen     xxvij s. x gr.  comt xvj gr. viij d. 

 

cornelis de brouwere haut in pachte van der haghen 

iij g[he]m[et] jc Roen lants ts[jaer]s om x s.gr. 

 

den selven oacht van den scaut van ……… vier g[he]m[et] 

ven[n]e ts[jaer]s om   ij s. viij gr. 

 

den selven pacht van lievin hubrecht ses g[he]m[et] 

ven[n]e ts[jaer]s om   x s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xij s. iiij gr. 

comt tsamen    een L[ibra] xv s.gr.  xxj gr. 

      foto 218   =  52 v 

pieter dieleman daude haut in pachte van dabdesse 

verhaghen een h[alfv] g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      ij s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs drij 

vierendeelen b[uijnder] meersschen meersschen ts[jaer]s 

om     x s.gr. 

cont tsamen    xij s.gr. vij gr.ij d. 

 

de W[eduwe] lievin de bode haut in pachte van het 



clooster verhaghen een hofstede groot in lande 

en[de] ven[n]e ix g[he]m[et] ts[jaer]s om 

      xxiiij s.gr.  xiiij gr. v d. 

 

jan van hecke haut in pachte van dabdesse 

verhaghen een hofstede groot vier g[he]m[et] 

ts[jaer]s om    x s.gr. 

 

den selven pacht van adriaen bral een h[alfv] b[uijnder] 

ven[n]e ts[jaer]s om   vj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van p[iete]r andries ij g[he]m[et] 

meersschen ts[jaer]s om   xiiij s.gr. 

comt tsamen    xxx s.gr.  comt xviij gr. 

 

de W[eduwe] Jacob de vos haut in pachte van leijs 

van loo iiijc roen lants om  xv s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den selven een h[alfv] 

b[uijnder] lants ts[jaer]s om  xviij s.gr. 

comt tsamen    xxxiij s.gr.  comt xix gr. x d. 

 

pieter van hecke haut in pachte van anth[oniu]s 

hoosterlinck iij g[he]m[et] ven[n]e ts[jaer]s om  

      xvj s.gr.  ix gr. vij d. 

      foto 220   =  53 r 

xpiaen den vos haut in pachte van anthonis 

vander helst ses ghemeten lant en[de] venne 

ts[jaer]s om    xxxv s.gr. 

 

den selven haut in pachte van gijselbrecht 

oosterlinck vc roen lants ts[jaer]s om xvj s.gr. 

 

den selven pacht van lauwereijs van loo ij g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s om    xx s.gr. 

 

den selven pacht van jan de vos een g[he]m[et] lxx  

roen lants ts[jaer]s om   x s.gr. 

 

den selven pacht van dabdesse verhaghen ij g[he]m[et] h[alfv] 

lants ts[jaer]s om    viij s.gr. 

 

den selven pacht van en proost van sente baefs 

ij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om ix s.gr. 

comt tsamen   iiij L[ibra] xviij s.gr.  comt iiij s. x gr.x d. 

 

lauwereijs de blieck haut in pachte van den 

proost van sente baefs het vierde deel van  

xj g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om xij s. vj gr. 

 



den selven haut in pachte van den prelaet van 

baideloo een alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xiiij s.iij gr. 

 

den selven haut in pachte van adriaen van dam[m]e 

lants ts[jaer]s om    ij L[ibra] x s.gr. 

comt tsamen    iij L[ibra] xvj s. ix gr.  comt iij gr. x d. 

 

anth[oniu]s de brouwere stroodeckere haut in  

pachte van den weesen xpiaen coppins een 

hofstede groot l roen ts[jaer]s om viij s.gr.   iij gr. x d. 

      foto    222   =  53 v 

anth[oniu]s pen[n]eman haut in pachte van p[iete]r andries 

een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om jx s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen cornelis 

hijnghelen een alf ghemet lants ts[jaer]s om 

      vij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van de W[eduwe] willem 

pen[n]e een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      vij s.gr. 

comt tsamen    xxiij s.gr.  comt xiij gr. x d. 

 

anth[oniu]s hijseboot haut in pachte van p[iete]r andries 

een ghemet lants ts[jaer]s om  ix s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen cornelis 

hijngele een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      vij s. vj gr. 

 

den selven pacht van de W[eduwe] willem pen[n]e een 

ghemet lants ts[jaer]s om  vij s. vj gr. 

comt tsamen    xxiiij s.gr. comt xiiij gr. v d. 

 

pieter de vos f[iliu]s jacobs haut in pachte van  

Rabbaeijs een hofstedeken groot drij 

Ghemeten h[alfv] ts[jaer]s om  viij s.gr. 

 

den selven pacht van anth[oniu]s hoosterlinck 

een alf g[he]m[et] lants ts[jaer]s om iiij s.gr. 

comt tsamen    xij s.gr. vij gr. ij d. 

 

de W[eduwe] anth[oniu]s de vos haut in pachte vander 

haghen ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om  

      vj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van m[eeste]r anthonus de brune 

v Roen lants ts[jaer]s om   xviij s.gr. 

comt tsamen    xxiij s. gr. comt xiij gr. x d. 



     foto  224     =     54 r 

jan de vos daude haut in pachte van dabdesse 

verhaghen sijn hofstede groot xj g[he]m[et] in 

lande en[de] venne ts[jaer]s om  xxiiij s.gr. 

 

den selven pacht van den selven vj g[he]m[et] lants 

ts[jaer]s om    iiij s. vj gr. 

 

den selven haut in pachte van rabbaeijs  ij g[he]m[et] 

ven[n]e ts[jaer]s om   ij s.gr. 

 

den selven pacht van den proost van sente baefs 

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xij-iiij s.gr. 

comt tsamen   ij L[ibra] iij s. viij gr.  comt iij s. ij gr. ij d. 

 

anth[oniu]s vanden wijnckele haut in pachte van  

anth[oniu]s hoosterlinck iiij g[he]m[et] ven[n]e om 

      xix s.gr. 

 

den selven pacht van anth[oniu]s pen[n]e een block 

ven[n]e ts[jaer]s om   viij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van sente baefs twee 

g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om xv s.gr. 

 

den selven pacht van p[iete] de vos een …….. 

ven[n]e ts[jaer]s om   xij s.gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] xiiij s.gr. comt ij s. viij gr. v d. 

 

niclaeijs baerevoets haut in pachte van anth[oniu]s 

hoosterlinck een h[alfv] b[uijnder] lants ts[jaer]s om 

      xv s. vij gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een 

h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. x gr. 

comt tsamen    xxj s. vi gr.  xiij gr. 

     foto  226         =    = 54 v 

anth[oniu]s pen[n]eman haut in pachte van p[iete]r andries 

een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om ix s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den weesen cornelis 

hijnghele een alf ghemet lants ts[jaer]s ts[jaer]s om 

      vij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van de W[eduwe] Willem 

pen[n]e een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      vij s.gr. 

comt tsamen    xxiij s.gr. comt xiij gr. x d. 

 



anth[oniu]s hijsebaaot haut in pachte van p[iete]r andries 

een ghemet lants ts[jaer]s om  ix s.gr. 

 

den selven haut in pachte van de weesen cornelis 

hijngele een g[he]m[et] kants ts[jaer]s om 

      vij s. v gr. 

 

den selven pacht van de W[eduwe] Willem pen[n]e een 

ghemet lants ts[jaer]s om  vij s. vj gr. 

comt tsamen    xxiiij s.gr.  comt xiiij gr. v d. 

 

pieter de vos f[iliu]s jacops haut in pachte van 

Rabbaeijs een hofstededen groot drij 

ghemeten  en h[alfv] ts[jaer]s om viij s.gr. 

 

den selven pacht van anth[oniu]s hoosterlinck 

een alf g[he]m[et] lants ts[jaer]s om iiij s.gr. 

comt tsamen    xij s.gr.  vij gr. ij d. 

 

de W[eduwe] anth[oniu]s de vos haut in pachte vander 

haghen ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om vj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van m[eete]r anthonis de brune 

vc Roen lants ts[jaer]s om  xvij s.gr. 

comt tsamen     xxiij s.gr.  comt xiij gr. x d. 

      foto 228   =  55 r 

jan de vos daude haut in pachte van dabdesse 

verhaghen sijn hofstede groot xj g[he]m[et] in 

landen en[de] venne ts[jaer]s om xxiiij s. x gr. 

 

den selven pacht van den selven vj g[he]m[et] lants 

ts[jaer]s om    iiij s. vj gr. 

 

den selven haut in pachte van rabbaeijs ij g[he]m[et] 

ven[n[e ts[jaer]s om   ij s.gr. 

 

den selven pacht van den proost van snete baefs 

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xij s. iiij gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] iij s. viij gr. comt ij s. ij gr. ij d. 

 

anth[oniu]s vanden Wijnckele haut in pachte van 

anth[oniu]s hoosterlinck iiij g[he]m[et] venne om 

      xix s.gr. 

 

den selven pacht van anth[oniu]s pen[n]e een block 

ven[n]e ts[jaer]s om   viij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van sente baefs twee 

g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om xv s.gr. 

 



den selven pachte van p[iete]r de vos een …antiteijt 

ven[n]e ts[jaer]s om   xij s.gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] xiiij s.gr. comt ij s. viij gr. v d. 

 

niclaeijs baerevoets haut in pachte van anth[oniu]s 

hoosterlinck een h[alfv] b[uijnder] lants ts[jaer]som 

      xv s. vj gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een 

h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om  

      vj s. ij gr. 

comt tsamen    xxj s. viij gr.   xiij gr. 

     foto 230   =   55 v 

cornelis de vos haut in pachte van gill[is] van 

hende een g[he]m[et] lants ts[jaer]s om xij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van gill[is] daens ij 

g[he]m[et] lants ts[jaer]s om  xx s.gr. 

 

den selven pacht van jan pen[n]e drij ghemeten 

ven[n]e ts[jaer]s om   xij s.gr. 

 

den selven pacht van adriaen Willems een alf 

b[uijnder] ven[n]e ts[jaer]s om  viij s.gr. 

 

den selven pacht van gill[is] daens v g[he]m[et] ven[n]e 

ts[jaer]s om    v s.gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] xvij s.gr.  comt ijs. x gr. ij d. 

 

andries brune haut in pachte van den 

weesen levin de  boo een hofstede met 

vier g[he]m[et] h[alfv] lants ts[jaer]s om 

      iij L[ibra] gr. 

 

den selven haut in pachte van anth[oniu]s 

hoosterlinck twee ghemeten lants 

ts[jaer]s om    xv s.gr. 

comt tsamen    iij L[ibra] xv s.gr.  comt iij s. ix d. 

 

paesscier jansijns haut in pachte van anthonis 

hoosterlinck ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om 

      xv s.gr.   ix gr. 

 

jan prate daude haut in pachte gheraert 

oosterlinck een hofstede groot in lande en[de] 

ven[n]etsamen lv ghemeten en[de] pacht den 

ts[jaer]s om    viij L[ibra] xix s.gr. 

      foto   232  =  56 r 

den selven haut in pachte van den hoors lievin 

vanden Wijnckele v ghemeten lants en[de] 



ven[n]e ts[jaer]s om   x s.gr. 

comt tsamen    ix L[ibra] ix s.gr.  comt ix s. v gr. v d. 

 

jan steel haut in pachte van ghijselbrecht 

oosterlinck een hofstede groot xvj g[he]m[et] 

ts[jaer]s om    xxxij s.gr.  xix gr. ij d. 

 

lievin de clerck daude haut in pachte van 

den hoors gheeraert hoosterlinck een 

hofstede groot xv g[he]m[et] ts[jaer]s om 

      iij L[ibra] gr. 

 

den selven pacht van baudeloo een bilck 

ven[n]e ts[jaer]s om   xiiij gr. 

comt tsamen    iij L[ibra] j s. ij gr.  comt iij s. viij gr.  

 

ogier de boo haut in pachte van geeraert 

hoosterlinck een h[alfv] b[uijnder] lants ts[jaer]s om 

      x s. vj gr. 

 

den selven pacht van jan praet een h[alfv] g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s om    iij s. vj gr. 

 

den selven pacht van den weesen jacop 

de vos ij g[he]m[et]  h[alfv]lants ts[jaer]s om 

      xij s.gr. 

 

den selven pacht van den weesen lievin 

everwijn ij g[he]m[et] h[alfv] lants en[de] vennen tsamen 

ts[jaer]s om    xij s.gr. 

 

den selven pacht van den weesen joos everwijn 

ij g[he]m[et] lants ts[jaer]s om  vj s.gr. 

comt stamen    ij L[ibra] iiij s.gr. comt ij s. ij gr. v d. 

     foto 234    =   56 v 

jan de voghelaere haut in pachte van  

gheeraert oosterlinck een behuijsde 

hofstede groot in landen xxiiij ghemeten 

met noch lxxx g[he]m[et] ven[n]e ofte daer ontrent 

en[de] pacht tsamen ts[jaer]s om ix L[ibra] xvij s.gr. 

 

den selven haut in pechte van gijselbrecht 

hoosterlinck een alf buijnder ven[n]e 

ts[jaer]s om    iiij s.gr. 

comt tsamen    x L[ibra]  j s.gr.  comt  x s. o gr. vij d. 

 

pieter de bock f[iliu]s W[ille]ms haut in pachte van 

den kinderen lievin heverwijn een 

hofstede groot vij g[he]m[et] ts[jaer]s om 

      ij L[ibra] iij s. iiij gr.   ij s. ij gr. 



 

de W[eduwe] claeijs coninck haut in pachte van 

dabdesse verhaghen een ghemet lants 

ts[jaer]s om    iij s. viij gr.  ij gr. ij d. 

 

jan praet haut in pachte van anth[oniu[s 

hoosterlinck een pachtgoet ts[jaer]s om 

      vj L[ibra] x s.gr. vj gr.vj d. 

 

aernaut belgo…. haut in pachte van dabdesse 

verhaghen ses ghemeten ven[n]e ts[jaer]s 

om     v s.gr. 

 

den selven pacht van joos labe ij g[he]m[et] lants 

ts[jaer]s om    vij s.gr. 

comt tsamen    xij s.gr.  vij gr. ij d. 

      foto  236   =  57 r 

ertelmeuijs de brouwere haut in pachte van 

cornelis bomble een hofstede groot jc roen 

ts[jaer]s om    ij L[ibra] gr. 

 

den selven haut in pachte van anth[oniu]s hoosterlinck 

een alf ghemet lants om   iiij s.gr. 

 

den selven pacht van den 

proost van sente baefs een alf buijdere 

meersschen ts[jaer]s om   vj s. ij gr. 

comt tsamen     ij L[ibra] x s. ij gr.  comt ij s. vj gr. j d. 

 

de W[eduwe] jan clappaert haut in pachte 

van p[iete]r de brouwere ijc roen lants ts[jaer]s 

om     v s.gr.  iij gr. 

 

mertijn moens haut in pachte van den 

weesen joos de loo een stick van eender 

hofstede met lant en[de] ven[n]e tsamen groot 

een b[uijnder] ts[jaer]s om  xx s.gr.  xij gr. 

 

lambrecht van ……..hem pacht van 

anth[oniu]s de rose een pachtgoet maer en 

weet niet hoe groot om   vj L[ibra] viij s. vj gr.  comt vj s. v gr. 

       foto  238   =   57 v 

bertelmeuijs de bock op spelonckvaert 

haut in pachte van den weesen pieter  de  

Wint een b[uijnder] lants  xxx s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs 

ij LL … meersschen ts[jaer]s om  xvj s.gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] vj s.gr.  comt ij s. iij gr. vij d. 

 



anth[oniu]s de clerck dende op de spelonckvaert 

pacht van der W[eduwe] anth[oniu]s stobbeleere een alf 

ghemet lants oft daer ontrent ts[jaer]s om 

drij alster ….  …. gheextemeert   ….  ix s.gr. 

 

den selven pacht van de weesen gorijs hijnghele 

vc roen vennen en[de] lants ts[jaer]s om 

      vij s. viij gr. 

comt tsamen    xvj s. viij gr. comt x gr. 

     foto   240     =   58 r 

dit naervolghende sijn de personen 

wonende buten onser prochie van moerbeke 

en[de]   ….. sijn en[de] ghebruijckende sijn 

sijn de goeden gheleghen binnen onser 

proochie en[de] sijn so hier naer volcht 

 

Inden eersten jan hapere haut in pachte 

van den proost van sente baefs een alf b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   xj s.gr.  vj gr. vij d. 

 

Rase heerman haut in pachte van sente baefs 

drij alf b[uijnder] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xix s.gr.  xj gr. v d. 

 

Jan slabbaert haut in pachte van sente baefs 

een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      ix s. viij gr. v gr. jx d. 

 

daneel stom[m]elinck haut in pachte van den proost sente 

baefs een h[alfv] b[uijnder]  meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. ij gr. 

 

den selven pacht van den templier xx g[he]m[et] j  lants ts[jaer]s 

om     xxiiij s.gr. 

comt tsamen    xxx s.ij gr. xviij gr. j d. 

 

pieter clauwaert haut in pachte van sente baefs 

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om x s.gr. vj gr. 

 

de W[eduwe] van ghijselbrecht buerkel …. haut in 

pachte van den proost van sente baefs een 

buijnder meersschen ts[jaer]s om x s.gr.  vj gr. 

        foto  244       = 58 v 

Josijne brunckaert …. W[eduwe] jan van meere haut 

in pachte van sente baefs een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xij s.gr. vij gr. ij d. 

 

Joos van resgernert …. haut in pachte van sente baefs 

een alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. viij gr. iiij gr. 



 

Jan van peteghem haut in pachte van sente baefs 

ij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xxvij s. iiij gr.  xvj gr. iiij d. 

 

pieter vanden vijvere haut in pachte van den 

weesen anth[oniu]s vanden vijvere ijc roen 

meersschen ts[jaer]s om   vj s. vj gr. iij gr. xj dr. 

 

thomaes vijlders haut in pachte van sente 

baefs eene alf buijnder meersschen ts[jaer]s 

om     vj s. iiij gr. iij gr. ix d. 

 

jan de vleeschaudere haut in pachte van sente 

baefs een alf buijnder meersschen om vj s. iiij gr.   iij gr. -ix d. 

 

lievin diericxs haut in pachte van sente 

baefs een alf buijndere meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. iiij  iij gr. ix d. 

      foto  247  + 249   =  58 r 

Jacop de vael haut in pachte van sente baefs 

een  alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om  

      j s. iiij gr. ij gr. ix d. 

 

de W[eduwe] lucas sturtewaghen haut in pachte van 

sente baefs een half buijndere meersschen 

ts[jaer]s om    vij s.gr. iiij gr. ij d. 

 

lauwereijs poppe haut in pachte van sente baefs 

een alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. x gr. iij gr. j d.  

 

Sijmoen de wale haut in pachte van sente baefs 

een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om  

      vij s.gr. iiij gr. ij d. 

 

adriaen de schepe………… haut in pachte van 

den proost van sente baefs drij h[alfv] b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   xviij s.gr. x gr. x d. 

 

jan st…. haut in pachte van sente baefs een 

buijnderen meersschen ts[jaer]s om xiij s.gr. vij gr. x d. 

 

lauwereijs brant haut in pachte van de W[eduwe] cornelis 

roels een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      x s.gr.  vj gr. 

     foto  251=  58 v 

Joos praet haut in pachte van sente baefs een 

alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om viij s.gr. iiijgr. x d. 

 

pieter de maerschalck haut in pachte van 



den proost van sente baefs een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    vj s. iiij gr. 

 

den selven haut in pachte van den selven een 

h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s.gr. 

comt tsamen    xiij s. iiij gr. viij gr. 

 

lauwereijs van doosselaere pacht van den proost van 

sente baefs ij b[uijnder] h[alfv] meersschen ts[jaer]s om 

      xxviij s.gr. xvj gr. x d. 

 

Cristiaen bruggheman haut in pachte van 

lucas van schoonhove vij b[uijnder] Wostijnen geleghen 

in der vogele sanck ts[jaer]s om  xxvj s. viij gr.  xvj gr. 

 

gill[is] de clerck haut in pachte van jan v[er]tenten 

een hettijnghe ts[jaer]s om  xx s.gr. 

 

den selven haut in pachte van sente baefs een h[alfv] 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om vij s.gr. 

comt tsamen    xxvij s.gr. comt xvj gr. ij d. 

 

lievin van putte haut in pachte van baudeloo 

een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s. vj gr. iiij gr. 

     foto 253=  59 r 

de W[eduwe] jan van peteghem haut in pachte van sente 

baefs drij alf b[uijnder]  meersschen ts[jaer]s om 

      xix s.gr. xj gr. v d. 

 

pieter van putte pacht van W[ille]m de vettere 

ij g[he]m[et] hetijnghe ts[jaer]s om xxiiij s.gr. xiiij gr. v d. 

 

pieter sturtewaghen haut in pachte van sente 

baefs drij alf buijnderen meersschen ts[jaer]s 

om     xvj s.gr. ix gr. vij d. 

 

Jan vanden berghe haut in pachte van sente 

baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. x gr. iiij gr. j d. 

 

baudewijn van peteghem haut in pachte van sente 

baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s.gr.  iij gr. vij d. 

 

niclaeijs van vaerbeke ….. haut in pachte 

van den proost van sente baefs een alf b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   vij s.gr. 

 



den selven pacht van den selven een h[alfv] b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   x s.gr. 

comt tsamen    xvij s.gr. comt x gr. ij d. 

 

thomaes de maerschalck haut in pachte van sente 

baefs ij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xxvj s. iiij gr.  xv gr. ix d. 

     foto  255 =59 v 

gill[is] de bock haut in pachte van joos de bock 

een hettijnghe ts[jaer]s om  xxiij s.gr. 

 

den selven pacht van jan van dam[m]e een half 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om vij s.gr. 

 

den selven pacht van p[iete]r onghena een ghemet 

meersschen ts[jaer]s om   vij s.gr. 

comt tsamen     xxxvij s.gr. comt xxij gr. -ij d. 

 

Jan de maersschalck op den heerwech haut in  

pachte van den proost van sente baefs een b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   xiiij s.gr. 

 

den selven pacht van den selven drij alf b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xviij s. ix gr. 

comt tsamen    xxxij s. ix gr. xix gr. viij d. 

 

pieter van peteghem haut in pachte van sente  

baefs een h[alfv] b[uijnder]bos ts[jaer]s om 

      xij s.gr. vij gr. ij d. 

 

pieter bontinck haut in pachte van sente baefs 

vier ghemete meersschen ts[jaer]s om xvj s.gr. 

 

den selven pacht van den selven ij ghemeten 

meersschen ts[jaer]s om   ix s. iiij gr. 

comt tsamen    xxv s. iiij gr. xv gr. ij d. 

    foto 257=   60 r 

baudewijn de maerschalck in de rechtstrate 

pacht van la……sceppers iiijc Roeden meersschen 

ts[jaer]s om    x s.gr. 

 

den selven pacht van sente baefs een alf b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   vj s.gr. 

comt tsamen    xvj s.gr. ix gr. ij d. 

 

maerck van putte pacht van La[ureijns onghena 

vier hondert roeden hettijnghe ts[jaer]s om 

      xx s.gr. xij gr. 

 

pieter de maerschalck f[iliu]s bauwins haut in  



pachte van sente baefs een ghemet 

meersschen ts[jaer]s om   iiij s. vij gr. ij gr. ix d. 

 

lauwereijs de maerschalck haut in pachte 

van jan van stichelen ijc roen meersschen 

ts[jaer]s om    xij s.gr. vij gr. ij d. 

 

michiel vanden putte haut in pachte van  

ente baefs vij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om 

      xxv s.gr.  xv gr. 

 

Chaerle onghena haut in pachte van den proost 

van sente baefs een alf b[uijnder] meersschen met 

noch onheffens tsamen ts[jaer]s om xiij s. vj gr. viij gr. j d. 

     foto  259   =    60 v 

Joos bake haut in pachte van Jan onghena een 

ghemet meersschen ts[jaer]s om  ix s. vj gr. 

 

den selven pacht van den heleghen gheest van 

exaerde een g[he]m[et] meersschen om vj s.gr. 

comt tsamen    xv s. vj gr. ix gr. -iij d. 

 

de W[eduwe] lucas vanden vijvere haut in pachte 

van den weesen livin baudewijns meersschen 

ts[jaer]s om    vij s.gr. 

 

den selven pacht van sente baefs een alf b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   vj s.gr. 

comt tsamen     xiij s.gr. vij gr. x d. 

 

Jan heerbaut f[iliu]s joos op sijnreij haut in pachte 

van de kinderen lievin …. de Rijmakere 

vier ghemeten lants ts[jaer]s om  iij L[ibra] iij gr. iij gr. ij d. 

 

pieter van themsche …. Haut in pachte van den 

proost van sente baefs een alf buijnder 

meersschen ts[jaer]s om   vj s. x gr. iiij gr. j d. 

 

bussem ….. van peteghem haut in pachte van 

sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. iiij gr. iij gr. ix d. 

      foto  261    =     61 r 

cornelis van langhevelde haut in pachte 

van sente baefs een alf b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    vj s. iiij gr. iij gr. ix d. 

 

gill[is] van peteghem haut in pachte van 

gill[is] van basselaere xc roen meersschen 

ts[jaer]s om    j L[ibra] iiij s.gr. xiiij gr. v d. 

 



lauwereijs de witssere …. haut in pachte van 

den proos van sente baefs het derde van  

vier b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xij s. ij gr. 

 

den selven haut in pachte van den selven een h[alfv] 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om vij s.gr. 

comt tsamen     xix s. ij gr. xj gr. 

 

joos drieghe …..haut in pachte van sente baefs 

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xiiij s.gr. 

 

den selven pacht van de selven een alf b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   vj s. iiij gr. 

comt tsamen     xx s. iiij gr. xij gr. ij d. 

 

jan vossaert f[iliu]s gill[is] haut in pachte van sente 

baefs ender …… h[alfv] b[uijnder] meersschen om 

      xviij s. ix gr. xj gr. iij d. 

 

jan platinck haut in pachte van den proost van 

sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen om 

      vj s.gr.  iij gr. vij d. 

    foto 263    =    61 v 

de W[eduwe] vinsent van basselaere wonende op rulaere 

haut in pachte van den proost van sente baefs 

een alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s. -vj gr. 

 

den selven pacht van den selven het derde van vier 

buijnderen meersschen ts[jaer]s om xij s. ij gr. 

comt tsamen    xix s. viij gr. xj gr. x d. 

 

de hoors van mattheuijs van doosselaere haut 

in pachte van de proost van sente baefs 

drij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xviij s.gr. x gr. x d. 

 

Jan van doosselaer haut in pachte met de W[eduwe] 

jan vanden pitte van den proost van sente 

baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen om 

      vij s.gr. iiij gr. ij d. 

 

Jorijs van peteghem haut in pachte van den proost 

sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen om 

      vj s. iiij gr. iij gr. ix d. 

 

lievin minneboo haut in pachte van den proost 

voorn[oemd] het derde van vier b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xij s. ij gr. vij gr. iij d. 

 



lievin de rovere haut in pachte van den 

proost van sente baefs een buijnder 

meersschen ts[jaer]s om   vij s.gr. iiij gr. ij d. 

     foto  265   =  62  r 

jacop  bute …. Haut in pachte van joos vander 

meerschs een ghemet meersschen om v s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost van sente 

baefs een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xiiij s.gr. 

 

den selven pacht vanden selven een h[alfv] b[uijnder]  

meersschen ts[jaer]s om   vj s. viij gr. 

comt tsamen    xxv s. viij gr;  xv gr. v d. 

 

Jan geldof haut in pachte van sente baefs een h[alfv] 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om vj s. x gr. iiij gr. j d. 

 

lowijs slabbaert haut in pachte van den proost 

sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. x gr. iiij gr. j d. 

 

de W[eduwe] jan vereedt  … haut  haut in pachte van sente 

baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. iiij gr. iij gr. ix d. 

 

matthijs onghena haut in pachte van sente baefs 

een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. gr. iiij gr. j d. 

 

maerck onghena haut in pachte van mijnen 

heere den proost van sente baefs een b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   xij s. viij gr. vij gr. vij d. 

      foto  267    =  62 v 

de W[eduwe] gill[is] vander vliet … haut in pachte van 

sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s.gr.  iij gr. vij d. 

 

gill[is] van peteghem haut in pachte van den abt 

van sente baefs een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xj s.gr.  vj gr. vij d. 

 

pieter drieghe haut in pachte van den proost  

van sente baefs een b[uijnder] meersschen om 

      xiiij s.gr. 

 

den selven pacht van den selven ij b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xxij s. ij gr. 

comt tsamen    xxxvj s. ij gr. xxj gr. viij d. 

 



anth[oniu]s saman haut in pachte van lauwreijs 

moleman …. Een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xxxiiij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van gill[is] vanden putte 

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xx s.gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] xiiij s.gr.  ij s. iiij gr. v d. 

 

joosvan peteghem haut in pachte van 

sente baefs ij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xx s.gr. xij gr. 

 

gill[is] de brune haut in pachte van den proost sente 

baefs een amf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. ij gr. iij gr. ix d. 

     foto  269    =  63 r 

lievin clauwaert haut in pachte van sente baefs 

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om x s. viij gr. vj gr. v d. 

 

Willem de clerck pacht haut in pachte van sente 

baefs  vij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om 

      j L[ibra] viij s. viij gr.  xvij gr. ij d. 

 

…… vander vliet haut in pachte van sente baefs 

ij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xxviij s.gr. xvj gr.x d. 

 

gill[is] van peteghem te sevenheeken pacht van 

den proost van sente baefs een alf b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    vj s.gr.  iij gr.vij d. 

 

Jan meulewatere haut in pachte van sente 

baefs een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xiij s. viij gr. viij gr.ij d. 

 

de W[eduwe] jan meuleman haut in pachte  

van jan de peijstere ….. vc roeden meersschen 

ts[jaer]s om    xx s.gr. xij gr. 

 

gill[is] van peteghem haut in pachte van jan 

de peijstere viijc roen meersschen ts[jaer]s 

om     xxij s.gr. xiij gr. ij d.  

     foto 271    =   63 v 

Jan Roelens …. haut in pachte van lan[n]e  … sceppers 

ijc Roen meersschen ts[jaer]s om v s.gr. 

 

den selven haut in pachte van jan de peijstere 

iiijc Roen meersschen ts[jaer]s om viij s.gr. 

comt tsamen    xiij s.gr. vij gr. x d. 

 

jan van dam[m]e f[iliu]s gill[is] haut in pachte van 



sente baefs een alf buijndere meersschen 

ts[jaer]s     vj s. iiij gr. 

 

den selven haut in pachte van lauwereijs harendts … 

iiijc Roen meersschen ts[jaer]s om vj s.gr. 

 

den selven haut in pechte van de W[eduwe] jan saman 

jc Roen meersschen ts[jaer]s om  xvj s.gr. 

comt tsamen    xiiij s. viij gr. viij gr. ij d. 

 

de W[eduwe] jan van dam[m]e haut in pachte van den 

proost sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s 

om     v s.gr. 

 

den selven pacht van jan geldolf iiijc roen 

hettijnghe ts[jaer]s om   xiiij s.gr. 

comt tsamen    xix s.gr. xj gr. v d. 

 

gill[is] van dam[m]e f[iliu]s ghijsel haut in pachte van 

sente baefs vij ghemeten en h[alfv] meersschen 

ts[jaer]s om    xxij s. vj gr. xiij gr. 

     foto  273     = 64 r 

pieter onghena haut in pachte van den 

proost van sente baefs een buijnder 

meersschen ts[jaer]s om   xiiijs.gr. viij gr. v d. 

 

……… slabbaert txaede hat in pachte van 

sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen om 

      vij s.gr. iiij gr. ij d. 

 

lievin hoolman haut in pachte van de proost 

een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s.gr. iiij gr. ij d. 

 

pieter segers haut in pachte van den proost 

ij g[he]m[et] h[alfv] meersschen ts[jaer]s om 

      ix s.gr.  v gr. v d. 

 

baudewijn beernaert f[iliu]s p[iete]rs haut in pachte 

van den proost van sente baefs iiij g[he]m[et] 

meersschen ts[jaer]s om   xviij s.gr. 

 

den selven pacht van p[iete]r vanden putte viijc 

Roen hettijnghen ts[jaer]s om  i L[ibra] xviij s.gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] xvj s.gr.  ij s. . ix gr. vij d. 

 

W[ille]m de vos haut in pachte van sente baefs 

een[en] meersch ts[jaer]s om  xiij s.gr. vij gr. x d. 

 

jan de maerschalck op doosselaer pacht van jan 



onghena een g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om 

      xiij s.gr. vij gr.x d. 

    foto 277      =    64 v 

de W[eduwe] jacop vanden vijvere haut in pachte van 

sente baefs drij alf buijnderen meersschen 

ts[jaer]s om    xx s.gr. xij gr. 

 

bauen vander vliet haut in pachte van sente baefs 

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xij-viij s.gr. 

 

den selven pacht van den selven een buijnder 

meersschen ts[jaer]s om   vij s.gr. 

comt tsamen    xix s. viij s.gr.  xj gr. x d. 

 

jan vossaert haut in pachte van p[iete]r vossaert 

vc roen meersschen ts[jaer]s om  xviij s.gr.  x gr. x d. 

 

Rase van brusele haut in pachte van sente 

baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. iiij gr.  iij gr. x d. 

 

thomaes verhaghen haut in pachte van 

pieter beernaert een hettijnghe groot 

een h[alfv] b[uijnder] ts[jaer]s om xiiij s.gr. 

 

den selven pacht van jan van driessche viijc 

Roeden hettijnghen ts[jaer]s om  xxij s.gr. 

 

den selven pacht van den weesen jorijs v[er]hagen 

een g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om iij s. iiij gr. 

comt tsamen    xxxix s. iiij gr.  xxiij gr. vij d. 

    foto  279     =    65 r 

Joos de maerschalck haut in pachte van sente baefs 

ij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xxvj s. vj gr. 

 

den selven haut in pachte van michiel puts een 

g[he]m[et] hethijnghe ts[jaer]s om x s.gr. 

comt stamen    xxxvj s. vj gr.  xxj gr. x d. 

 

gill[is] meresom haut in pachte van sente baefs 

twee b[uijnder] h[alfv] meersschen pù xxxj s. vj gr. 

 

den selven pacht van den weesen pieter de Wint 

een g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om iiij s.gr. 

comt      xxxv s. vj gr.  xxj gr. iij d. 

 

matthijs vanden vijvere haut in pachte van sente 

baefs een b[uijnder] h[alfv] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. iiij gr. 

 



den selven pacht van den selven drij h[alfv] b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   xvij s. vj gr. 

comt tsamen    xxiij s. x gr.  xiiij gr. iij d. 

 

Jan vanden vijvere haut in pachte van sente 

baefs een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xij s. viij gr. 

 

den selven haut in pachte van jan vanden vijvere 

ij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om viij s.gr. 

comt tsamen    xxij s. viij gr.  xij gr.v d. 

 

Joos van dam[m]e pacht van den proost van sente 

baefs iij b[uijnder] iiijc roen meersschen om 

      ij L[ibra] gr. 

 

den selven pacht van jan vossaert ijc roen 

meersschen om    v s.gr. 

comt tsamen     ij L[ibra] v gr.  ij s. iij gr. 

      foto 281    =   65 v 

Jan de maerscalck haut in pachte van den proost 

sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen om 

      vij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van gijsel van 

dam[m]e iiijc hondert reoden meersschen ts[jaer]s 

om     xij s.gr. 

comt tsamen    xix s.gr.  xj gr. v d. 

 

gill[ís] poppe haut in pachte van sente baefs 

drij h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xviij s. ix gr. 

 

den selven pacht van den selven een vierendeel 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om iij s. vj gr. 

 

den selven pacht van den selven een h[alfv] buijndere 

meersschen ts[jaer]s om   vj s. iiij gr. 

 

den selven pacht van ….. van stichelen vc 

Roeden meersschen ts[jaer]s om  xiij s.gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] j s. vij gr. xxiij gr. j d. 

 

de W[eduwe] lauwereijs de maerscalck pacht van den  

proost van sente baefs een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xiij s. iiij gr.  viij gr. 

 

jacop van doosselaer haut in pachte van den 

weesen joos rogiers een alf ghemet meersschen 

ts[jaer]s om    iij s. viij gr. 



 

den selven pacht van p[iete]r harendt  …ic roen 

meersschen ts[jaer]s om   ij s.gr. 

comt tsamen    v s. viij gr.  iij gr. v d. 

       Foto  283   =   66 r 

bauwijn de maerschalck f[iliu]s jans op den heerwech 

haut in pachte van den proost sente baefs 

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xiiij s.gr. 

 

den selven pacht van den selven drij h[alfv] b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xviij s. ix gr. 

comt tsamen    xxxij s. ix gr.  xix gr. viij d. 

 

joos de Witte haut in pachte van sente baefs twee 

ghemeten meersschen ts[jaer]s om xij s.gr.  vij gr. ij d. 

 

jacop vanden vijvere haut in pachte van sente 

baefs het vijfde deel van viij b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xxij s. v gr. 

 

den selven pacht van den selven een buijnder 

meersschen om    xij s. viij gr. 

 

den selven pacht van Willem van dam[m]e een  

h[alfv] b[uijnder] hethijnghe ts[jaer]s om 

      xiiij s.gr. 

 

den selven pacht van joos hooruijck …..een h[alfv] b[uijnder] 

hethijnghe    xij s.gr. 

comt tsamen     iij L[ibra] j s. j gr. iij s. gr.-vij d. 

 

gill[is] vanden vijvere haut in pachte van jan ven[n]eman 

iiijc roen meersschen ts[jaer]s om xij s.gr. 

 

den selven pacht van van den proost van sente 

baefs drij h[alfv] b[uijnder] meersschen om 

      xviij s. ix gr. 

 

den selven pacht van den selven een h[alfv] b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    vj s. iij gr. 

comt tsamen    xxxvij s.gr.  xxij gr. ij d. 

       foto    285   =   66 v 

Jan de maerscalck haut in pacte van adriaen 

van poele vier hondert roeden meersschen 

ts[jaer]s om    vj s. viij gr. 

 

den selven pacht van hermel …. tbocxs   ijc 

reoden meersschen ts[jaer]s om  iij s. iiij gr. 

 

den selven pacht van den weesen jan bernaert 



een g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om v s.gr. 

comt tsamen    xv s.gr.  ix gr. 

 

Jan van hesgavere … pacht van den weesen 

joos weesen jos van dam[m]e een ghemet 

meersschen ts[jaer]s om   viij s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs 

drij alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xviij s. ix gr. 

 

den selven pacht van den selven een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xiij s.gr. 

comt tsamen    xxxix s. ix gr.  xxiij gr. x d. 

 

Sijmoen  … muelewatere haut in pachte van  

den proost sente baefs een h[alfv] buijndere 

meersschen ts[jaer]s om   vj s. x gr.  iiij gr. j d. 

 

lievin van Kaseghem haut in pachte van 

van den weesen gill[is] vanden putte een 

alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xj s.gr.  v gr. v d. 

       foto   287    =   67 r 

 

pieter vanden vijvere haut in pachte van 

claeijs scaapdrijvere ij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s 

om     ix s.gr. 

 

den selven pachte van de kercke en[de] heleghen geest 

van axaerde een h[alfv] g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om 

      ij s. viij gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om xiiij s.gr. 

comt tsamen    xxv s. viij gr.  xv gr. v d. 

 

matthijs van bastelaer haut in pachte van  

sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s.x gr.  iiij gr. j d. 

 

pieter van brande haut in pachte van den weesen p[iete]r 

geldolf een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xj s.gr. 

 

de, selven pacht van gheraert van dijselbeke 

een ghemet meersschen ts[jaer]s om vij s.gr. 

 

den selven pacht van den proost van sente 

baefs iiij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om 

      xvij s.gr. 



comt tsamen     xxxv s.gr.  xxj gr. 

 

everaert en[de] gill[is] van basselaer pachten vanden 

proost van sente baefs een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xv s.gr.  ix gr. 

 

Joos de groene ….. haut in pachte van sente baefs 

een h[alfv] b[uijnder] bos ts[jaer]s om vj s. iiij gr.  iij gr. ix d. 

      foto      289     =      67 v 

maergriet mindeboots pacht van den proost 

van sente baefs ij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xxviij s.gr.  xvj gr. x d. 

 

Jacop van basselaer haut in pachte van sente 

baefs een alf b[uijnder] meersschen om vj s.gr.  iij s. vij d. 

 

Sijmo, de Witte haut in pacte van sente baefs 

een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s. viij gr. 

 

den selven pacht van de Ruseleers een bilck 

meersschen groot vier ghemeten ts[jaer]s om 

      xxij s.gr. 

comt tasmen    xxix s. viij gr.  xvij gr. x d. 

 

de W[eduwe] p[iete]r jaudenaert haut in pachte  

van den proost van sente baefs een alf 

buijndere meersschen ts[jaer]s om vj s. x gr.  iiij gr. j d. 

 

de W[eduwe] pieter onghena haut in pachte 

van van den proost van sente baefs een 

h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. x gr.  iiij gr. j d. 

 

gill[is] bracke haut in pachte van den proost 

van sente baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    vj s. x gr.  iiij gr. j d. 

        foto   291  =    68 r 

cornelis baudewijns haut in pachte van sente 

baefs twee ghemeten meersschen ts[jaer]s 

om     viij s. v gr. viij d. 

 

den selven pacht van den selven een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    x s.gr. 

comt tsamen    xviij s. v gr. viij d. xj gr. j d. 

 

p[iete]r van peteghem f[iliu]s segers haut in pachte 

van den proost sente baefs een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xiiij s.gr.  viij gr. v d. 

 



andries vanden putte pacht van sente baefs 

een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s.gr.  iiij gr.ij d. 

 

jan de geldere pacht van de Wedewe 

lievin van basselaer een alf ghemet 

meersschen ts[jaer]s om   ij s.gr.  j gr. j d. 

 

lievin van slijcke pacht van den heleghen 

gheest van exaerde een gemet meersschen 

ts[jaer]s om    v s.gr  iij gr. 

 

adriaen bon[n]e  …. pacht van den weesen 

bauwijn muelewatere een ghemet 

meersschen ofte daer ontrent ts[jaer]s 

om     vj s.gr.  iij gr. vij d. 

       foto 293  = 68 v 

Jan colman …. Haut in pacxhte van pîete]r van boxelaer 

een g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om vij s.gr. iiij gr. ij d. 

 

Olivier vanden putte haut in pachte van 

ghijsele van dam[m]e iiijc roeden meersschen 

ts[jaer]s om    xv s.gr. 

 

den selven pacht van den proost van sente baefs 

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xij s. iij gr. 

comt tsamen    xxvij s. iij gr.  xvj gr. iiij d. 

 

lievin mueleman haut in pachte van joos de bock 

een h[alfv] g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om 

      v s. vj gr.  iij gr. iij d. 

 

andries vander muelen haut in pachte van 

jan vossaert vc Roen meersschen ts[jaer]s 

om     x s. vj gr. 

 

den selven pacht van gill[is] vanden putte een g[he]m[et] 

l reoen meersschen ts[jaer]s om  x s.gr. 

comt tsamen    xx s. vj gr.  xij gr. iij d. 

 

p[iete]r Wulputs haut in pachte van de weesen 

lievin Wulputs een g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s 

om     vij s.gr.  iiij gr. ij d. 

 

lauwereijs bake pacht van van den helegen 

gheest van exaerde ij g[he]m[et] l roen meersschen 

ts[jaer]s om    xv s.gr.  ix gr. 

      foto  295  =  69 r 

de W[eduwe] michiel praet pacht den proost sente 



baefs een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s. x gr.  iiij gr. j d. 

 

de W[eduwe] michiel onghena haut in pachte van 

den proost van sente baefs een h[alfv] b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   vij s. vj gr.  iiij gr. 

 

joos de maerschalck haut in pachte van sente baefs 

een h[alfv] b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      vij s.gr.  iiij gr. ij d. 

 

bauwijn diercxs pacht van den proost sente 

baefs een b[uijnder] meersschen om xiij s.gr.  vij gr. x d. 

 

gill[is] buijst  … haut in pachte van sente baefs 

een g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om vj s.gr.   iij gr. vij d. 

 

Jan de bock haut in pachte van den proost 

sente baefs drij alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xviij s. ix gr. 

 

den selven haut in pachte van den 

selven noch twee buijnderen meersschen 

ts[jaer]s om    xxvj s. gr. 

 

den selven pacht van lauwereijs van 

Weedale …. Een g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om 

      xij s.gr. 

comt tsamen   ij L[ibra] xv s. ix gr.  ij s. ix gr. v d. 

      foto  297 69 v 

Jan poppe haut in pachte van sente 

baefs een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xij s.gr.  vij gr. ij d. 

 

laureijs van boxslaer haut in pachte van 

den proost van sente baefs twee g[he]m[et] 

meersschen ts[jaer]s om   x s.gr.   vj gr. 

 

joos audenaert haut in pachte van den 

proost van sente baefs drij alf 

buijnderen meersschen ts[jaer]s om xviij s.gr. 

 

den selven pacht van den weesen 

lauwereijs audenaert vier hondert 

Roeden meersschen ts[jaer]s om  ix s.gr. 

comt tsamen    xxvij s.gr.  xvj gr. ij d. 

 

gill[is] de maerscalck f[iliu]s andries 

haut in pachte van den proost van 

sente baefs drij alf buijnderen 



meersschen ts[jaer]s om   xviij s.gr.  x gr. x d 

 

Jacop clauwaert pacht van joos 

breijens …….. een alf buijnder meersschen 

ts[jaer]s om    x s.gr.   vj gr. 

      foto 299     =    70 r 

Jan temmerman haut in pachte van 

gill[is] de scheppere vier hondert roeden 

meersschen ts[jaer]s om   ix s.gr.   v gr. v d. 

 

bauwijn beernaert f[iliu]s bauwijns haut in  

pachte van de weesen bauwereijs 

verhagen iiijc meersschen om  xv s.gr.  ix gr. 

 

Jacop van peteghem haut in pachte 

van jan onghena ijc Roeden meersschen 

ts[jaer]s om    vj s. viij gr. 

 

den selven pacht van den selven een h[alfv] b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   x s.gr. 

comt t     xvj s. viij gr.  x gr. 

 

joos de pau haut in pachte van den 

proost van sente baefs vijf g[he]m[et] 

meersschen ts[jaer]s om   xix s.gr. 

 

den selven pacht van den selven vier 

g[he]m[et] meersschen om  xvj s.gr. 

comt tsamen    xxxv s.gr.  xxj gr. 

 

bauwijn van vaerwijck met jakemijne 

tsmeijs …. hauden in pachte van den proost 

sente baefs drij bunderen meersschen 

ts[jaer]s om    xxxvj s.gr.  xxj gr. vij d. 

      foto  301      =     70 v 

gill[is] praet haut in pachte van den 

prelaet van baudeloo een hettijnghe 

groot vier hondert roen ts[jaer]s om vj s. viij gr.  iiij gr. 

 

W[ille]m van dam[m]e f[iliu]s paesschier haut in pachte 

in pachte van van den proost van sente baefs 

viij g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om xxviij s. viij gr. xvij gr. ij d. 

 

gillis apere haut in pachte van sente baefs 

ij b[uijnder] seijnen ts[jaer]s om  xxiij s.gr. 

 

den selven pacht van den selven noch een alf 

b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om vij s.gr. 

comt tsamen    xxx s.gr.  xviij gr. 

 



ph[ilip]s van damme haut in pachte van ph[ilip]s 

vanden vijveren iiijc roen meersschen ts[jaer]s om 

      vij s.gr.  iiij gr. ij d. 

 

gill[is] sceppere haut in pachte van den prelaet 

van baudelo ijc Roen meersschen ts[jaer]s om 

      v s.gr.   ij gr. 

 

lucas onghena f[iliu]s jans haut in pachte van den proost 

sente baefs een buijnder meersschen ts[jaer]s 

om     viij s. vj gr.  v gr. j d. 

     foto 303 = 71 r 

pieter nuijts haut in pachte van claeijs 

schaepdrivere viijc roen meersschen ts[jaer]s 

om     j L[ibra] xij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van de W[eduwe] jan van boxslaer 

een g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om ix s.gr. 

comt tsamen    ij L[ibra] j s.gr.  ij s. vij gr. v d. 

 

matthijs onghena haut in pachte van sijnder 

moeder viijc roeden hettijnghe ts[jaer]s om 

      xvj s.gr. 

 

den selven haut in pachte van den proost sente baefs 

een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om viij s.gr. 

comt tsamen     xxiiij s.gr. xiiij gr. v d. 

 

mertijn en[de] joos de pau hauden in pachte van den 

proost sente baefs seven b[uijnder] seijnen met noch 

drij buijnderen meersschen tsamen in pachte 

ts[jaer]s om    iij L[ibra] viij s. gr.  iij s. iiij gr. x d. 

 

mertijn en[de] gill[is] de pau hauden in pacte van den 

proost van sente baefs een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xiiij s.gr.  viij gr. v d. 

 

Mertijn de pau haut in pachte van den proost 

voorn[oemd]  een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xiiij s.gr.  viij gr. v d. 

      foto  305   =   71 v 

Jan van brusele pacht van claeijs scaepdrivere 

een h[alfv] g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om 

      v s.gr.  iij gr. 

 

michiel van durmen haut in pachte haut in pachte 

van sente baefs drij alf buijnderen meersschen ts[jaer]s 

om     xix s. ix gr.  xj gr. x d. 

 

pieter praet haut in pacte van gill[is] sceppere 



twee ghemeten meerschen ts[jaer]s om  xiij s.gr.  vij gr. x d. 

 

pieter de vleesauwere haut in pachte sekere 

meersschen groot een alf buijndere ts[jaer]s 

om     ix s.gr.    

 

den selven pacht van mijnen heer van  

exaerde een alf buijnder meersschen 

ts[jaer]s om    viij s.gr. 

comt tsamen    xvij s.gr.  x gr. ij d. 

 

jan vossaert haut in pachte van den prelaet 

van sente baefs een vieredeel buijnders 

meersschen ts[jaer]s om   iij s. vj gr.  ij gr. ij d. 

 

joan[a]a tem[m]ermans haut in pachte van saerle 

……. een alf buijnder meersschen 

ts[jaer]s om    xx s.gr.  xij gr. 

      foto  307 =  72 r 

…… vanden slijcke pacht van lievin vanden 

slijcke ijc roen meersschen om  viij s.gr. 

 

den selven pacht van patthijs rogiers ijc roen 

meersschen ts[jaer]s om   vj s.gr. 

comt tsamen    xiiij s.gr.  viij gr. v d. 

 

gill[is] de pau haut in pachte van heijdrick de 

hertoghe een ghemet meersschen ts[jaer]s 

om     v s.gr.  iij g. 

 

pieter van basselaer haut in pachte van den  

proost van sente baefs een alf buijnder 

bos ts[jaer]s om    vj s.gr.  iij gr. vij d. 

 

Jacop vanden putte haut in pachte van den 

proost van sente baefs een alf buijnder 

meersschen ts[jaer]s om   vj s.gr.  iij gr. vij d. 

 

Joos cleemputte haut in pachte van jan 

de bock een hettijnghe groot een alf 

buijndere ts[jaer]s om   xj s. vj gr.  vj gr. x d. 

 

jan onghena f[iliu]s gill[is] haut in pachte van den 

proost van sente baefs vier ghemeten 

meersschen ts[jaer]s om   xx s.gr.  xij gr. 

      foto   309   =   72 V 

gill[is] haudenaert haut in pachte van sente 

baefs ij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      j L[ibra] iij s.gr. xiij gr. ix d. 

 



jan vander muele, haut in pachte van gill[is] 

geldolf drij ghemeten hettijnghe 

ts[jaer]s om    xxx s.gr.  xviij gr. 

 

pieter verdurmen haut in pachte van jan 

hijnghele iiijc Roen meersschen ts[jaer]s om 

      xij s.gr. 

 

den selven haut in pachte van lauwereijne van 

dam[m]e een h[alfv] ghemet meersschen ts[jaer]s om 

      ij s. viij gr. 

comt      xiiij s. viij gr.   viij gr. ix d. 

 

gheert bake haut in pachte van een g[he]m[et] 

meersschen ts[jaer]s om   ix s. vj gr.  v gr. viij d. 

 

gill[is] vermuelen haut in pachte van claeijs 

scapdrijvere een b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xxiiij s.gr. 

 

den selven pacht van pieter onghena viijc roen 

meersschen ts[jaer]s om   xxij s.gr. 

 

den selven pacht van gill[is] geldolf vier ghemeten 

meersschen ts[jaer]s om   ij L[ibra] gr. 

comt tsamen    iiij L[ibra] vj s.gr. iiij s. iij gr. vij d. 

      foto    311   =  73 r 

vincent vanden putte haut in pachte van 

den proost van sente baefs een alf buijnder 

meersschen ts[jaer]s om   xviij s.gr.  x gr. x d. 

 

paesschier de pau haut in pachte van den 

proost van sente baefs een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    xij s.gr.  vij gr. ok d. 

 

jan de wilde haut in pachte van den weesen 

joos van dam[m]e een g[he]m[et] l roen meersschen 

ts[jaer]s om    ix s.gr.   v gr. v d. 

 

baudewijn der kinderen haut in pachte van 

den proost van sente baefs een b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    ij L[ibra] gr. 

 

den selven pacht noch een haut buijnder 

meersschen en[de] noch een h[alfv] buijnder 

meersschen ts[jaer]s om   xxx s.gr. 

comt tsamen    iij L[ibra] x s.gr. iij s. vj gr.  

 

jan van peteghem f[iliu]s p[iete]r haut in pachte 

van den proost sente baefs vier ghemeten bos 



ts[jaer]s om    xvj s.gr.  ix gr. vij d. 

 

lievin bonne haut in pacte van sarle vanden 

pitte vier hondert roeden hettijnghe 

ts[jaer]s om    x s.gr.  vj gr. 

     foto   313    =    73 v 

pieter de vleeauwere haut in pachte van 

jorijs haentsijns iiijc roeden meersschen 

ts[jaer]s om    xvij s.gr.  x gr. ij d. 

 

Jan ……man haut in pachte van de weesen 

anth[euni]s hijnghele een g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s 

      vj s. viij gr.  iiij gr. 

 

gill[is] vertenten pacht van den proost sente baefs het 

vijfde deen van acht b[uijnder] meersschen h[alfv] 

      xxij s. v gr.  xiij gr. v d. 

 

Jan[n]e vanden putte pacht van de weesen gill[is] de bock 

jc xxv roen meersschen ts[jaer]s om iiij s.gr. 

 

den selven noch van p[iete]r vanden putte en[de] helegen 

geest van exaerde een alf b[uijnder] om  

      xij s.gr. 

comt tsamen     xvj s.gr.  ix gr. vij d. 

 

p[iete]r van bocxslaer haut in pachte van jacques …. tackoen 

seker meersschen groot vc roen gheleghen ten twee steden 

ts[jaer]s om    xj s.gr. 

 

den selven noch een b[uijnder] meersschen van den proost sente baefs 

ts[jaer]s om    xij s. vj gr. 

comt tsamen    xxiij s. vj gr.  comt xiiij gr.j d. 

 

lucas onghena f[iliu]s gill[is] pacht van den proost sente baefs een 

alf buijnder meersschen ts[jaer]s  vj s. iiij gr. 

 

den selen van den selven het vijfde deel van viij b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   xxij s. v. gr. 

comt tsamen     xxviij s. ix gr. comt xvij gr. iij d. 

 

Jan van putte f[iliu]s jans pacht van thomaes de 

maerscalck  een alf buijnder meersschen ts[jaer]s om 

      ix s.gr.   v gr. v d. 

 

gill[is] vanden vijvere pacht ij ghemeten meersscheb met een  

ghemet lants ts[jaer]s om  xxx s.gr.  xviij gr. 

 

Amelberghe audenaerts pacht van eijghem een  

alf g[he]m[et] meersschen ts[jaer]s om xviij gr.  xj d. 



      foto   315 =  74 r 

Jan bon[n]e pacht van p[iete]r vander vaet een alf b[uijnder] meersschen 

ts[jaer]s om    viij s.gr. 

 

den selven van p[iete]r de bock iiijc toen meersschen  

      vij s.gr. 

comt tsamen    xv s.gr.  ix gr. 

 

pieter vanden putte pacht van lucas deijnaert iiijc roen 

meersschen ts[jaer]s om   xj s.gr.   vj gr. vij d. 

 

pieter de wilde pacht van jacop scaepdrijvere een g[he]m[et] 

meersschen ts[jaer]s om   v s.gr.   iij gr. 

 

joos van hoorrijck pacht van lievin hoolman ijc roen 

meersschen ts[jaer]s om   iiij s. viij gr.  ij gr. ix d. 

 

Jan mueleman f[iliu]s andries pacht van lievin bo[o]ne een g[he]m[et] 

meersschen ts[jaer]s om   vj s.gr. 

 

den selven van jan onghena een alf g[he]m[et] ts[jaer]s om 

      v s.gr. 

comt tsamen    xj s.gr.  vj gr. vij d. 

 

beatrijse smaerscalck ……. pacht van den proost sente 

baefs jc l roen meersschen ts[jaer]s om vj gr.  iij d. 

 

soffel van vaerewijck pacht van den kinderen p[iete]r de 

rijcke ij g[he]m[et] h[alfv] maeijmeersschen ts[jaer]s om 

      xiij s. iiij gr.   viij gr. 

 

Jan onghena f[iliu]s jans pacht van jan onghena vijc roen 

meersschen ts[jaer]s om   xx s.gr. 

 

den selven pacht van den proost sente baefs een alf b[uijnder] 

meersschen ts[jaer]s om   vj s. vj gr. 

comt tsamen    xxvij s. vj gr.  xvj s. h[alfv] 

 

Joos vanden putte f[iliu]s jans pacht van jan onghena een uijnder 

hettijnghe gelegen in twee sticken ts[jaer]s om 

      xxxvj s.gr.  xxj gr. vij d. 

 

p[iete]r onghena f[iliu]s gill[is] hatd in pachte van den proost sente 

baefs ij b[uijnder] meersschen ts[jaer]s om 

      xvj s.gr. 

 

den selven pacht van jacop van overheet een ghemet 

meersschen ts[jaer]s om   vij s.gr. 

comt tsamen    xxiij s.gr.  xiij gr. ix d. 

foto 317  =  74 v 



lauwereijs van dam[m]e f[iliu]s jan haut in 

pachte van den proost van sente baefs 

een b[uijnder] h[alfv] meersschen ts[jaer]s om 

      vj s.gr.  iij gr. v d. 

 

…. van    …..            pacht van den 

proost van sente baefs         meersschen …. 

foto  318  =  75 r 

hier naer volgt den pacht aengaende 

den tienden gheleghen binnen onser 

prochie van moerbeke en[de] dat van alle 

den vrienden in de voorn[oemde] prochie 

ghepacht wesende en[de] dat over de 

jaeren  …… lxxj 

 

inden eersten so pacht de prochie van 

moerbeke jeghens den eererdighe 

abt en[de] prelaet van baudeloo een tiende 

die den selven prelaet heefy in de prochie 

voorn[oemd] ts[jaer]s om  xxx L[ibra] gr. 

 

de selve prochie haut in pachte van 

den pastoor van moerbeke eene tiende 

die den selven pastoor toe behoort in 

de voorn[oemde] prochie ts[jaer]s om xxv L[ibra] s.gr. 

 

de selve prochie pacht van het capittel 

van Doornijcke een tiende die tselve 

capittel heeft in de prochue voorn[oemd] ts[jaer]s 

om     xvij L[ibra] gr. 

 

noch ghegheven het selve capittel voor een … 

gods penninck over den pacht van ses jaren 

vj L[ibra] gr. comt over het jaer  xvj s. viij gr. 

 

noch ghegheven den pastoor over een  gods penninck 

xxx s.  comt over elck jaer in ses gher….. 

elck jaer     v s.gr. 

comt tsamen  lxxiij L[ibra] j s. viij gr. 

 comt over den xx ste penninck iij L[ibra] xiij s. j gr. 

foto  320  =  75 v 

Soma van alle de verpachte gronden binnen 

der prochie voorn[oemd] ligghende bedraeghen midts 

der tiende daer in begrepen tsamen in 

den xxste penninck over het jaer lxxj ter 

some van  lxij L[ibra] iij s. j gr. vj d. 

foto  321 = 76 r 

dit naervolghende sijn de personen 

wonende binnen der prochie van 

moerbeke de welcke hier naer ghedeclareerd 



staet en[de] oock aengaende van den personen 

wonende biuten onser voorn[oemde] prochie en[de] 

goedijnghen hebben liggen[de] binnen onser 

prochie en[de] selve die ghebruijckende sijn 

en[de] ons ….. bilgette over ghebrocht en[de] 

de aengaende daer dat dese personen 

naervolgende prope……… af sijn 

en[de] de selve ghestelt en[de] ghecontubeert   ;;;;; 

naer der collec…. en[de] schepenen looste … 

vermoghen naer huijtwijse der ………. 

en[de] sijn sohier naer volcht 

 

Joos vijncke sijn hofstede es groot metten landen 

daer aen clevende iij g[he]m[et] jc roen gheextimeert 

ts[jaer]s in pachte    xx s.gr. 

 

den selven noch een ghemet meersschen sompele 

gheextemeert ts[jaer]s   xx gr.  

 

den selven heeft noch een ghemet ven[n]elants 

gheextemeert ts[jaer]s om  xx gr. 

 

den selven noch een b[uijnder] heijlant en[de] een b[uijnder] huade 

heije gheextemeert ts[jaer]s in pachte x s.gr. 

foto 322  = 76 v 

den selven noch ij ghemeten l roeden maghere 

meersschen gheextemeert ts[jaer]s  v s.gr. 

comt tsamen in de voorst artijlkelen xxxviij s. iiij gr. xxiij gr. 

 

adriaen hamere goe… over sijn hofstede seijs 

van sente baefs groot viijc roeden gheextemeert 

      xxix s.gr. 

 

den selven noch vj g[he]m[et] lants gheextemeert ts[jaer]s 

in pachte     xxj s.gr. 

 

den selven noch een g[he]m[et] pulsijnghe gheextemeert 

ts[jaer]s met de voorgaende artijckel ij L[ibra] xij s.gr. ij s. vij gr. vj d. 

 

pauwels thieren gheeft over een hofstedeken 

groot jc Roeden seijs van sente baefs gheextemeert 

      v s.gr. 

 

den selven noch een ghemet heijlant ofte daer ontrent 

seijs als voren gheextemeert ts[jaer]s in pachte 

vj gr. comt met de voorste artijckele vij s. vj gr.  iiij gr. h[alfv] 

 

gill[is] stobbeleere geeft over sijn hofstede met 

vier sticken lants groot v ghemeten seijs van 

sente baefs gheextemeert ts[jaer]s in pachte 



      xx s.gr. 

 

den selven noch iiijc heijlant ts[jaer]s in pachte 

      iiij s. vj gr. 

 

den selven noch ijc roen heijlant ts[jaer]s 

      iij s.gr. 

 

den selven noch ijc roeden lants gheleghen in twee 

sticken gheextemeert ts[jaer]s in pachte iij s.gr. 

 

den selven noch ijc roen lants gelegen aen tpachgoet 

gheextemeert ts[jaer]s in pacht  iij s.gr. 

 

den selven noch drij ghemeten h[alfv] ven[n]elant gheextemeert 

ts[jaer]s in pacht    x s.gr. 

comt  …… in pachte   ij L[ibra] iij s. vj gr. ij S; ij gr. j d.foto  

324  =  77 r 

lucas creve sijn hofstede es groot jc roen ofte 

daer ontrent gheextemeert ts[jaer]s in pacht 

      v s.gr.  iij gr. 

 

Sijmoen vossaert sijn alf hofstede es groot 

metten lande een ghemet seijs van sente baefs 

gheextemeert    vij s. vj gr. 

 

den selven noch een ghemet heijlants seijs als 

voren gheextemeert ts[jaer]s in pachte  xx gr. 

 

den selven noch een alf g[he]m[et] meersschen seijs 

als voren gheextemeert in pacht  xij gr. 

comt te … lick in pachte   x s. ij gr. comt vj gr. j d. 

 

pieter van mendock sijn hofstedeken 

es groot xij roen gheextemeert in pachte 

ts[jaer]s     iij s. iiij gr.  comt ij gr. 

 

Jan vijncke f[iliu]s joos sijn derde van eender hofstede 

es groot metten lande daer toe sijnde iij g[he]m[et] 

gheextemeert in pachte seijs sijnde van sente baefs 

      xij s. vj gr. 

 

den selven noch ij g[he]m[et] ven[n]e seijs als voren gheextemeert 

in pachte  met tvoorste artijkele  xv s.gr.  comt  x gr. 

 

pieter stobeleere sijn hofstede es groot 

vier ghemeten ofte daer ontrent seijs 

van sente baefs gheextemeert ts[jaer]s in pachte 

      ij L[ibra] gr. 

 



den selven noch drij ghemeten lants seijs als 

voren gheextemeert ts[jaer]s in pachte x s.gr. 

foto 326   =   77 v 

den selven noch xvij ghemeten ijc Roeden 

heijlant gheextemeert in pachte  ij L[ibra] x gr. 

 

den selven noch in heersene twee ghemeten 

meersschen gheextemeert ts[jaer]s in pachte 

      vj s. viij gr. 

comt ….. in pachte   iiij L[ibra] xvij s. vj gr.  comt iiij s. x gr. h[alfv] 

 

Rogier hijseboot sijn hofstedeken es groot een 

h[alfv] g[he]m[et] seijs van sente baefs gheextemeert met 

voortse artijkele in pachte  vj s.gr. 

 

den selven heeft in heersene iij g[he]m[et] l roeden 

lants gheextemeert in pachte  xiij s. 

comt tsamen in pachte   xx s.gr.  xij gr. 

 

dierick de bock sijn hofstedeken es groot jc roen 

seijs van sente baefs gheextemeert in pachte  

      v s.gr. 

 

dens elven noch een alf ghemet lants gheextemeert 

ts[jaer]s in pachte   ij s.gr. 

 

den selven noch lxxv roeden venne ts[jaer]s in 

pachte     vj gr. 

comt tsamen    vij s. vj gr.  iiij gr. h[alfv] 

 

anth[oniu]s de conninck sijn hofstede es groot in 

heerfve vijf ghemeten h[alfv] gheextemeert 

ts[jaer]s  in pacht    ij L[ibra] gr.  xxiiij gr. 

 

anth[oniu]s bake f[iliu]s jans geeft over een …… 

huseken met …. plecken gheextemeert 

ts[jaer]s in pachte   xx gr.  j gr. 

foto  328  = 78 r 

de W[eduwe] jan mertijns haer hofstede es groot 

xviij roen gheextemeert in pachte  iij s. gr. 

 

den selven heeft noch in heersene iiijc roen 

lants gheextemeert ts[jaer]s in pachte iij . viij gr.  met 

het voorgaende artijkele comt vj s. viij gr.   iiij gr. 

 

adriaen mijs sijn hofstede es groot een alf g[he]m[et] 

gheextemeert ts[jaer]s in pachte  xviij s. iiij gr. 

 

denselven een crapken lants groot jc roen tsamen 

gheextemeert in pachte   xx gr. 



 

den selven noch vc roeden lants  gheextemeert 

ts[jaer]s in pachte   vj s. viij gr. 

 

den selven noch een h[alfv] b[uijnder] lants ghelegen op 

de geldersche leede ts[jaer]s in pachte v s.gr. 

 

den selven noch een alf ghemet riets van cleijnder 

weerde gheextemeert ts[jaer]s in pachte  x gr. 

comt al tsamen in pachte   xxxij s. vj gr.  xix gr. h[alfv] 

 

anth[oniu]s hijseboot sijn huseken met xxiiij roen 

gronts gheextemeert ts[jaer]s in pachte iij s. iiij gr.  ij gr. 

 

de W[eduwe] w[ille]m pen[n]e haer hofstede groot in heerfve 

ijc roen gheextemeert ts[jaer]s  xxix s.gr. 

 

de selven noch ij g[he]m[et] jc Roen lants ts[jaer]s om 

      viij s. 

 

den selven noch in heerfve iiijc Roen lants 

gheextemeert ts[jaer]s   iiij s. viij gr. 

 

den selven noch een h[alfv] b[uijnder] meersschen gheextemeert 

in pachte      v s. gr. 

comt tsamen met de voorste artijkelen in pachte 

      ij L[ibra] vj s. viij gr. ij s. iiij gr. 

foto 330  =  78 v 

Jan van schote sijn hofstede es groot seijs van 

sente baefs een g[he]m[et] gheextemeert ts[jaer]s 

      xxv s.gr. 

 

den selven een alf b[uijnder] lants gheextemeert ts[jaer]s 

      v s. vj gr. 

 

den selven noch een alf buijnder lants seijs 

als voren gheextemeert ts[jaer]s  v s. vj gr. 

 

den selven noch een b[uijnder] …….magher venne 

gheextemeert ts[jaer]s   iij s. gr. 

comt met dese drij voorste artijckelen tsamen in pachte 

      j L[ibra] xix s.gr. xxiij gr. v d. 

 

adriaen de coninck sijn hofstedeken es groot l 

roeden seijs van sente baefs gheextemeert 

ts[jaer]s in pachte   iij s. iiij gr.  ij gr. 

 

paesschier lafebere heeft ene cleijn huseken met 

xxv roen grondt gheextemeert ts[jaer]s in pachte 

      xx gr.    j gr. 



 

lucas van mendonck sijn hofstede es groot 

xxxij Roeden gheextemeert ts[jaer]s in pachte 

      v s.gr.   iij gr. 

 

Joos andries gheeft over een ghemet lants 

gheextemeert ts[jaer]s in pachte  iiij s. ij gr.  ij gr. 

 

Heijndrick de backere sijn hofstede es 

groot een ghemet seijs van sente baefs 

gheextemeert ts[jaer]s in pachte  xvj s.gr. 

foto 332  =  79 r 

den selven noch ij g[he]m[et] lants seijs van sente baefs 

gheextemeert ts[jaer]s in pachte  vij s.gr. 

 

den selven noch ij ghemeten lants grondt van  

heersine gheextemeert in pachte  vij s.gr. 

comt met de twee voorste 

artijkelen ts[jaer]s in pachte   xxx s.gr.  xviij gr. 

 

daneel thorijns gheeft over sijn hofstede groot 

vijftich roen seijs van sente baefs gheextemeert 

ts[jaer]s in pachte   v s.gr.  iij gr. 

 

lauwereijs de bock sijn hofstede es groot in 

heerfve jc Roeden ofte daer ontrent 

gheextemeert ts[jaer]s   x s.gr. 

 

den selven noch vijf ghemeten lants gheextemeert 

ts[jaer]s in pachte    xix s.gr.  

met al voorgaende artijckele in pachte  xxix s.gr.  xvij gr. v d. 

 

Jan thierins f[iliu]s p[iete]r sijn hofstede es  groot in 

heerfve ij ghemeten gheextemeert ts[jaer]s 

      xx s.gr. 

 

den selven noch drij ghemeten lants ts[jaer]softe daer 

ontrent gheextemeert ts[jaer]s  x s. vj gr. 

 

den selven heeft noch drij ghemeten wostinen 

lant gheextemeert ts[jaer]s  ix s.gr. 

 

den selven heeft noch een slagmuelene 

staende op haffelghem heijde gheextemeert in pachte 

      ij L[ibra] gr. 

comt al tsamen met de drij voorste ertijkelen 

     iij L[ibra] xix s. vj gr. comt iij s. xj gr. viij d.  

foto   334  -  79 v 

Jan de brouwere f[iliu]s p[iete]s  heeft een alf hofstede 

groot in gronde l roeden gheextemeert 



ts[jaer]s     xx s.gr. 

 

den selven heft ijc Roeden 

lants seijs van non[n]en bossche gheextemeert 

ts[jaer]s in pachte    iij s.gr. 

comt met het voorgaende  xxiij s. gr.  xiij gr. x d. 

 

de W[eduwe] adriaen andries gheeft over een 

alf hofstede groot vijftich roen gheextemeert 

ts[jaer]s     vj s. vj gr. 

 

den selven heeft in heerfve een alf b[uijnder] lants 

gheextemeert ts[jaer]s   v s. vj gr. 

 

den selven nch een h[alfv] b[uijnder] lants gheextemeert 

ts[jaer]s     v s. vj gr. 

 

de selven noch ij ghemeten lants eerfve 

gheextemeert ts[jaer]s   vj s. vij gr. 

 

den selven heeft noch jc xij roen lants gheextemeert 

ts[jaer]s in pachte   xvj gr. 

comt met alle dese voorgaende artijkelen 

      xxv s. vj gr.  xv gr. iij d. 

 

adriaen de brauwere f[iliu]s pieters sijn hofstede 

es groot xxv roen ofte daer ontrent gheextemeert 

ts[jaer]s in pachte   v s.gr.  iij gr. 

 

anth[oniu]s de caluwe sijn hofstedeken es groot 

heerfve vijftich roen gheextemeert ts[jaer]s 

      iiij s. ix gr. 

 

den selven noch een g[he]m[et] lants eerfve gelegen bij gill[is] 

sagers gheextemeert ts[jaer]s  iij s.gr. 

foto  339  =  80 r 

den selven noch een ghemet lants gheleghen 

op de gheldersche leede gheextemeert in 

pachte      iij s. vj gr. 

comt met de twee voorste artijkelen ts[jaer]s 

      xj s. iij gr.     vj gr. ix d. 

 

dneel de brauwere sijn hofsyede es groot xl 

roen gheextemeert in pachte  vj s. iiij gr. 

 

den selven noch in de hofstede van sijnder moeder 

xxv roen lants in pachte    iiij gr. 

comt tsamen ghepresen in pachte ts[jaer]s 

      vj s. viij gr.   iiij gr.  

 



jan dierken gheeft over een alf hofstede ghepresen 

ts[jaer]s in pachte   x s.gr.   vj gr. 

 

anth[oniu]s van maercke geeft over een hofstedeken 

gront van eerfven groot xxx roen gheextemeert 

ts[jaer]s in pachte   v s.gr.   iij gr. 

 

mathijs de bock sijn huseken met xij roen plexken 

es ghepresen ts[jaer]s in pachte  ij s. vj gr.  j gr. h[alfv] 

 

de W[eduwe] pieter de caluwe haer hofstedeken es groot 

in eerfven xxx roen ofte daer ontrent en[de] 

ghepresen in pachte   x s. gr.   vj gr. 

 

pieter dierken gheeft over een alf hofstede groot 

een alf g[he]m[et] gheextemeert ts[jaer]s in pachte 

      x s.gr.   vj gr. 

 

gill[is] de keijsere sijn hofstedeken groot vijftich 

roen gheextemeert ts[jaer]s in pachte v s. 

 

den selven noch jc xl roen riets van gheender 

weerde  in pachte xij gr. comt tsamen ghepresen in pachte 

      vj s.gr.   iij gr. viij s.  
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pieter andries gheeft over sijn hofstede also 

die ghestaen en[de] gheleghen es met drij g[he]m[et] 

ijc roen lants ts[jaer]s ghepresen en[de] gheextemeert 

in pachte     xxxviij s. viij gr.  iij d. 

 

den selven noch in eerfve vier ghemeten 

lants gheextemeert   xvj s. gr. 

 

den selven noch xiiij g[he]m[et] magher ven[n]elant 

gheextemeert    ij L[ibra] 

 

den selven noch een h[alfv] b[uijnder] heijlant gheextemeert 

 

den selven noch een alf b[uijnder] maghere slachbos 

gheextemeert met tvoorgaende  iiij s.gr. 

 

den selven noch een slachmuelene metten gronden 

ghestaen op haffelghem heije gheextemeert 

ts[jaer]s     ij gheextemeert gr.  

comt dese ses artijckelen tsamen ts[jaer]s in pachte 

     vj L[ibra] xiij s; viij gr. iiij d.  vj s. xj gr. ij d. 

 

adriaen andries sijn alf hofstede es groot vijtch 

roeden gheextemeert   iiij s. gr. 

 



den selven noch ij g[he]m[et] ijc roeden lants gheextemeert 

ts[jaer]s     vj s; vij gr. 

 

den selven noch een alf ghemat lants eerfve tsamen 

gheextemeert in pachte   x gr. met de twee voorgaende 

artijkelen     xj s. iij gr.  v gr. ix d. 

 

gill[is] lem f[iliu]s p[iete]r geeft over sijn hofstede 

groot vijtch roen gheextemeert ts[jaer]s vij s.gr. 
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den selven noch een ghemet alf lants en[de] alf 

venne gheextemeert   iij s.gr. 

 

den selven noch iiijc roen lants gheleghen 

bij pieters stuvelinck …. gheextemeert in pachte  

      v s. gr. 

comt      xv s. gr.  ix gr. 

 

de W[eduwe] gill[is] van ackere geeft over haer 

alf hofstede groot xxxvj roeden gheextemeert 

      iiij s. gr. 

 

den selve een alf b[uijnder] lants gheleghen in  

peerbomen venne gheextemeert   iiij s. iiij gr. 

 

den selve noch een alf g[he]m[et] ven[n]e gheextemeert 

ts[jaer]s in pachte   vj gr. 

comt met de voorgaende artijkelen in pachte tsamen 

      viij s. x gr?  v gr. iij d. 

 

p[iete]r de brouwere sijn hofstede es groot xviij 

roen eerfve gheextemeert in pachte iij s. iiij gr.  ij gr. 

 

p[iete]r van ackere geeft over een vieredeel van 

een hofstedeken groot in eerfve xviij Roen gheextemeert 

      iiij s. gr. 

 

den selven noch de hilft van een ghemet 

lants gheextemeert   xx gr. 

 

den selven noch noch lxxv Roen ven[n]e 

gheextemeert in pacxhte    iiij gr. 

comt     vj s. gr.   iij gr. 

 

de W[eduwe] jan hauwe haer hofstedeken groot 

in heerfve vijtich roen gheextemeert 

in pachte ts[jaer]s   v s.gr.   iij gr. 
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Sijmon de cock sijn hofstedeken es groot in eerfven 

vijftich roen gheextemeert ts[jaer]s in pachte 



      vj s. gr.  iij gr. vij d. 

 

adriaen stobbeleere sijn hofstede es groot met 

der heerfven daer …. sijnde ij hondert Roen 

ofte daer ontrent gheextemeert ts[jaer]s om 

      xxxj s. gr. 

 

den selven heeft noch een hofstede groot als de 

voorgaende niet verhuert sijnde gheextemeert 

ts[jaer]s in pachte   xxx s. gr. 

 

den selven noch een ghemet meersschen erfven 

gheextemeert ts[jaer]s in pachte  iiij s. gr. 

 

den selven noch iiijc roeden lants sijes van groeninge 

gheextemeert in pachte   v s. iiij gr. 

 

den selven noch een stick lant geleghen bij 

gill[is] lem gheextemeert in pachte groot 

iiijc Roen     v s. vj gr. 

 

den selven noch een alf g[he]m[et]        

 latns gheextemeert in pachte   ij s. gr. 

comt tsamen in pachte met dese vier voorst 

artijckelen ts[jaer]s    iij L[ibra] xvij s. x gr.       iij s. x gr. ij d. 

 

jan de brauwere …….. sijn hofstedeken es 

groot xl roen ofte daer ontrent gheextemeert 

eerfve sijnde ghepresen ts[jaer]s in pachte  

      v s. gr.   iij gr. 

 

pieter de keijster f[iliu]s jans sijn hofstede es 

groot in heerfven een hondert roeden ofte 

daer ontrent gheextemeert ts[jaer]s in pachte 

      vj s. viij gr.  iiij gr.  
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Jan van damme f[iliu]s segers sijn hofstede es 

gheextemeert met een alf ghemet lants ts[jaer]s 

in pachte     xvij s. iiij gr. 

 

den selven noch vier hondert roeden de hilft lant 

en[de] ander hilft venne ghepresen ts[jaer]s  

      iiij s. gr. 

comt tsamen    xxj s. iiij gr.   xij gr. x d. 

 

anth[oniu]s de keijstere sijn hofstede es groot in  

heerfven lxxv roeven gheextemeert ts[jaer]s 

      v s. ij gr. 

 

den selven noch een hofstedeken groot in eerfven 



als de voorgaende gheextemeert  v s. vj gr. 

 

den selven noch in eerfven twee ghemeten lants 

gheleghen bij de hofstede gheextemeert  

      vj s. gr. 

comt tsamen met de twee voorste artijkelen in pachte 

      xvij s. viij gr.  x gr. vij d. 

 

anth[oniu]s de brauwere f[iliu]s pieters sijn hofstedeken 

heeft bij heerfven ij ghemeten liggende 

bij p[iete]r strom[m]linck gheextemeert  in pachte ts[jaer]s 

      vij s. gr.   iiij gr. 

 

adriaen w[ille]ms sijn hofstedeken groot xxv roeden 

gheextemeert ts[jaer]s in pachte  vj s. viij gr.   iiij gr. 

 

gill[is] wille …. geeft over het seste deel van hofstede 

groot vij roen gheextemeert ts[jaer]s v s. gr. 

 

den selven noch een alf ghemet lants achter 

sanders thijsbaert gheextemeert ts[jaer]s 

      xx gr. 

 

den selven noch in heerfven een h[alfv] b[uijnder] ven[n]elant v s. gr. 

gheextemeert met dese twee voorste artijckelen 

in pachte ts[jaer]s tsamen  xj s. viij gr.  vij gr. 
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Jna heerbaut sijn hofstedeken es groot jc 

roen gheextemeert in pachte  v s. gr.  iij gr. 

 

de W[eduwe] anth[oniu]s lem haer hofstedeken es groot 

xl roen gheextemeert ts[jaer]s  iiij s. gr. 

 

den selven heeft noch jc roeden lants gheleghen 

in de heeremenie ghepresen   xiij gr. 

comt tsamen artijkelen ts[jaer]s in pachte 

      v s. ij gr.  iij gr. j d. 

 

adriaen andries gheeft over een alf hofstede 

groot jc xij roen gheextemeert ts[jaer]s ts[jaer]s  

      xij s. gr. 

 

den selven noch ij ghemeten lants gheleghen 

op de gheldersche leede gheextemeert vij s. gr. 

 

den selven noch jc Roen lants gheextemeert  

      ij s. gr. 

met de twee voorste artijkelen  xxj s.gr.  xij gr. vij d. 

 

gill[is] de voldere sijn hofstedeken es groot in 



eerfven xx roen gheextemeert ts[jaer]s in 

pachte     iiij s. gr. ij gr. v d. 

 

de weese anth[oniu]s de brauwere gheeft over 

haer hofstedeken groot in heerfven xxv roen 

gheextemeert in pachte   v s. gr.  iij gr. 

 

de W[eduwe] p[iete]r de buijstere …. geeft over een 

ghemet lants erfven ghemegen opden moer 

gheextemeert ts[jaer]s in pachte  iij s. viij gr. ij gr. j d. 
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gill[is] lem daude gheeft over sijn hofstedeken groot 

met den landen een ghemet ofte daer ontrent 

gheextemeert ts[jaer]s in pachte  xvij s. gr. 

 

den selven noch een alf buijnder lants gepresen 

ts[jaer]s     v s. vj gr. 

 

den selven noch drij g[he]m[et] jc roeden seer mager 

ven[n]elant gheextemeert ts[jaer]s x s. gr. 

 

den selven noch in heerfven ij ghemeten meersschen 

tsamen gheextemeert in pachte   vj s. viij gr.  

met de drij voorste artijkelen in pachte j L[ibra] xix s. ij gr.  xxiij gr. h[alfv] 

 

lievinis de keijstere f[iliu]s jans geeft over een 

ghemet lants ts[jaer]s gheextemeert in pachte 

      iij s. iiij gr.   ij gr. 

 

louijs de conninck sijn hofstede es groot l roen 

gheextemeert ts[jaer]s   ix s. gr. 

 

den selven noch een ghemet lants gheextemeert 

      iij s. iiij gr. 

 

den selven noch een h[alfv] ghemet  …..  seermager 

gheextemeert ts[jaer]s   vj gr. 

 

den selven noch een h[alfv] g[he]m[et]  xvj roeden lants 

gheextemeert ts[jaer]s   ij s. ij gr. 

comt met dese drij voorgaende artijckelen in pachte 

      xv s. gr.    ix gr. 

 

eijndick de bune gheeft over jc roeden 

vennelant gheextemeert in pachte  xij gr.  vij d. 
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jan vijncke gheeft daer een hofstede seijs van groeninghen 

groot ijc roen gheextemeert ts[jaer]s x s. gr. 

 

 den selven jan vijncke f[iliu]s jans sijn hofstede over de vaert 



is groot met het lant daer achter sijnde 

vennelant sijnde v g[he]m[et]        

 h[alfv] gheextemeert 

ts[jaer]s in pachte   xxv s.gr. 

comt tsamen    xxxv s. gr. comt xxj gr. 

 

lievin de connick heeft een hofstedeken groot 

vijftch roen gheextemeert ts[jaer]s  iiij s. gr. 

 

den selven een ghemet seijs van non[n]bossche 

gheextemeert in pachte    iij s. vj gr. 

comt met het voorste artijkele ts[jaer]s vij s. vj gr.  iiij gr. h[alfv] 

 

lievin hijnghele f[iliu]s heijndrick sijn stick van 

sijn hofstedeken es groot xx roen gheextemeert 

ts[jaer]s     iij s. gr. 

 

den selven noch een ghemet heijlant seijs van 

non[n]ebossche gheextemeert   ij s. gr. 

comt met het voorgaende artijckele v s. gr.  iij gr/ 

 

pieter verlinden sijn hofstede es groot metten 

lande seijs van niewenbossche een buijndere 

en[de] tsestch roen gheextemeert ts[jaer]s 

      xvj s. gr. 

 

den selven noch in eerfven een g[he]m[et] lants 

gheextemeert ts[jaer]s   iiij s. 

 

den selven noch jc lxxx roeden lants seijs van 

non[n]enbossche gheextemeert ts[jaer]s iij s. 

 

den selven noch in eerfven ij g[he]m[et] ven[n]elants 

tsamen gheextemeert in pachte   vij s. gr. 

comt met de voorgaende artijcjeken  xxx s. gr.  xviij gr. 
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pieter de clerck f[iliu]s michiels sijn hofstede 

es groot ijc roeden gheextemeert ts[jaer]s  

      v s. gr. 

 

den selven noch ij g[he]m[et]  heijlant gheextemeert 

ts[jaer]s     vj s. gr. 

 

den selven noch een stick lants groot iiijc Roeden 

lnts gheextemeert in pachte iiij s. gr. 

comt met de voorgaende artijkelen 

ts[jaer]s in pachte   xv s; gr.  ix gr. 

 

de W[eduwe] anth[oniu]s van maercke f[iliu]s jans geeft over 

een camer groot mitten lande daer toe sijnde 



ijc roeden seijs vanden non[n]enbossche gheextemeert 

ts[jaer]s in pachte ts[jaer]s  viij s. viij gr. 

 

den selven heeft in de hofstede van sijn vader 

jc roeden lants gheextemeert ts[jaer]s in 

pachte      xvj gr. 

comt met het voorste artijkele  x s. gr.   vj gr. 

 

pieter van maercke f[iliu]s anth[oniu]s heeft een 

alf corenmuelen gheheeyen den west muelen 

gheextemeert ts[jaer]s   xx s. gr. 

 

den selven noch een alf ghemet lants 

gheextemeert    ij s. gr. 

 

den selven noch een alf ghemet lants 

seijs van non[n]enbossche gheextemeert ts[jaer]s 

      ij s. j gr. 
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den selven noch een alf ghemet riets oock 

gheextemeert ts[jaer]s   xj gr. 

 

drens elven heeft noch staende een alf 

corenmolene die begoet es af te 

brokenen en[de] niet meer draeijen en sal 

want …. niet en duecht gheextemeert ts[jaer]s 

      x s. gr. 

comt met de vijf voorgaende artijkelen 

ts[jaer]s in pachte   xxxv s. gr.  xx gr.  

 

lievin van steene f[iliu]s joos gheeft over een 

stick van een huse metten bogaert en[de] 

lande tsamen groot een alf buijndere 

gheextemeert ts[jaer]s    xv s. gr. 

 

den selven noch twee ghemeten lants geleghen 

up de moer gheextemeert ts[jaer]s viij s. v gr. 

 

den selven noch ij g[he]m[et]  lants seijs van non[n]ebossche 

gheextemeert     vij s. vj gr.  

met de twee voorgaende artijkelen ts[jaer]s in pachte 

      xxx s. gr.   xviij gr. 

 

Joos dierken sijn hofstede es groot met de  

lande daer aen clevende seijs van  

non[n]ebossche ij ghemeten vijtich roen 

gheextemeert ts[jaer]s in pachte  xvj s. gr. 

 

den selven noch in heije en[de] lande tsamen 

ij g[he]m[et]  gheextemeert ts[jaer]s in pachte 



      vj s. gr. 

comt met dit voorgaende artijkele xxij s.gr.     xiij gr. ij d. 
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Joos de brune geeft over een b[uijnder] venne lant 

gheextemeert in pachte   viij s. gr.  iiij gr. x d. 

 

de W[eduwe] anth[oniu]s brugghemen hgeeft over 

drij hemeten lants gheextemeert  xj s. gr. 

 

den selven noch ij ghemeten lants gelegen 

op den moer gheextemeert  vij s. vj gr. 

 

de selven noch een ghemet lants ghelegen in 

het muelenstraetken gheextemeert iij s. vj gr. 

comt de voorstaende artijkelen  xxij s. gr.  xiij gr. ij d. 

 

pieter willebaert geeft over sijn hofstedeken 

groot vijftich roeden gheextemeert ts[jaer]s 

in pachte     iij s. gr. 

 

den selven noch een ghemet lants gheextemeert 

      iij s. gr. 

comt met het voorgaende artijkele in pachte 

      vj s. gr.   iij gr.  vij d. 

 

anth[oniu]s pen[n]e f[iliu]s cornelis geeft over sijn 

hofstede groot iiijc roen gheextemeert 

ts[jaer]s     xxj s. vj gr. 

 

den selven noch vij ghemeten lants seijs van 

non[n]ebossche gheextemeert  xx s. gr. 

 

den selven noch een ghemet lants seijs 

als voren gheextemeert   iij s. vj gr. 

 

den selven noch vier hondert roeden ven[n]e 

gheextemeert    ij s. gr. 

 

den selven noch een alf b[uijnder] meersschen ts[jaer]s 

      v s. gr. 

comt al tsamen gheextemeert in pachte dese voorgaende 

artijkelen     ij L[ibra] xij s. gr. ij s. vij gr. ij d. 
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Jan de Bueijstere … gheeft over … letler grondt 

een camer gheextemeert ts[jaer]s ix s. gr. 

 

den selven noch drij ghemeten vennelant ts[jaer]s 

gheextemeert    x s. gr. 

 

dens elven noch v ghemeten ven[n]e seer 



magher sijnde gheextemeert ts[jaer]s iij s. gr. 

 

den selven noch vier ghemeten heijllant 

gheleghen bij sente p[ieter]s heije gheextemeert 

      xij s. gr. 

 

den selven noch een stick lants groot iiijc roen 

gheleghen bij affelghem heije gheextemeert 

      v s. gr. 

comt tsamen met de voorgaende artijkelen ts[jaer]s 

in pachte     ij L[ibra] gr.  ij s. gr. 

 

adriaen coppijns sijn hofstede es groot in 

heerfven lxxv roen gheextemeert ts[jaer]s 

in pachte ts[jaer]s   viij s. gr.  iiij gr. x d. 

 

Sanders theijsbaert geeft over sijn hofstede 

groot metten lande vier g[he]m[et] g[he]m[et] h[alfv] gheextemeert 

ts[jaer]s     xxxij s. gr. 

 

den selven noch ij g[he]m[et] h[alfv] ven[n]e ghelegen in 

perebomen ven[n]e gheextemeert ts[jaer]s 

      iij s. gr. 

comt met het voorgaende artijkele in pachte 

      xxxv s. gr.  xxj gr. 

 

lucas de backere heeft in heerfven vier g[he]m[et] 

lants en[de] ven[n]e gheextemeert ts[jaer]s in 

pachte     xiij s. gr.  vij gr. x d. 
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adries vijncke geeft over in heerfven ij 

ghemeten lnats gheextemeert ts[jaer]s vij s. vj gr. 

 

den selven noch een alf buijnder meersschen 

seijs van sente baefs gheextemeert v s. gr. 

comt met het voorgaende artijkele  xij s. vj gr. vij gr. vj d. 

 

de W[eduwe] sijmon dan[n]e heegt een alf hofstede 

groot metten landen een alf b[uijnder] ghestaeh 

in keijsters hocken gheextemeert  in 

pachte     xv s. gr.  ix gr. 

 

Seger van dam[m]e gheeft over sijn hofstede 

daer hij in woont groot metten landen 

daer tie sijnde eerfve twee ghemeten 

gheextemeert in pachte   xxv s. gr.   xv gr. 

 

Jacoba dierken en[de] anth[oniu]s diercken gheven 

over haer hofstede daer sij in wonen 

groot int gheheele vier ghemeten ofte 



daer ontrent gheextemeert ts[jaer]s in 

pachte     xxviij s. gr. 

 

den selven hebben noch een vervallen hofstedeken 

ghestaen op het roeijken groot in meersschen 

en[de] bogaert ij g[he]m[et] gheextemeert ts[jaer]s 

      xij s. gr. 

 

de selven hebben noch x buijnderen wilde 

wostijne ligghende in den moer daer seer 

letter  …. profijts af comt gheextemeert ts[jaer]s 

      xxxj s. gr. 

comt met de voorgaende artijkelen in pachte ts[jaer]s 

      iij L[ibra] xij s. gr. iij s.vij gr. ij d. 
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Jan verlinden geeft over een alf ghemet 

lants gheextemeert ts[jaer]s in pachte xx gr.   j gr. 

 

de W[eduwe] joos clarebaut gheeft over een alf 

hofstede groot met den bogaert lxxv 

roen gheextemeert ts[jaer]s   vj s. x gr. 

 

drens elven noch ijc Roeden lants gheextemeert 

ts[jaer]s     ij s. viij gr. 

 

den selven noch vier ghemeten meersschen eerfve 

gheextemeert ts[jaer]s in pachte  xviij s. gr. 

voorgaende artijkelen   xxix s. ij gr.  xvij gr. h[alfv] 

 

cornelis thierins f[iliu]s p[piete]r sij hofstede es 

groot in eerfven hondert roeden gheextemeert 

in pachte      viij s. vj gr. 

 

den selven noch een hofstedeken groot een 

ghemet gheextemeert in pachte  vij s. vj gr. 

 

den selven noch ijc Roeden lants ts[jaer]s in 

pachte gheextemeert   ij s. iiij gr. 

 

den selven heeft noch een b[uijnder] lants fgelegen 

bij mijnkens huevele het …. ghemet 

niet weert sijnde dat men saeijt gheextemeert 

in pachte      vij s. vj gr. 

comt dese vier artijkelen in pachte xxv s. x gr. xv gr.Roe[den] h[alfv] 
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gill[is] talboom heeft ijc roeden lants gheleghe, 

op den moer gheextemeert in pachte ij s. vj gr.  i gr. h[alfv] 

 

pieter halaert …. sijn hofstedeken is groot 

xx roen gheextemeert ts[jaer]s  iij s. vij gr. 



 

den selven heeft noch een vervallen stedeken 

seijs van snte baefs gheextemeert in pachte 

      iij s. xj gr. 

comt samen in pachte   vij s. vj gr.  iiij gr. h[alfv] 

 

Jan wille gheeft over een vierendeel 

van eender hofstede groot over sijn po…. 

lx roen gheextemeert ts[jaer]s  iiij s. ij gr. 

 

den selven noch vier hondert roen riets … 

seijs van den templier seer lette weert 

sijnde gheextemeert   xx gr.  

 

den selven heeft noch een alf holie 

muelen ghestaen op haffelghem heije 

met den gront gheextemeert  xx s. gr. 

met dese voorgaende artijkelen  xxvj s. x gr. xj gr. h[alfv] 

 

joos vanden steene sij hofstede es groot in 

heerfven met den lande ijc roen gheextemeert 

      vij s. vj gr. 

 

den selven noch vier hondert roeden lants 

ghelghen bij sente rristoffels bos gheextemeert 

ts[jaer]s in pachte   vij s. gr. 

comt met dese voorgaende artikele xv s. vj gr.  ix gr. iij d. 
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daneel stom[m]elinckgheeft over sijn hofstede 

seijs van non[n]enbossche groot metten lande 

ij g[he]m[et] h[alfv] gheextemeert xxj s. gr. 

 

den selven noch in heerfven viijc roen gelegen 

in vier sticken lant sijnder op den moer 

gheextemeert ts[jaer]s   xj s. gr. 

 

den selven noch viijc Roeden ven[n]e oock 

gheextemeert ts[jaer]s   iiij s. gr. 

 

den selven noch een ghemet meersschen 

gheleghen teghen de west muelen 

gheextemeert ts[jaer]s in pachte  iiij s. gr. 

met dese voorgaende artijckelen  ij L[ibra] gr.  ij s. gr. 

 

d  …. nick de brune sijn hofstedeken es 

groot in heerfven xviij roen gheextemeert 

ts[jaer]s in pachte   v s; gr.  iij gr. 

 

anth[oniu]s de brune sijn hofstede in eerfven 

es groot met de lande een ghemet 



ofte daer ontrent gheextemeert in pachte  

      x s. gr.  vj gr. 

 

de W[eduwe] jan van someren haer haer 

hofstedeken es groot in heerfven 

jc roen ofte daer ontrent 

gheextemeert in pachte   vj s. viij gr.  iiij gr. 
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de W[eduwe] anth[oniu]s de sweemere gheeft over een 

cleijn huseken met xxiiij Roen plecken eerfve 

gheextemeert ts[jaer]s in pachte  iiij s. gr. ij gr. v d. 

 

gill[is] de brauwere gheeft over een hofstedeken 

groot in heerven xxx roen ofte daer ontrent 

gheextemeert in pachte   v s. gr.  iij gr. 

 

….ken vossaert gheeft over haer 

hofstede groot ijc roen seijs van sente baefs 

gheextemeert ts[jaer]s   iiij s.  

den selven noch drij ghemeten ouder heije 

en[de] heijlant gheextemeert   vj s. 

comt met het voorste artijkele in pachte   

      x s. gr.  vj gr. 

 

jan van laere gheeft over een ghemet 

lants gheleghen in Keijsters houck … 

gheextemeert ts[jaer]s   iij s. gr. 

 

den selven noch ij ghemeten heijlant gheleghne 

bij jan thierijns molene gheextemeert v s. gr. 

ts[jaer]s in pachte met de voorste artijkelen 

      viij s. gr. iiij gr. x d. 

 

pieter v[er]xilghen f[iliu]s p[iete]r sijn hofstede es groot 

in eerfven ijc Roen gheextemeert ts[jaer]s 

      xx s. gr. 

 

den selven noch ij ghemeten lants liggende 

achter sanders theijsbaerts gheextemeert ts[jaer]s 

      ix s. gr. 

comt met het voorgaende artijkele in pachte 

      xxix s. gr. xvij gr. v d. 
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pieter de blieck f[iliu]s lauwereijs sijn hofstede 

es groot in heerfven metten landen daer toe 

sijnde seven ghemeten ofte daer ontrent 

gheextemeert ts[jaer]s in pachte  j L[ibra] xix s. x gr. 

 

den selven noch een stick lants groot drij g[he]m[et] 



ijc roen gheextemeert in pachte  xiiij s. 

 

den selven noch in heerfven een stick lants 

groot een g[he]m[et] l roen gheextemeert ts[jaer]s 

      iiij s. ij gr. 

 

den selven noch in heerfven een g[he]m[et] xxv roen 

lants gheextemeert ts[jaer]s in pachte iiij s. 

 

den selven noch in heerfven een stick lants 

groot ij g[he]m[et] gheextemeert ts[jaer]s om 

      vij s. 

 

den selven heeft noch in heerfven een alf g[he]m[et] 

lants ts[jaer]s gheextemeert  ij s. gr. 

comt tsamen vijf voorgaend artijkelen ts[jaer]s in pacte 

      iij L[ibra] xj s. gr. iij s. vj gr. vij d.  

 

pieter de brouwere stroodekere 

gheeft over sijn behuijsde hofstede 

groot metten lenden vijf ghemet ofte 

daer ontrent grondt van heerfven gheextemeert 

in pachte ts[jaer]s   xxx s. gr. xviij gr. 

 

denijs de meij geeft over sijn hofstede seijs  

van non[n]enbossche groot metten lande vc 

roen gheextemeert ts[jaer]s  xv s. x gr. 
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den selven heeft noch een h[alfv] b[uijnder] ven[n]e lants seijs 

als voren gheextemeert ts[jaer]s in pachte 

      v s. vj gr. 

comt met het voorste artijkele  xxj s. iiij gr. xij gr. h[alfv] 

 

jan dierken gheeft over drij ghemeten 

heijlant gheextemeert ts[jaer]s in pachte  

      ix s. gr. 

 

den selven noch ijc Roen riets van geender 

weerden gheextemeert    xij gr. 

met het voorste artijckele ts[jaer]s in pachte 

      x s. gr.  vj gr.  

 

cathelijne osselaers haer hofstedeken es 

groot jc roen seijs van snete baefs 

gheextemeert in pachte   iiij s. gr. ij gr. v d. 

 

pieter de cock f[iliu]s sijmoens sijn hofstedeken 

met xij roen grondt es ghepresen ts[jaer]s 

in pachte     iiij s. gr. ij gr. v d. 

 



levin v[er]wilgheng heeft over vj ghemeten 

ven[n]e lants gheextemeert ts[jaer]s xix s. gr. 

 

den selven noch een alf ghemet meersschen 

gheextemeert    ij s. gr. 

comt met het voorste artijkele 

in pachte     xxj s. gr. xij gr. vij d. 

 

jacob de brouwere …….. sijn hofstede es 

groot xxx roen gheextemeert in pachte 

ts[jaer]s     v s. gr  iij gr. 
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Jan hijseboot gheeft over sijn hofstede 

groot in lande en[de] venne tsamen seijs 

van sente baefs ix g[he]m[et] gheextemeert 

ts[jaer]s in pachte   xxxvj s. gr. xxj gr. vij d.  

 

Joos clappaert gheeft over een huseken 

met xij roen plecken gheextemeert 

in pachte     iij s. iiij gr. ij gr. 

 

anth[oniu]s hauwe geeft over een alf stede 

ghestaen daer west groot l roen ofte 

daer ontrent gheextemeert in pachte xv s. gr. ix gr. 

 

pieter hijseboot geeft over een huseken 

met xx roen plecken gheextemeert 

in pachte     iiij s. gr. ij gr. v d. 

 

lauwereijs cranebaut …. heeft een derde van 

eender hofstede groot over sijn parte met 

den lande iiijc roen gheextemeert in pachte 

      vij s. vj gr. iiij gr. h[alfv] 

 

de W[eduwe] anth[oniu]s de brouwere gheeft over 

haer hofstede seijs van non[n]enbossche groot 

xxx roen gheextemeert ts[jaer]s  iiij s. gr. ij gr. v d. 
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hier naer volghen de personen 

wonende ontrent der kercken bin[n]en 

der voorn[oemde] prochie van moerbeke en[de] 

dat van haren … goedinghen daer 

de selve propetarijsen af sijn 

 

Jan de clerck op den exaerschen 

dam gheeft over sijn hofstede groot 

in eerfven met de landen ij ghemetn 

gheextemeert ts[jaer]s    xx s. gr. 

 

den, selven noch een hofstedeken groot 



een ghemet en[de] l roeden gheextemeert 

ts[jaer]s  met het voorste artijkele in pachte 

      xxxv s. gr. xxj gr. 

 

gill[is] de bock f[iliu]s gheerts geeft over 

sijn hofstede groot in eerfven met den 

lande daer toe sijnde iiijc xxv roen gheextemeert 

ts[jaer]s     xvj s. gr. 

 

den selven noch een hofstede ghecom[m]en bij cope van 

cornelis cauwaert …. groot met lant daer toe 

sijnde jc xiiij roen gheextemeert ts[jaer]s  

      vij s. gr. 

 

den selven noch een stick lants groot iiijc roen 

gheextemeert ts[jaer]s   iiij s. viij gr. 

 

den selven noch in heerfven ijc roen lants gheextemeert 

      ij s. iiij gr. 

comt dese drij voorste artijkelen tsamen 

      xxxv s. gr. xxj gr. 

 

cornelis bake …. geeft over een hofstedeken groot 

metten lande daer toe sijnde seijs van non[n]bossche 

ijc roen gheextemeert in pachte  x s. gr.  vj gr. 
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dierick michiels gheeft over een hofstedeken 

groot xij roen gheextemeert ts[jaer]s in 

pachte     iij s. iiij gr. ij gr. 

 

gillis stobbeleere f[iliu]s pieters geeft over 

sijn hofstedeken es groot xxv roen ofte daer 

ontrent gheextemeert ts[jaer]s in pachte iiij s. gr. ij gr. v d. 

 

anth[oniu]s michiels sijn hofstedeken es groot 

een hondert roeden gheextemeert in pachte 

      v s. gr.  iij gr. 

 

bertelmeijs  van loo sijn hofstede es groot vier 

ghemeten ofte daer ontrentseijs van nonnenbossche 

gheextemeert in pachte   xix s. gr. 

 

den selven noch ij ghemeten ven[n]e lant seijs als 

voren gheextemeert in pachte  vj s. gr. 

 

den selven noch vc roeden roets dat te drij ofte 

ten vier jaeren niet een droghe is wsrkt 

gheextemeert     xx gr. 

met dese ij artijkelen in pachte 

tsamen     xxvj s. viij gr. xvj gr. 



 

de W[eduwe] gill[is] de vogheleere haer hofstedeken 

es groot xx roen gheextemeert in pachte  

      iij s. iiij gr. ij gr. 

 

Jacop de bock sijn hofstedeken ess groot in erfven 

vijtich roen gheextemeert in pachte iiij s. gr. ij gr. v d. 

 

lijsbette hijnghels f[ili]a lievins haer hofstedeken 

es groot in eerfven xv roen gheextemeert ts[jaer]s 

in pachte     iij s. iiij gr.  ij gr. 
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Jeronimus scauteete sijn hofstede es groot 

in heerfven met den lande daer toe sijnde 

ij g[he]m[et] gheextemeert ts[jaer]s xix s. gr. 

 

den selven noch een ghemet roets gheextemeert 

in pachte     xij gr. 

comt met het voorgaende in pachte tsamen 

      xx s. gr. xij gr. 

 

jan stobbelere daude sijn hofstede es groot 

in heerfven vijtich roen gheextemeert ts[jaer]s 

      x s. gr. 

 

den selven noch viijc roeden lants gheleghen 

ten twee steden gheextemeert ts[jaer]s x s. gr. 

 

den selven noch een alf buijnder riets van 

gheender weerde gheextemeert  ij s. gr. 

comt samen met de voorgaende artijkelen in pachte 

      xxij s. gr.  xiij gr. ij d. 

 

pieter wauters sijn hofstede es groot met 

den landen in heerfven vier hondert roeden 

gheextemeert in pachte   xix s. iiij gr. 

 

den selven heeft noch een h[alfv] ghemet ……. 

ven[n]e gheextemeert   viij gr. 

comt met tvoorstaende in 

pachte     xx s. gr.  xij gr? 

 

lievin van steene sijn alf hofstede groot ijc roen 

eerfve is gheextemeert in pachte  x s. gr. 

 

den selven noch ijc roeden lants gheextemeert 

tsaers     ij s. vj gr. 

comt met tvoorgaende in pachte  xij s. vj gr.  vij gr. v d. 

 

h[endri]c van steene sijn alf hofstede es ghepresen 



in pachte     x s. gr.  vj gr. 

 

de weese p[iete]r vanden wijnckele heeft ijc 

roeden lants gheextemeert in pachte ij s. vj gr. j gr. h[alfv] 
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pauwels scauteet geeft over 

sijn hofstede groot met den lande iiijc roen 

gheextemeert    xx s. gr. 

 

den selven noch een ghemet gront van 

eerfven som lant en[de] som ven[n]e gheextemeert 

ts[jaer]s      iij s. iiij gr. 

comt met het voorgaende in pachte xxiij s. iiij gr. xiiij gr. 

 

anth[oniu]s verhelst gheeft over sijn hofstede 

groot in eerfven met de lande daer aen 

ligghende vier ghemeten gheextemeert 

in pachte     xxxiij s. gr. 

 

den selven noch in eerfvenen een g[he]m[et] lants 

gheextemeert in pachte   iiij s. gr. 

 

den selven noch een hofstede gheleghen tegen 

over de voorgaende groot in eerfven 

metten lande een h[alfv] b[uijnder] gheextemeert 

      xviij s. gr. 

 

den selven noch in heerfvene ij ghemeten 

meersschen gheleghen ten twee steden 

gheextemeert in pachte   vj s; gr. 

comt met de drij voorste 

artijkelen in pachte   iij L[ibra] j s. gr. iij s. 0 gr. vij d. 

 

anth[oniu]s bake f[iliu]s michiels sijn hofstede sijn hofstede 

metten lande achter en[de] voren sijnde es groot 

in eerfven iij g[he]m[et] l roen gheextemeert in pachte 

      xxvij s. gr. 

 

den selven noch in landen en[de] vennen iij g[he]m[et] gelegen 

op harijncxs leede gheextemeert  vij s. gr. 

 

den selven noch in heerfvene viijc roeden meersschen 

ligghende ten drij steden gheextemeert 

in pachte      x s. gr. 

comt samen met de voorste artijkelen in pachte 

      ij L[ibra] iiij s. gr. ij s. ij gr. v d. 
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Corelis thierijns f[iliu]s jans sijn derde van sijnder 

hofstede es groot in heerfven metten lande 

hem compiterende groot een ghemet xl roen 



gheextemeert in pachte   xix s. gr. 

 

den selven noch een stick lants groot ij ghemeten 

gheextemeert ts[jaer]s   viij s. gr. 

 

den selven noch een ghemet meersschen 

ghelleghen bij der kercke gheextemeert in pachte 

      iij s. iiij gr. 

comt met de voorgaende twee artijkelen in 

pachte     xxx s. iiij gr. xviij gr. ij d. 

 

joos thierin …. heeft over sijn hofstede daer 

hij in woont met den lande daer achter 

liggende groot vier ghemeten en h[alfv] 

ofte daer ontrent gheextemeert  xxxv s. iiij gr. 

 

den selven noch een hofstede staende over de 

voorgaende groot in eerfven een ghemet l roen 

ofte daer ontrent gheextemeert  xx s. gr. 

 

den selven noch ij g[he]m[et] lants fondatie 

van baudeloo gheextemeert  viij s. gr. 

 

den selven noch vier ghemeten jc roeden 

lants somseijs van non[n]ebossche en[de] som 

eerfve gheextemeert in pachte   xv s. gr. 

comt tsamen met de voorgaende artijkelen in pachte 

     iij L[ibra] xviij s. iiij gr.  iij s. xj gr.  

 

de W[eduwe] Pieter van steene geeft over haer 

hofstede groot in eerfven metten landen 

een g[he]m[et] l roen gheextemeert x s. iiij gr. 
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den selven noch ij ghemeten lants eerfven 

gheextemeert in pachte   vij s. gr. 

 

den selven noch een stick lants groot ijc 

xxv roen gheextemeert in pachte iij s. gr. 

 

den selven noch een b[uijnder] ven[n]en fondatie van 

baudeloo gheleghen bij sente baefs moer 

gheextemeert ts[jaer]s in pachte  iij s. gr. 

comt met de voorgaende drij 

artijkelen in pachte   xxiij s. iiij gr.   xiiij gr. 

 

pieter thierin f[iliu]s jans geeft over een g[he]m[et] 

lants gheextemeert in pachte  iiij s. vj gr.  ij gr. viij d. 

 

jacop vijncke geeft over sijn hofstede groot 

in heerfven metten lande tie sijnde ij g[he]m[et] 



gheextemeert in pachte   xx s. gr. xij gr. 

 

lauwereijs halaert geeft over een huseken 

met xv roeden plecke gheextemeert 

in pachte     iiij s. iiij gr.  ij gr. 

 

meester denijs de brune pastoor en[de] v[ica]ris …. 

van moerbeke gheeft over sijn priesteragie 

groot daer hij op resndeert …. een g[he]m[et] en[de] l 

roen gheextemeert in pachte  xx s. gr.  xij gr. 

 

jan br….. geft over een camere mit l roen 

grondt gheextemeert in pachte  vij s. vj gr. iiij gr. h[alfv] 
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Jacop verbrugghen  geeft over een 

derde van eender hofstede groot in ven[n]e en[de] 

………. ijc xxv roen gheextemeert in pacte 

fondatie van baudeloo   v s. gr.  iij gr. 

 

meester anth[oniu]s de brune geeft over een 

hofstede groot met den bogaert al tsamen 

iiijc roen gheextemeert   xxij s. gr. 

 

den selven noch ijc roeden saeijlants bij der hofstede 

voorn[oemd] gheextemeert  ij s. vj gr. 

 

den selven noch in eerfve vier ghemeten lants 

gheextemeert    xiiij s. gr. 

 

den selven noch xiij ghemeten ven[n]elant 

gheextemeert in pachte   ij L[ibra] ij s. vj gr. 

 

den selven noch drij ghemeten h[alfv] saeijlant 

gheleghen op de gheldersche leede gheextemeert 

      xj s. vj gr. 

 

den selven xxv ghemeten vennelant eerfve 

gheextemeert in pachte   iij L[ibra]  xv s.  

 

den selven noch iiijc roeden venne ofte 

riet gheextemeert    xvj gr. 

 

den selven noch xxv ghemeten ven[n]e 

ofte riet gheleghen in de sesten…. 

buijnders gheextemeert   xxv s. gr. 

 

den selven noch in heerfve viij ghemeten 

meersschen gheextemeert in pachte xxv s. gr. 

 

den selven noch vier ghemeten saeijlant 



gheextemeert in pachte   xiiij s. gr. 

comt let dese neghen voorste 

artijkelen ts[jaer]s in pachte xj L[ibra] xij s. x gr.  xj S. vij gr. 
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anth[oniu]s bake f[iliu]s jans gheeft over sijn hofstede 

aen de keercke groot in heerfven l roen 

gheextemeert ts[jaer]s   xx s. gr. 

 

den selven noch een sticken lants bij proost st… 

groot lxxv roen gheextemeert  xiiij gr. 

 

den selven noch twee cleijne stickens lants en[de] 

een dra^ken ven[n]e fondatie van baudeloo groot 

tsamen een ghemet gheextemeert in pachte 

      iij s. gr. 

 

den selven noch ij ghemeten lants ligghende 

bij p[iete]r lauers … gheextemeert 

in pachte     vj s. iiij gr. 

 

den selven noch ijc l roeden meersschen gheleghen 

in liereghem gheextemeert  sjaers in pachte 

      ij s. vj gr. 

comt met de vier voorgaende artijkelen in pachte 

      xxxiij s. gr. xix gr. x d. 

 

jacop stobbeleere f[iliu]s jans gheeft over een 

alf hofstede groot in heerfven over sijn hilft 

xxxv roen ghestaen bij der keercke gheextemeert 

in pachte     vij s. gr. 

 

den selven noch een ghemet lants aen het conduijt 

gheextemeert    iiij s. gr. 

 

den selven noch een alf ghemet riets van cleender 

weerde gheextemeert in pachte  viij gr. 

comt met de twee voorgaende 

artijkelen in pachte   xj s.- viij gr.  vij gr. 

 

jan van maercke backere sijn hofstede es groot 

l roen ghestaen bij der keercke gheextemeert 

in pachte     xj s. gr. vj gr. viij d. 

 

lievin lemberck sijn hofstedken es groot 

in eerfven xxv roen gheextemeert ts[jaer]s 

in pachte     x s. gr. 
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den selven noch ij g[he]m[et] h[alfv] lant en[de] venne fondatie 

van baudeloo gheextemeert ts[jaer]s v s. gr. 

 



den selven noch ijc xxv roen ven[n]e gheleghen 

in de bosdreve gheextemeert ts[jaer]s xij gr. 

 

den selven noch ij g[he]m[et] alf meersschen gheextemeert 

ts[jaer]s in pachte   viij s. iiij gr. 

 

den selven noch een h[alfv] ghemet meersschen ghelegen 

in liereghem in pachte   xx gr.  

comt gheextemeert met dese  

voorgaende vier artijkelen  xxvj s. gr. xv gr. vij d. 

 

joos de sweemeren gheeft over sijn hofstede 

groot metten lande een ghemet gheextemeert 

      xij s. gr. 

 

den selven noch een alf holie muelen tsamen 

gheextemeert in pachte    xx s. gr. 

comt voorgaende artijkele in pachte xxxij s. gr. xix gr. ij d. 

 

bertelmeuijs …van marcke gheeft over een alf 

hofstede groot xxv roeden gheextemeert ts[jaer]s 

      vij s. ij gr. 

 

den selven noch een …. ghemet meersschen liggende 

aen proost staten gheextemeert ts[jaer]s iij s. gr. 

 

den selven noch jc xxv roeden meersschen gelegen 

in de hoeck … meerschs gheextemeert ts[jaer]s 

      xviij gr. 

 

den selven noch lxxv roeden lants ligghende 

in de hofstede van sijnder moeder gheextemeert 

in pachte     xij gr. 

comt met de drij voorgaende artijkelen in pachte 

      xij s. viij gr.  vij gr.  

 

gill[is] buijnderman gheeft over sijn hofstede 

groot jc roen gheextemeert in pachte xij s. gr.  vij gr. ij d. 
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Jan van maercke weert sijn hofstede es  

groot in heerfven een ghemet ghestaen aen 

de keercke gheextemeert in pachte xix s. gr. 

 

dern selven noch een ghemet lants gheleghen 

aen coolmans brugghe gheextemeert in pachte 

      iij s. vj gr. 

comt met het voorgaende artijkele xxiij s. vj gr.  xiij gr. h[alfv] 

 

bertelmeuijs de wint gheeft over sijn hofstede 

ghestaen bij der keercke groot in heerfven 



lxxv roen gheextemeert ts[jaer]s  xviij s. j gr. 

 

den selven noch een g[he]m[et] l roen lants gheleghen 

bij der west muelen gheextemeert iiij s. gr. 

 

den selven noch een h[alfv] b[uijnder] lant gheextemeert 

      iiij s. vj gr. 

 

den selven noch een ghemet jc xxv roeden 

meersschen gheextemeert in pachte xvij gr. 

 

den selven noch een h[alfv] b[uijnder] riets gheextemeert 

      xviij gr. 

 

den selven noch een alf hofstedeken liggende 

achter de keercke groot jc roeden 

in pachte     ix s. gr. 

comt de voorgaende artijkelen 

in pachte tsamen    ij L[ibra] xviij s. vj gr. xxiij gr. j d. 

 

de W[eduwe] matthijs de kerf haer alf hofstedeken 

es groot lxxx roeden ofte daer ontrent 

gheextemeert ts[jaer]s in pachte  v s. gr.  iij gr. 

 

gill[is] de clerck f[iliu]s rasens gheeft over sijn 

hofstede groot xx roeden gheextemeert ts[jaer]s 

in pachte     xix s. ij gr. xj gr. h[alfv] 
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Jan van dam[m]e f[iliu]s adriaens geeft over een 

camere sonder gront gheextemeert iij s. gr. 

 

den selven noch een ghemet meersschen ligghende 

bij der keercke gheextemeert in pachte iij s. viij gr. 

comt met het voorste artijkele in pachte vj s. viij gr. iiij gr. 

 

gill[is] de clerck f[iliu]s l….. sijn hofstede es 

groot in heerfven lxx roen gheextemeert 

ts[jaer]s     vij s. iiij gr. 

 

den selven noch een b[uijnder] meersschen gheextemeert 

      ix s. gr. 

 

den selven noch een ghemet meersschen gheextemeert 

ts[jaer]s in pachte   iij s. gr. 

 

den selven noch een h[alfv] g[he]m[et] meersschen 

gheleghen in het ghesaertsche gheextemeert 

      xviij gr. 

 

den selven noch ijc roeden lants gheleghen op 



de gheldersche leede gheextemeert ij s. ij gr. 

 

den selven noch een magher ghemet ven[n]er 

gheleghen bij meuijs brouwers  … gheextemeert 

in pachte      xij gr. 

comt in pachte met dese voorgaende artijkelen 

al tsamen     xxviij s. gr.  viiij gr. … 

 

jan de brock  … costere sijn hofstedeken es groot 

in heerfven vijtich roen gheextemeert ts[jaer]s 

in pachte     vj s. viij gr. iiij gr. 

 

beatrijse vander herbrugghen gheeft over 

haer alf hofstede groot xxv roen 

gheextemeert in pachte   vij s. ij gr.  
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de selve noch een ghemet lxx roen lants 

gheextemeert    iij s. vj gr. 

 

den selven noch ijc roeden lants gheleghen 

bij der keercke geextemeert  ij s. vj gr. 

 

den selven noch drij ghemeten h[alfv] ven[n]elant 

gheextemeert    ix s. vj gr. 

 

den selven noch vijf ghemeten ijc roeden 

meersschen gheextemeert ts[jaer]s in pachte 

      xviij s. gr. 

comt met dese vier voorgaende artijkelen 

tsamen     ij L[ibra] j s. viij gr.  ij s. j gr. 

 

anth[oniu]s stobbeleere f[iliu]s pieters gheeft over 

sijn hofstede groot in heerfven lxxv roen 

ofte daer ontrent gheextemeert  xviij s. vj gr. 

 

den selven noch iiijc roen lants bij de west 

muelene gheextemeert   iiij s. viij gr. 

 

den selven noch een g[he]m[et] lants bij lauwreijs 

halaert gheextemeert   iiij s. gr. 

 

den selven noch een b[uijnder] meersschen bij der kercke 

gheextemeert ts[jaer]s   x s. gr. 

 

den selven noch iiijc roeden meersschen ghelegen 

in de hooch … meerschs gheextemeert ts[jaer]s in pachte 

      iiij s. vj gr. 

comt met de vier voorste artijkelen in pachte tsamen 

      ij L[ibra] j s. viij gr.  ij s. j gr. 

 



pieter van driessche sijn hofstedeken es groot 

in heerfven ijc roen gheextemeert ts[jaer]s 

in pachte     vj s. viij gr.   iiij gr. 
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lievin van maercke gheeft over een alf 

corenmuelene ghestaen bij der keercke 

gheextemeert    xx s. gr. 

 

den selven noch een stick van een hofstede 

ghestaen op de vaert groot lxxv roen 

gheextemeert ts[jaer]s   v s. gr. 

 

den selven noch een helft van een muelene 

die niet meer en duecht en[de] begoet es af 

te brekene ghestaen op de gheldersche 

leede gheeft mert in pachte   x s. gr.  

comt met dese voorgaende 

artijckelen in pachte   xxxv s. gr.  xxj gr. 

 

lauwereijs van loog heeft over sijn hofstede 

groot met den bogaert lx roen gheextemeert 

      xij s. gr. 

 

den selven noch vier ghemeten h[alfv] lants seijs 

van non[n]enbossche gheextemeert in pachte 

      xviij s. gr. 

comt met het voorste artijkele tsamen xxx s. gr.  xviij gr. 

 

jan de grave gheeft over sijn hofstede groot 

van heerfven groot jc ofte daer ontrent 

gheextemeert ts[jaer]s   xij s. gr. 

 

den selven in eerfven een g[he]m[et]lants lighende 

over de hofstede gheextemeert ts[jaer]s iiij s. gr. 

 

den selven noch een vierendeel buijnders meersschen 

gheextemeert in pachte    iij s. gr. 

comt tsamen metten voorgaende artijkelen in pachte ts[jaer]s 

      xix s. gr.   xj gr. v d. 

 

de W[eduwe] jan de brune geeft over een alf 

hofstede groot xxx roen hepresen in pachte 

ts[jaer]s     v s. gr.   iij gr. 
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de  

 

h[alfv]        

g[he]m[et]        

ts[jaer]s         

W[eduwe]               

b[uijnder]              

Roe[den]                 

ts[ame]n                  

f[iliu]s                

L[ibra]                

gheextemeert 

FWeesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij Joos Vale meijere Adriaen …….. en[de] 

Joos de wachtere schepe[ne]n der prochie de[de] 

vierschaere van moerbeke verclaeren …. ende 

…… up den eedt bij onse als wethauders 

der voors[eide] prochie niet en weten dat die voors[eide] 

prochie van moerbeke belanck ofte belast es 

in eenighe renten ofte eeneghe  … lasten 

die…………….laste zoude moghen ……. 

 

 

in onse qualiteijt onse  

ghedaen hebben desen jeghenwordighen ……. 

conforme ………overghebrocht …….. en[de] 

plaecaten metten ……… danof wesende 

sonder ……… stimulatie ofte ……….. 

hebben wij meije[re] en[de] schepen[en] onser  

handteecken hier onder ghestelt ……..xxij 

aprilis xvc lxxij  


