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VERKLARENDE WOORDENLIJST 
 

bailliu, baillu: baljuw, gerechtelijk officier, 

vertegenwoordiger van de heer 

begonst: begonnen 

behuijsd, behuysd: behuisd, bebouwd 

beurghmeester: burgemeester 

bijlstuck: perceel land met de vorm van een 

bijl 

blende linie, linne: blinde, onzichtbare lijn 

caeije: kade 

cannonninck: kanunnik 

canten: kanten 

causa uxoris, cousa uxoris: als erfgenaam 

competeren: toebehoren aan 

coope: koop 

dabdeije, dabdije: de abdij 

derfgenamen: de erfgenamen 

dheer: de heer 

dherbaen, zie herbaen 

dhoirs, zie hoirs 

drij, dry: drie 

eerwairdighen: eerwaarde 

ermetinghe: hermeting 

etza.: etc., enzovoort 

filius: zoon van 

gecepareert: gescheiden 

genamt: genaamd 

genomt: genaamd 

gesche, gescheede: grens 

greffier: griffier, secretaris 

heerbaen, zie herbaen 

herbaen, dherbaen, heerbaen: grote baan 

hoirs: erfgenamen 

hoppelochting: hopakker, hopland 

houckwijs: perceel grond met grillige 

grenzen 

houcxken: hoekje, klein perceel 

huysstedeken: huisje 

ider: ieder 

joncheer: jonkheer 

jouffrou: juffrouw 

kersavont: kerstavond 

kure: pastoor 

kurengoet: goederen ter beschikking van de 

pastoor, waarvan hij de inkomsten had 

meijer: meier 

mersch, meersch: hooiland, weide waarvan 

het gras gehooid werd 

motteken: kleine mote, motte; van een leen, 

heuveltje waar het kasteel op stond 

nomber, nombre: nummer 

numero: nummer 

officier: veldwachter 

oft: of het 

pachtersse: pachteres, huurster 

prister: priester 

prochie: parochie 

proostdeije: proosdij 

redres: herziening 

reijte: gracht 

seigneur: heer 

strepken: streepje 

tregel, treghel: (=tragel), trekpad, jaagpad 

voocht: voogd 

voornomde: voornoemde 

wijde: weide 

 

 AFKORTINGEN 
 

ca.: circa 

nr.: nummer 

n°: nummer 

R: roeden, 1 Aalsterse vierkante roede = 30,7456 m²; 400 vierkante roeden = 4 dagwanden = 1 

bunder = 1 ha 22 a 98 ca 25 dm² 

sic: zo staat er woordelijk 

V: voeten, 1 Aalsterse vierkante voet = 0,07683984 m². In dit metingboek is de roede gerekend 

aan 20 voeten. 
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 INLEIDING 
 

 Voor mij ligt een register, in leer gebonden met als afmetingen 22 cm x 32 cm. Op de rug 

staat, enigszins verweerd "metingboeck relatif tot de caerte" of zoals we het nu zouden zeggen 

"metingboek behorend bij de kaart". Wanneer we het boek openslaan valt onmiddellijk de enorme 

schade aan de onderzijde van het register op. De papieren bladen hebben erg geleden onder 

waterschade. Tot een hoogte van circa 5 cm heeft vocht de bladen aangetast. Hele stukken zijn 

weggerot. Op sommige plaatsen is ook de tekst van het register weggevreten. Een lamentabel 

zicht! Het register zou dringend moeten gerestaureerd worden.  Ongetwijfeld is dit één van de 

belangrijkste archiefstukken van de vroegere heerlijkheid en latere gemeente Okegem. De 

volledige uitgave ervan zal reeds bijdragen tot het behoud van de inhoud. Nu wordt het register 

bewaard in het Rijksarchief te Gent, in het archiefbestand van de gemeente Okegem onder 

nummer 12. 

 

De auteur 
 

 De auteur van het register heeft nergens zijn naam vermeld. Na veel speurwerk hebben we 

die kunnen achterhalen. Een eerste aanwijzing vonden we in de lijst van schulden van 18 juli 1700 

die de schepenen van Okegem moesten opmaken op vraag van de Gedeputeerden van het Land 

van Aalst. Daar verklaarden de schepenen dat ze nog ongeveer 80 gulden schuldig waren aan 

meester Anthonis hendricx, landmeter, en consorten
1
. De familienaam Hendricx is gelijk aan die 

van de toenmalige baljuw van Okegem. We hebben nochtans geen aanwijzingen gevonden van 

enige verwantschap met de Okegemse familie. 

 Daarop gingen we op zoek naar verdere gegevens over uitbetalingen van lonen aan de 

landmeter en zijn helpers in de Okegemse dorpsrekeningen van die periode. In 1700 was het loon 

nog altijd niet uitbetaald. Toch keerden we terug tot 1690 en namen stuk voor stuk alle rekeningen 

door. 

 Op 16 november 1694 gaven de schepenen van Okegem opdracht aan de ontvanger om 5 

gulden uit te betalen aan Gillis van Audenroede, veldwachter, die de landmeter had geholpen bij 

het opmeten van het dorp
2
. 

 De rekening over het jaar 1707 brengt meer licht in deze zaak en geeft tegelijkertijd de 

verklaring waarom de naam van de auteur ontbreekt. Er was namelijk een betwisting gerezen 

tussen twee landmeters over ieders aandeel in de opmeting. Uit de rekening komen we het 

volgende te weten. Een zekere Hendricx, zijn voornaam is niet vernoemd, ontving op 7 januari 

1708 uit handen van de Okegemse schepenen 60 guldens. Deze Hendricx is griffier van 

Schellebelle en zoon van wijlen Anthonis Hendricx. Hij treedt op in naam van zijn moeder Josine 

Eeckhaudt die in Dendermonde woont. We mogen veronderstellen dat meester Anthonis Hendricx 

tijdens zijn leven daar ook woonde. De erfgenamen ontvingen 60 guldens in plaats van de 80 die 

                                                           
  1 Rijksarchief Gent, Oud Gemeentearchief Okegem nr. 9 : 4de cappittele van vliegende schulden soo volcht: Te weten 

men is schuldich aen meestere Anthonis hendricx lantmeter met consorten over reste van tmeten van dese prochie ende 

tmaecken van den nieuwen lantboeck etza tot ontrent ende bij provisie noch LXXX guldens 

  2 Rijksarchief Gent, Oud Gemeentearchief Okegem nr. 23, rekening van Jan de boeck over het dienstjaar 1693, gesloten 

17.12.1694: Bij ordonnantie van 16.11.1694 betaelt aen Gillis van Audenroede ter rekeninge van sijn verdiende int 

draegen van de lijne int meten van de generale prochie 5 gulden 
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in het jaar 1700 als schuld aangegeven waren. 

 Jan van Sinay, zoon van Niclaas, maakte namelijk ook aanspraak op een deel van het 

loon
3
. Wijlen zijn vader Niclaas had te zamen met Anthonis Hendricx de opmeting van Okegem 

gedaan. Meer zelfs: zijn vader Niclaas van Sinay had het bijhorende landboek zelf 

geschreven! 

 De betwisting sleepte reeds aan vanaf het einde van de opmeting. Tijdens het leven 

hadden beide landmeters hierover reeds geruzied. De weduwe van Anthonis Hendricx herhaalde 

de woorden van wijlen haar man dat Niclaas Van Sinay voor zijn werk was betaald geweest. Als 

verdere argumenten haalde ze nog aan dat Anthonis alléén de opdracht had aanvaard en dat hij uit 

dien hoofde alleen de kaart van Okegem had ondertekend. 

 Jan Van Sinay was belastingplichtig in Okegem voor gronden die hij in gebruik had. Hij 

weigerde de belasting te betalen totdat het loon van zijn vader uitbetaald was. In 1698 en 1699 

bleef hij zo 36 guldens en 19 stuivers schuldig. In de rekening werd dit aangetekend voor 

memorie. Waarschijnlijk heeft Jan Van Sinay ze mogen houden. 

 

De datum van opmaak 
 

 Het landboek wat we nu in moderne kadasterterminologie zouden benoemen als "legger 

van onroerende goederen" is zelfs helemaal niet gedateerd. In het register is een papiertje 

ingeschoven daterend van het einde van de 18de eeuw, begin 19de eeuw. Op die notitie staat 

letterlijk "Recapitulatie van de Grootte der Commune van Okeghem ingevolge den landboek ofte 

metingboeck geformeert op de Caerte der selve Commune, welke Caerte is gemaekt in den jaere 

1695 en berust in de Meyerye der selve Commune van Okegem". Via dit strookje kennen we de 

datum (1695) waarin de kaart getekend en het bijhorend landboek geschreven werd. De kaart is 

voor het ogenblik nog steeds spoorloos. Waarschijnlijk is ze verloren gegaan, al blijven we nog 

steeds hoop koesteren dat één of andere dag dit kostbare stuk terug het daglicht ziet. 

                                                           
  3 Rijksarchief Gent, Oud Gemeentearchief Okegem nr. 25, rekening over het dienstjaar 1707, gesloten 16.12.1709: Item 

bringhen de rendanten alhier noch in uuytgeven sooveele sy hebben betaelt emmers gerestitueert aen C. vander schueren 

greffier deser prochie teweten tot tsestich guldens die hij aen bailluy ende wethouderen opden 7 january 1708 hadde 

geleent ende dewelcke sy alsdan oock betaelden ende telden aen seigneur N. hendricx greffier van schellebelle sone van 

meestere Anthonis hendricx, de selve somme by hem hendricx ontfangende over ende uuytten naeme van jouffouwe 

Josine Eeckhaudt weduwe wijlent den voornoemde meester Anthonis hendricx tot Dendermonde, dat ter rekenynge van 

tverdiende ten regarde van tmeten van dese prochie als het maecken van de carte diesaengaende breeder volgens desselfs 

quitantie van den voornoemde 7 january 1708 dus alhier deselve LX guldens 

Dienende alhier voorts genoteert dat Jan van Sinay, uuytten hoofde van wylent Niclays van Sinay synen vaeder, tot de 

voorseide verdiende pretensien van metynghe vande prochie, oock deel was pretenderende uuyt reden dat den selven 

niclaes de voorseide metynghe mede hadde helpen doen jae dat den lantboeck nopende deselve metynghe by hem was 

geschreven ende waer jegens den voornoemde meester Anthonis hendricx van in syn leven ende daernaer by syne 

weduwe wiert geseyt dat aen hem Sinay daerover niet meer toe en quamp als daervan van hem hendricx daer over 

geloont geweest synde ende dat hij meestere Anthon de voorseide metynghe alleen hadde aenveert te doene metsgaders 

dat hy tot teecken vandien de voorschreven gemaeckte prochiecaerte alleene heeft onderteeckent ende meer ander 

redenen, niet te min soe heeft den voorseiden Jan van Sinay, op de voornoemde pretensen loone ofte verdiende by 

provisie inne gehauden van settinghe die hij aende prochie emmers collecteurs schuldich was ende welcke collecters 

tselve by hemlieden rekeninge diesaengaende hebben gebrocht voor uuytgeven te weten in de rekeninge van seigneur 

Jacobus vande perre van den 24 februari 1698 tot X gulden III stuivers ende inde gone van Jan de boeck van den XXX 

october 1699 tot XXVI gulden XVI stuivers synde de voorseide twee sommen van hem Sinaij tsamen 36 = 19 st dus 

alhier voor memorie 
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 De controle van de dorpsrekeningen van Okegem leverde hier ook verdere gegevens op. 

 In de rekeningen vóór 1696 rekent men voor de belastingen met een oppervlakte van 221 

bunder, de tiend inbegrepen. De tienden, een vaste belasting voor de kerk en die ten goede kwam 

aan de abdij van Ninove, werd belast en gelijkgesteld aan een oppervlakte van 6 bunder. Volgens 

die berekening, gesteund op de aangiften van de grondgebruikers, zou de oppervlakte van Okegem 

dan 264,41 hectare bedragen hebben. In een randschrift bij de rekening over het dienstjaar 1690 

wordt reeds aangegeven dat men bezig is met een nieuwe opmeting van Okegem
4
. 

Oorlogstoestanden hebben waarschijnlijk de verderzetting van het werk belemmerd tot 1694. In 

dat jaar werd de veldwachter vergoed voor zijn diensten aan de landmeters. 

 Het duurde tot de rekening van het dienstjaar 1697 eer we een aanwijzing aantroffen dat 

de nieuwe oppervlakteberekening gebruikt werd voor de belastingheffing
5
. In deze rekening wordt 

gerekend met een oppervlakte van 228 bunder, de tienden inbegrepen, volgens de nieuwe 

metynghe ende voorgaende rekeninge
6
. 

 

De betrouwbaarheid van de opmeting 
 

 Door de opmeting van het dorp kwam men plotseling te weten dat Okegem plotseling 7 

bunder (8,61 ha) groter was dan voorheen. Vrijwel onmiddellijk rezen er betwistingen rond de 

juistheid van de meting van sommige percelen. Enkele inwoners protesteerden en met succes. In 

1703 werd Gijsbrecht Van Audenhoven, landmeter, belast met het hermeten van diverse percelen
7
. 

Zijn afwijkende resultaten werden in het register bijgeschreven als de juiste opmeting. 

 Daarmee waren de betwistingen niet van de baan. Nog twee maal werd later overgegaan 

tot hermetingen. In 1707 en 1708 werden daarvoor betalingen gedaan aan Niclaas en Jan van 

Sinay, landmeters. Aan de baljuw Van de Perre werden terugbetalingen gedaan voor teveel 

betaalde belastingen op basis van de verkeerde meting
8
. In totaal werden bij veertien percelen 

                                                           
  4 In marge: wel genomen volgende de voorgaende rekeninge ende naer calculatie soo bevonden, dit alles sonder 

prejudicie van de voorder breedde diemen verstaet by de nieuwe metynge bevonden te worden ende waervan desen 

rendant int cas van voortganck vande selve nieuwe metynge hiernaer voorder sal moeten verantworden midts hem de 

selve behoorlijk aenwysende 

  5 Rijksarchief Gent, Oud Gemeentearchief Okegem nr. 25, rekening dienstjaar 1697, gesloten 02.04.1700. Het moet 

weliswaar gezegd worden dat de reeks rekeningen niet volledig bewaard gebleven is. Zo ontbreken de rekeningen over 

het dienstjaar 1696. 

  6 In 1702 rekent men met 229 bunder 80 roeden, in 1703 229 bunder 15 roeden en in 1704 229 bunder voor de 

volledige oppervlakte van het dorp. 228 bunder min de tienden is 222 bunder oppervlakte. Dit is 273,02 hectare. 1 

bunder = 1,229825 ha. 

  7 Rijksarchief Gent, Oud Gemeentearchief Okegem, nr. 25, rekening dienstjaar 1701, gesloten 31.12.1704: By 

ordonnantie van de 12 january 1703 betaelt aen meestere Gysbrecht van Audenhoven lantmeter over het meten van 

eenighe partyen van goederen alhier dat ten versoeke van wethouderen midts nopende de grootte van de selve questie 

was etza daervoren 36 stuivers 

  8 Rijksarchief Gent, Oud Gemeentearchief Okegem nr. 25, rekening over het dienstjaar 1705 gesloten 10.06.1717: item 

noch betaelt door Jan Moens by ordonnantie van den 4 april 1707 aen meestere Jan van Sinay lantmetere ter causen van 

tredres ende hermeten van eenighe partyen van goeden volgens den nieuwen lantboeck breeder oock volgens de 
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verschillen opgemeten. Globaal gezien brachten deze hermetingen geen grote wijzigingen in de 

gemeten oppervlakte. De 14 percelen waren in het landboek 8791 roeden groot, de hermeting gaf 

voor dezelfde percelen een gezamenlijke oppervlakte van 8778,35 roeden of een verlies aan 

oppervlakte van 12,65 roeden. Feitelijk een te verwaarlozen verschil. De fouten in de opmeting 

compenseerden elkaar. 

 We maakten ook de optelling van alle percelen. Dit gaf volgend resultaat: 

 

 Optelling in het landboek  Eigen optelling 

1ste wijk 21103,5 roeden  21103,5 roeden 

2de wijk 34626,5   32629,5 

3de wijk 3467    3467 

4de wijk 2648,5    2648,5 

5de wijk 18707,75   18717,5 

6de wijk 9012    9012 

Totaal  89565,25 (275 ha 37 a 37 ca) 87578 (269 ha 26 a 38 ca) 

 

 Er is dus een grove misrekening geweest in de optelling van de oppervlakte van de tweede 

wijk. Daar ligt de oorzaak van het verschil tussen beide optellingen. De latere gebruikers van het 

landboek is de foute optelling nooit opgevallen. Bij de opmeting voor het kadaster in 1813 telde 

men 271 ha 67 a 64 ca. 

 De oppervlakte van de wegen bedroeg 1 ha 59 are 57 ca, zo bleef er volgens de eigen 

telling normaal nog voor de belastbare grondslag 267 ha 66 a 68 ca over. In het tweede deel van 

het landboek waar de percelen gegroepeerd staan per gebruiker geeft een optelling dat 86374 

roeden (265 ha 56 a 20 ca) aangerekend werden als totale bedrijfsoppervlakte te Okegem. 

 

De uitgave 
 

 Wat hier volgt is een letterlijke weergave van het origineel met een opsomming en 

beschrijving van de percelen. De tekst werd zo dicht mogelijk gevolgd al gaf dit meerdere 

inconsequenties. De spelling van de schrijver van het landboek is niet vast. Zo worden ij en y 

doorlopend afgewisseld in dezelfde woorden (abdeye, abdeije; syn, sijn; suijt, suyt). Het gebruik 

van hoofdletters en van afkappingstekens is volledig willekeurig (Ninove, ninove, tselve, t'selve). 

Woorden soms aaneen geschreven soms niet en veranderen regelmatig van schrijfwijze (herbaen, 

heerbaen, mersch, meersch). Voornamen van dezelfde personen worden in verschillende talen  

geschreven (jaques-jacobus, joos-judocus, jan-joannes, carel-carolus). Familienamen worden 

afgekort tot het hoofdwoord (schrijver in plaats van de schrijver, varenbergh in plaats van van 

varenbergh). Ook de auteur van de toevoegingen van circa 1786 gebruikt zeer veel afkortingen 

(berghe in plaats van van den berghe, pr voor peeter, j.b. voor joannes baptist, ...). De afkortingen 

                                                                                                                                               
quitancie van de selven Sinay van den 4 april voorseit etza tot 16 gulden 16 stuivers. 

 Idem, rekening over het dienstjaar 1707 gesloten 02.03.1708: noch aen den selven moens over verschot 

gedaen aen niclaes van sinaij over syne devoiren int doen van eenighe metynghe ten dienste van de prochie daerinne 

begrepen 15 1/2 stuivers terrynghe tsaemen 3 guldens 4 stuivers. 

 Item aen den Bailluy van de perre over instant van 22 roeden breedde die hy in de settingboecken tsedert 

eenige jaeren te veel heeft betaelt volgens de metinghe ofte redres nu onlancx gedaen door niclaes van sinay daervoren 

hem by accorde op eeuwich swijgen is toegestaen tot ende metten jare 1707 4 guldens 10 stuivers. 



 
 
  I

van voornamen werden door mijzelf aangevuld. 

 Latere toevoegingen aan de oorspronkelijke tekst hebben we in cursief gezet. Dit zijn 

nieuwe opmetingen van percelen en de namen van de gebruikers zoals die circa 1786 in de marge 

van het landboek bijgeschreven werden. 

 In de eerste helft van de 18de eeuw maakte Michiel Ruijs, koster te Okegem, een afschrift 

van het landboek
9
. We mogen veronderstellen dat hij dit deed omdat hij in die periode gedurende 

enkele jaren belastingontvanger was. Waarschijnlijk heeft hij zijn afschrift niet veel gebruikt, er 

zijn namelijk een aantal fouten gemaakt die hem in het andere geval zeker zouden zijn opgevallen. 

Niet minder dan 8 maal vergiste hij zich bij het overschrijven van de oppervlakte van een perceel. 

Soms ging het maar om luttele verschillen. Andere kopieerfouten kunnen bijvoorbeeld niet over 

het hoofd gezien worden: voor perceel 141 noteerde hij 346 roeden in plaats van 364, voor perceel 

151 150 roeden in plaats van 1509, voor perceel 179 27,5 roeden in plaats van 37,5. Op dit 

ogenblik is het afschrift ook niet meer volledig. De perceelnummers 41-49 ontbreken. Dit is te 

wijten aan het uitscheuren van een blad. Ondanks dit alles waren we zeer gelukkig met het bestaan 

van dit afschrift. Het maakte mogelijk om stukken tekst die verloren waren door de waterschade 

en verrotting van het papier te vervolledigen. Deze tekstgedeelten verloren gegane tekst 

overgenomen uit het handboek van koster Ruijs werden niet met een bijzonder lettertype 

aangeduid. 

 

De tekst 
 

 Het landboek bestaat uit twee grote delen. In het eerste deel worden de percelen stuk na 

stuk beschreven. Daartoe heeft de landmeter Okegem afgestapt en opgemeten beginnend in het 

oosten aan de huidige steenweg naar Ninove aan de grensscheiding van Okegem en Ninove. De 

percelen tussen de steenweg Ninove-Aalst en de Neerbeek - huidige Leopoldstraat kwamen eerst 

aan de beurt. Hij eindigde zijn opmeting in het westen van de gemeente aan de grensscheiding met 

Denderleeuw. Zijn standaardbeschrijving geeft volgende inlichtingen over het perceel: 

- het nummer op de verloren gegane kaart: n°:. Onmiddellijk hierachter hebben wij (tussen 

haakjes) de nummers vermeld van het beschreven perceel zoals dat voorkomt op de kadasterkaart 

van 1810. Deze nummers zijn soms benaderend. Men mag immers niet vergeten dat tussen 1695 

en 1810 ontelbare percelen werden gesplitst, terug samengevoegd met andere en verkaveld. 

- de naam van de eigenaar. 

- de aard van de grond en bebouwing (akker, weide, hooiland, vijver, huis) 

- de ligging van het perceel met de plaatsnaam, de aanpalende eigenaars en eventuele zichtbare 

grenzen zoals grachten, beken, wegen, Dender. 

- de oppervlakte in roeden (1 Aalsterse vierkante roede = 30,7456 m²) 

- indien het perceel verpacht wordt geeft hij de naam van de pachter. 

 Nadat alle percelen beschreven waren werd in het tweede deel van het register een 

opsomming gegeven van alle personen, zowel inwoners van Okegem als aangrenzende dorpen, 

die grond in gebruik hadden in Okegem. Per persoon werden de nummers van de percelen 

vermeld die ze in bedrijf hadden en de oppervlakte. Tot slot werd de totale bedrijfsoppervlakte 

binnen het grondgebied van Okegem berekend. In het register staat dit zo: De weduwe Adam 

                                                           
  9 Rijksarchief Gent, Algemeen Familiefonds nr. 7333. Zie ook de prachtige studie van Gerard Van Herreweghen, 

Michiel Ruys, koster te Okegem van 1712 tot 1754, in Mededelingen Heemkring Okegem, 1982, p. 1-38. 
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Pauwels 

  142: 112 

  175: 53 

  176: 25 1/2 

  180: 32 1/2 

  265: 50 

  370: 65 
───────────────  

  338 

 

 Dit tweede deel is een afgeleide van het eerste deel en stond in functie van de 

belastingheffing. Een landboek was immers een kadastraal register. In de periode vóór 1800 werd 

de grondbelasting betaald door de gebruiker, degene die de grond in bedrijf nam, die de oogst 

binnenhaalde. De eigenaar van de grond betaalde geen belasting wanneer de grond verhuurd of 

verpacht was. De belasting rustte op degene die de grond bewerkte. Deze tweede lijst diende dus 

om de belastingaanslag te vestigen. Aangezien er jaar na jaar wijzigingen optraden in het 

grondgebruik en bedrijfsgrootte werd in de praktijk een tweede register begonnen waarin de 

wijzigingen onder hoofding van de gebruiker werden aangetekend. Voor Okegem zijn ook deze 

registers bewaard gebleven voor de 18de eeuw. 

 In Okegem werd de belasting geheven op de totale oppervlakte van de grond zonder acht 

te slaan op de vruchtbaarheid of aard van de grond (weide, akker, braak). Gronden van mindere 

kwaliteit werden evenveel belast als gronden van de beste kwaliteit die dikwijls veel hogere 

opbrengsten gaven. 

 Het landboek van 1695 als basisregistratie bleef de hele 18de eeuw in gebruik. Pas in 

1813 werd een nieuwe kadastrale legger opgemaakt met bijhorende kaart. Nochtans bleef het 

landboek niet zonder wijzigingen. Bij 14 percelen werd later overgegaan tot een nieuwe opmeting 

van het perceel (nrs. 17, 18, 21, 22, 37, 38, 94B, 107, 110, 310-314, 319). Bij nummer 17 staat 

aangegeven dat landmeter Jan van sinaeij de nieuwe opmeting uitgevoerd had. De nieuwe 

metingen wijken soms sterk af van de oorspronkelijke opmeting. De wijzigingen werden in het 

landboek aangetekend onder de desbetreffende beschrijving van het perceel. Latere toevoegingen 

aan de oorspronkelijke tekst hebben we in cursief gezet. 

 Een tweede reeks toevoegingen dateren van circa 1786. Toen schreef de toenmalige 

secretaris in het eerste deel naast de beschrijving van de percelen de namen van de personen die 

deze percelen in gebruik hadden. Dit zijn dus niet altijd de namen van de eigenaars. Om de 

uitgave volledig te maken hebben we ook deze namen toegevoegd in cursief lettertype onder de 

bewuste beschrijving van het perceel. 
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CAERTE FIGUrative ende metinghbouck van de prochie van Okeghem ende de 

Heerelijchede van Ydevoorde Lande van Aelst bij Ninove sijnde relatief mette nombers 

grootten als andersints aende selve Caerte geleijt in diversche wijcken, daer vanden eersten 

is het landt ende wijden genaemt de triepen, hofstat, wijmkens als andersints sijnde 

omringelt mette Beke inde triepen, het gescheede van ninove, d'heerbaene van t'selve ninove 

naer Aelst tot aen het verckens hooft, dan soo suijtwaerts lancxt de strate tot opden houck 

jeghens de wijmkens ende soo voorts lancxt de strate tot ende met een partijken 

competerende Niclaes vander Biest groot 22 1/2 R genaemt den troch als volght. 
 

n°: 1 (240) 

Eerst ende alvoren een partije landt competerende Dabdije van Sinte Cornelis neffens ninove 

ghenaemt den triep palende suijt oost ende noort oost de triepmersch suijtwest het ghescheede van 

ninove ende Okeghem noort west D'heerbaene ende is groot = 1303 R 

1786: weduwe havermaet 100 R joannes baptist asschericx 551 1/2 R idem 651 1/2 R 

 

n°: 2 (239) 

DAbdeije van ninove met een partije landt ofte mersch inde selve triepen palende noort west 

t'voorgaende suijt west ende suijt oost het gescheede van Okeghem ende Ninove noort oost de 

twee naervolgende groot 324 1/2 R 

Adriaen vanden perre Beurghmeester pachter 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 3 (238 en 238 bis) 

De selve Abdeije met een partije inde selve Triepen palende zuijt west t'voorgaende suijt oost 

t'gheschee van Ninove peeter Cools ende philips schoonjans noort oost de selve Abdeije goet 

noort west het naervolgende ende es groot 95 R 

1786: jacobus clotman 

 

n°: 4 (samen met nrs. 5 en 6: ca. 246, 247, 247 bis) 

De selve Abdeije met een partije inde selve Triepen palende zuijt oost t'voorgaende noort west de 

naervolgende noort oost ende zuijt west t'goet van de selve Abdeije ende is groot 105 R 

1786: joannes baptist asschericx 72 R jacobus clotman 20 R 7 V 

 

n°: 5 (samen met nrs. 4 en 6: ca. 246, 247, 247 bis) 

De selve Abdeije met een partije landt inde triepen palende suijt oost ende zuijdt west de selve 

Abdeije met hunne triepmerschen noort oost ende noortwest t'naervolgende groot = 129 R 

Seigneur Jaques heijndericx Bailliu pachter 

(te zamen met volgend nummer) 1786: weduwe havermaet met uyt t'volgende 830 R joannes 

baptist asscherickx 500 R 
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n°: 6 (samen met nrs. 4 en 5: ca. 246, 247, 247 bis) 

De selve Abdeije met noch een partije landt inde triepen liggende met bijlen palende zuyt oost 

t'voorgaende ende de triepmeersschen noort oost oock de triepmeersschen noort west tselve goet 

suijt west t'voorgaende ende tnaervolgende ende den triepmersch groot = 1201 R 

te zamen met voorgaand nummer 1786: weduwe havermaet met uyt t'volgende 830 R joannes 

baptist asscherickx 500 R 

 

n°: 7 (245) 

De selve Abdeije met een partije opde Triepen palende noort oost t'voorgaende noort west t'selve 

goet suijt oost oock de voorgaende suijt west den triepmersch = 281 R 

Adriaen vanden perre Beurghmeester pachter 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 8 (ca. 241, 242) 

De selve Abdeije met een partije mersch inde Triepen liggende met een bijl palende noort oost de 

twee voorgaende suijt oost ende zuijt west de selve Abdeije goet noort west de naervolgende es 

groot = 398 R 

1786: jacobus lanckman 115 R 7 V joannes baptist asschericx 29 R 15 V peeter vetsuijpens 247 R 

7 V peeter vetsuijpens uijt dese 9 ende 10 saemen 444 R 10 V 

 

n°: 9 (samen met nr. 10: 243?) 

De selve Abdeije met een partije lant inde Triepen palende zuyt oost den triepmersch zuyt west 

t'selve goet noort west de herbaen noort oost t'naervolgende es groot = 103 R 

Seigneur Jaques heijnderickx Bailliu pachter 

 

n°: 10 (samen met nr. 9: 243 ?) 

De selve Abdeije met een partije landt inde triepen palende zuyt west t'voorgaende noort oost 

t'naervolgende zuyt oost de selve Abdeije goet met landt ende mersch noort west d'heerbaen ende 

es groot = 227 1/2 R 

 

n°: 11 (ca. 244, 244 bis) 

De selve Abdeije met een partije landt inde triepen palende suijt west t'voorgaende suijt oost t'goet 

van de selve Abdeye noort oost t'naervolgende west dherbaen = 149 R 

Adriaen vanden perre Beurghmeester pachter 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 12 (248) 

De selve Abdeije met een partije landt inde triepen palende suijt west t'voorgaende noort oost het 

naervolgende suijt oost tgoet van de selve Abdeije noort west dherbaen = 160 R 

Cornelis heijndericx pachter 

1786: adriaen pauwels 80 R weduwe joos berge 80 R 
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n°: 13 (helft 249) 

De selve Abdeije met een partije landt inde triepen palende suyt west t'voorgaende noort oost 

t'naervolgende suijt oost tgoet van de selve Abdeije noort west de herbaen es groot = 201 1/2 R 

Cristiaen Verket pachter 

1786: peeter vetsuijpens 

 

n°: 14 (helft 249) 

De selve Abdeye met een partije landt inde triepen palende suijt west het voorgaende noort oost 

den voetwegh suijt tselve goet noort west de herbaen es groot = 200 R 

Joos Clotman pachter 

1786: peeter vetsuijpens 

 

n°: 15 (250, 251, 252, 253, 254, 255) 

De selve Abdeije met eenen mersch wesende een bijlstuck genaemt den triep noort west 

tvoorgaende noort oost d'hofstat ende het motteken van Jouffrou van Lidekerck suyt oost de 

Leenen suyt west de selve Abdeye met hun lant ende weijde inde selve triepen groot = 490 R 

 

n°: 16 (259 bis en deel 262) 

Jouffrou van Lidekercke ende vrouwe van dese heerelijchede met haer motteken wallen ende 

mersch palende suijt west t'voorgaende suijt oost de Leenen noort west t'naervolgende = 91 R 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 17 (256) 

De selve Abdeije met een partije landt inde hofstat liggende rondom ses partijkens landt palende 

suyt oost de voorgaende ende het kurengoet suijdt west de selve Abdeije metten triepmersch ende 

voetwegh noort west d'herbaen noort oost de selve Abdeije ende mevrouwe van Okeghem met 

oost het kuren goet van Okeghem groot mette weghen daer over loopende 4544 R de selve gecort 

blijft groot 4530 1/4 R 

Adriaen vanden perre Beurghmeester pachter 

En is groot bij redres van metinge gedaen bij Jan van sinaeij gesworen lantmeter den nombre van 

= 4553 R 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 18 (260) 

De kuren goet van Idderghem met een partije landt palende noort west ende oost de voorgaende 

suyt Jacobus steppe es groot = 471 R 

Adriaen vanden perre pachter 

Is groot alsvooren = 506 R 

1786: weduwe havermaet 
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n°: 19 (259) 

.... met een partije landt inde hofstat palende noort t'voorgaende oost t'goet van de Abdeije van 

ninove suijt t'naervolgende west Jacobus steppe es groot 67 R 

Cornelis hendericx pachter 

1786: joannes baptist asschericx uijt dese ende n° 23 saemen 53 R 10 V adriaen pauwels (verdere 

tekst verdwenen) 

 

n°: 20 (258) 

.... met een partije landt inde hofstat palende noort het voorgaende west tnaervolgende oost t'goet 

van de Abdeije van Ninove suijt den heer pastoor van kercxken ende Laport = 67 R 

Cornelis hendericx pachter 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 21 (deel 257) 

Heer ende meester Judocus vander biest pastoor in kercxken met een partije landt in de hofstat 

palende noort de twee voorgaende suijt ende west tgoet van de Abdeije van ninove oost het 

naervolgende groot = 150 R 

Adriaen vanden perre Beurghmeester pachter 

groot bij Ermetinghe den nombre van = 120 R 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 22 (deel 257) 

Jacobus steppe met een partije inde hofstat palende oost de twee voorgaende suijt t'naervolgende 

noort de kure van Idderghem west tgoet van de Abdeije van ninove es groot = 146 R 

Adriaen vanden perre Beurghmeester pachter 

groot bij redres = 118 R 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 23 (deel 257) 

Seigneur ... Lappoort tot Aelst met een partijken landt in de hofstat palende west de voorgaende 

noort ... suijt ende oost tgoet van de Abdeije van ninove es groot = 40 R 

Adriaen vanden perre Beurghmeester pachter 

just 

 

n°: 24 (261) 

De kure van ... met een partije landt wesende een bijlstuck in de hofstat palende noort ende west 

tgoet van de Abdeije van Ninove suyt ende oost Jouffrou van Lidekerck groot metten voetwegh 

daerover loopende 221 R den selven gecort blijft noch groot = 219 1/2 R 

Adriaen vanden perre Beurghmeester pachter 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 25 (262) 

Jouffrou van Lidekercke met een partije wesende een houckwijs stuck genaemt de wijmkens in de 

hofstat palende west het voorgaende ende tgoet van de Abdeije van ninove oock haer motteken 

noort den wagenwegh oost de strate ende noch dry andere partijen suijt de Beke ende drij andere 

partijen groot mette weghen daerover loopende 1693 R de selve weghen gecort blijft 1673 1/2 R 
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Adriaen vanden perre Beurghmeester pachter 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 26 (264) 

Jacobus Grijseels met een partije landts in de hofstat palende noort ende west t'voorgaende suijt 

tnaervolgende oost dheer Carolus vander schueren Greffier es groot = 100 R 

Adriaen vanden perre Beurghmeester pachter 

1786: adriaen schrijver 

 

n°: 27 (deel 263) 

Niclaes vander biest met een partije mersch palende noort de twee voorgaende den heer Raet 

pieters ende Adriaen vanden perre suyt de Beke oost tnaervolgende es groot = 157 R 

1786: peeter vetsuijpens 

 

n°: 28 (deel 263) 

Niclaes vander Biest met een partije erfve genaemt den troch palende suijt west het voorgaende 

noort oost de strate suijt oost het straetken noort west tnaervolgende groot = 22 1/2 R 

1786: peeter vetsuijpens 

 

n°: 29 (266) 

Adriaen vanden perre met een partijken genaemt steps veldeken palende suyt oost de twee 

voorgaende noort oost de strate suyt west ende noort west t'naervolgende es groot = 71 R 

Niclaes vander biest pachter 

1786: frans van der donckt 10 1/2 R peeter hellincx 60 1/2 R 

 

n°: 30 (265, 267, 268, 269) 

Den heere Raet pieters met een bijlstuck genaemt fijters lochtinck palende suijt oost tvoorgaende 

noort oost de strate suyt west Jaques Grijseels noort west tnaervolgende = 90 R 

Niclaes vander Biest pachter 

1786: jan clotman 

 

n°: 31 (270, 271, 272, 273, 274, 275) 

Dheer Carolus vander schueren Greffier van Okeghem etc... met een partije comende suyt oost de 

voorgaende noort oost de strate west mevrou van Lidekercke es groot = 170 R 

1786: nicolaes de mol 

 

 

 

Springht over de strate 
 

n°: 32 (626) 

Den H. Gheest van Okeghem met een partije landt opt Boschvelt palende suijt oost ende zuyt west 

de straten noort oost t'naervolgende noort west Daniel schoonjans es groot 168 R 

Rijnier de wenne pachter 

1786: jacobus lanckman 
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n°: 33 (627, 628, 628 bis) 

Adriaen vanden perre dhelft erfve ende dander helft van dhoirs Jacobus steppe palende suijt west 

de voorgaende noort west d'Abdeije van ninove noort oost de twee naervolgende suijt oost de 

strate es groot = 198 R 

1786: hendrik covens 100 R adriaen pauwels 98 R 

 

n°: 34 (629, 630) 

Philips schoonjans met een partije lant palende suijt west de voorgaende suijt oost de strate ende 

den Heer pastoor van Pamel noort oost philips schoonjans ende Cornelis baeyens noort oost de 

twee naervolgende groot mette baen daer over loopende 158 R de selve gecort = 152 R 

1786: frans goubert 

 

n°: 35 (634) 

d'abdije van ninove met een partije landt opt bosveldeken palende suijt oost t'voorgaende suijt 

west dhoirs Jacobus steppe noort west t'goet van de Abdeije van ninove noort oost het 

naervolgende es groot = 103 R 

1786: frans gobert 

 

n°: 36 (631, 632) 

De kercken goet van ... palende suijt west t'voorgaende noort oost t'naervolgende noort oost het 

waterlaet suyt oost philips schoonjans ende Jan de ... groot metten wegh ofte Baen daer over 

loopende 203 R den selven gecort noch 197 1/2 R 

Jan Baeijens pachter 

1786: peeter Clotman 

 

n°: 37 (633) 

Dabdeije van Sinte Cornelis neffens Ninove met een achthouckigh stuck landt genaemt winterdael 

palende suijt oost de twee voorgaende noort oost de waterleije ende de selve Abdeije suijt west 

t'naervolgende ende philips schoonjans noort west oock de selve Abdeije groot 567 R 

Adriaen vanden perre pachter 

bij redres noch groot 556 R 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 38 (635) 

De selve Abdeije met een partije landt oock int winterdael palende noort oost ende noort west het 

voorgaende suijt oost den H. Gheest van Okeghem ende dhoirs Jacobus steppe suyt west 

tnaervolgende = 361 1/2 R 

Joos van Geerte pachter 

Maer groot bij Redres = 355 R 7 V 

1786: Amand haelterman 

 

n°: 39 (636, 636 bis, 637, 638) 

Daniel schoonjans met een partije lants int winterdael palende noort oost t'voorgaende noort west 

t'naervolgende suyt oost de strate ende den H. Gheest van Okeghem suyt west dabdeije van 

Ninove es groot = 289 R 

1786: weduwe joos berghe 
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n°: 40 (640) 

Judocus Beeckman een partije landt opden meulecauter palende suijt oost de twee voorgaende 

noort west de twee naervolgende noort oost ende suijt west d'Abdeije van ninove groot = 90 R 

Cornelis henderickx pachter 

1786: Bailliu hendricx 

 

n°: 41 (deel 641, 642, 643) 

Philips schoonjans met een partije erfve opden meulencauter palende suyt oost t'voorgaende suijt 

west t'naervolgende noort oost ende noort west tgoet van de Abdeije van Ninove es groot = 421 R 

1786: weduwe havermaet met het volgende 116 R 15 V frans goubert met het volgende 116 R 15 V 

1786: joannes baptist asschericx 210 R 10 V 

 

n°: 42 (deel 641) 

Philips van droogenbrouck tot Lidekercke met een partije landt opden meulecauter palende noort 

oost t'voorgaende suyt oost Judocus beeckman suijt west ende noort west tnaervolgende = 46 R 

1786: joannes baptist asschericx 23 R (zie ook voorgaand nr. 41) 

 

n°: 43 (639) 

Dabdeije van ninove met een bijlstuck landt palende noort oost t'voorgaende ende t'naervolgende 

Judocus beeckman ende Daniel Schoonjans suijt de strate suijt west de selve Abdeije noort west 

dherbaen groot = 1239 1/2 R 

Philips Schoonjans pachter 

1786: joseph van dalem just 

 

n°: 44 (644, 645) 

Dabdeije van Sinte Cornelis neffens Ninove met een partije landt opt meulevelt palende suijt west 

t'voorgaende ende philips Schoonjans suijt oost de selve Abdeije goet noort west de herbaen noort 

oost tnaervolgende de kerckengoet van Okeghem ende Cornelis heyndericx groot = 792 1/2 R 

Gillis moins pachter 

1786: peeter vetsuijpens 

 

n°: 45 (646) 

De selve Abdeije met een partije landt opden meulecauter palende suyt west t'voorgaende noort 

west dherbaen noort oost de strate suijt t'naervolgende ende de kercke van Okeghem groot = 1327 

R 

Jaques heyndericx Bailliu pachter 

1786: Amand haelterman 

 

n°: 46 (648) 

De kuren goet van Okeghem met een partije landt opden meulecauter palende noort t'voorgaende 

oost de strate suyt de costereije goet west de kercken goet van Okeghem es groot = 153 R 

Gillis moins pachter 

1786: jan clotman 

 

n°: 47 (649, 649 bis, deel 650) 
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De kostereije van Okeghem met een partije landt opden meulecauter palende noort t'voorgaende 

oost de strate suijt ... west Jan de bock groot 234 R 

Jan vernaillien Coster gebruijker 

1786: peeter van der speeten 

 

n°: 48 (647) 

De kercke van Okeghem met een partije landt palende oost de kuren goet van Okeghem noort 

ende west tgoet van de Abdeije van ninove suyt t'naervolgende Jan de bouck ende Joos beeckman 

groot = 144 R 

Jan heijndericx pachter 

1786: peeter Clotman 

 

n°: 49 (653, deel 652) 

Cornelis heijndericx met een partije landt opden meulecauter palende noort t'voorgaende suijt 

ende west tgoet van de Abdeije van ninove oost het naervolgende es groot = 96 R 

1786: Cornelis neukermans 48 R peeter uijttenhove 48 R 

 

n°: 50 (deel 652) 

Joos Beeckman met een partijken lant opden meulecauter palende west t'voorgaende oost 

t'naervolgende noort het kercken goet van Okeghem suijt tgoet vande Abdeije van ninove = 40 R 

1786: judocus verbeecken 

 

n°: 51 (deel 650, 651) 

Jan de Bouck met een bijlstuck landt opden meulecauter palende west het voorgaende oost 

t'naervolgende ende tcostereijegoet suyt tgoet van de Abdeije van ninove ende philips schoonjans 

noort de kercke ende costereije goet van Okeghem groot = 138 R 

1786: frans goubert 123 R 

 

n°: 52 (deel 650) 

... met een partije landt opden meulecauter palende west t'voorgaende noort de Costereye goet van 

Okeghem oost de strate suyt t'naervolgende es groot = 64 R 

Niclaes de mol pachter 

1786: frans gobert 

 

n°: 53 (deel 650) 

Niclaes de mol met een partijken landt opden meulecauter palende noort t'voorgaende suyt 

tnaervolgende oost de strate west philips schoonjans es groot = 16 R 

1786: frans gobert 

 

n°: 54 (656, 657, 658) 

Seigneur fransois van Boterdael met een partije landt opden meulecauter palende noort 

t'voorgaende oost de strate suijt Jan de Bouck west het naervolgende groot = 86 R 

Gheeraert steppe pachter 

1786: nicolaes de mol 

 

n°: 55 (655) 
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Philips schoonjans met een partije landts opden meulecauter palende oost de twee voorgaende 

suyt ende Jan de Bouck west tnaervolgende = 44 R 

1786: weduwe havermaet 

 

n°: 56 (654) 

Dabdeije van Ninove met een partije landt opden meulecauter palende oost t'voorgaende noort Jan 

de Bouck Joos Beeckman ende Cornelis heyndericx west tgoet van de selve Abdeije suijt 

t'naervolgende groot = 238 1/2 R 

Joos van Geerte pachter 

1786: Amand haelterman 

 

n°: 57 (659, 660) 

Jan de Bouck met een bijlstuck landt daer de Baen deurloopt palende noort de drij voorgaende 

west t'goet van de Abdeije van Ninove oost mevrou van Okeghem suijt tnaervolgende ende Jaques 

heyndericx groot mette bane 230 R sonder de Baene noch groot = 224 R 

1786: peeter uijttenhove 

 

n°: 58 (661, 662) 

Carolus snel met een partije lant opden meulecauter palende noort ende oost tvoorgaende west het 

waterleije suyt tnaervolgende groot mette bane daerover loopende 83 R sonder de baene = 80 R 

Gillis moins pachter 

1786: jan de winne 

 

n°: 59 (663, 664, 665, 666) 

... vander stricht met een partije landt opden meulecauter palende noort tvoorgaende suijt het 

kuren goet van Idderghem suyt west het waterleye oost tnaervolgende groot mette bane daer over 

loopende 44 R sonder de bane = 41 1/2 R 

1786: frans deville 11 R daniel grijseels 30 R 10 V 

 

n°: 60 (693, 694) 

Seigneur Jacobus hendericx Bailliu met een partije landt opden meulecauter palende suijt west 

t'voorgaende suyt oost de kuren goet van Idderghem noort west Jan de Bouck oost mevrou van 

desen Lande ende heerelijchede es groot = 61 1/2 R 

1786: antoon isterdael 30 R 15 V cornelis vernaillen 30 R 15 V 

 

Desen eersten wijck is int geheel groot mette weghen ende Bane daer over loopende den 

nombre van = 21103 1/2 R Sonder de Bane ende weghen blijft noch groot = 21045 3/4 R 

 

HIER NAER volght eenen wijck daerinne geleghen sijn een deel van de meulecauter de 

Neerbeke thoff thaseleer metten Aelsbergh ende onder den Aelsbergh. Beginnende ande 

strate te neerbeke ende soo noortwaerts lancxt de strate tot opde heerbane aent 

verckenshooft ende van daer voort lancxt de voorschreven herbaene tot aen het hellegat 

ende soo voorts over den Aelsbergh lancxt een doode ofte gebroken linie scheedende het 

voorschreven Okeghem ende Ninove tot opde strate ende soo ommekeerende lancxt de 

voorschreven strate suytwaerts tot voorbij het hoff thaselier tot daer de Beke compt door de 

selve strate ende soo westwaert lancxt de selve Beke tot opde strate te neerbeke bij den 
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Rattenbergh als voolght. 
 

n°: 61 (samen met nr. 62: 622, 623, 624, 625) 

Eerst paeschier de dufferier met een partijken landt palende west ende noort de strate suyt den 

uutwegh oost tnaervolgende groot metten selven uutwegh 53 R sonder den wegh groot 51 1/2 R 

1786: peeter de coene 

 

n°: 62 (samen met nr. 61: 622, 623, 624, 625) 

Dhoirs Thomaes van santen met een hofstedeken aende neerbeke west het voorgaende oost 

t'naervolgende noort de strate metten uuytwegh groot 52 R sonder den wegh noch 50 1/2 R 

1786: peeter de coene 

 

n°: 63 (618(?), 619, 620, 621) 

Jan vernaillien met een partijken landt aende neerbeke comende west het voorgaende oost 

t'naervolgende noort de straete suyt den uutwegh groot metten wegh 33 R sonder den wegh = 32 R 

1786: daniel grijseels 

 

n°: 64 (612, 613, 614, 615, 615 bis, 616, 617) 

Gillis moins bij coope met een hofstedeken palende west de voorgaende oost de naervolgende 

noort de strate suijt de neerbeke groot metten uutwegh 90 R sonder den uutwegh noch = 86 1/2 R 

1786: cornelis grijseels 18 R 18 1/2 V frans de ville 18 R 18 1/2 V daniel grijseels 48 R 13 V 

 

n°: 65 (611, 613) 

Dhoirs Wittelier met een partije landt aende neerbeke palende west de voorgaende oost de 

naervolgende noort de strate suyt de Neerbeke metten wegh groot 32 1/2 R sonder den wegh noch 

groot = 31 1/2 R 

Adriaen van oudenhove tot deuren 

1786: cornelis de coen 15 R 15 V joos sonck 15 R 15 V 

 

n°: 66 (609, 610) 

Adriaen vernaillien met een behuijsde hofstede palende west de voorgaende oost de naervolgende 

noort de strate suyt de neerbeke groot metten wegh 35 R sonder den wegh = 34 R 

1786: peeter van der speeten 

 

n°: 67 (608) 

De dienstheeren van ninove met een partije landt aende Neerbeke palende west t'voorgaende oost 

t'naervolgende noort de strate suyt de neerbeke groot metten wegh 30 R sonder den wegh 29 R 

Adriaen van oudenhove pachter 

1786: weduwe havermaet 

 

n°: 68 (607) 

Den heer pastoor van Okeghem met een partije landt palende west de voorgaende oost de 

naervolgende suyt de Neerbeke groot metten wegh 30 R sonder den wegh = 29 R 

Jaques de wenne pachter 

1786: jan Baeijens 
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n°: 69 (600, 601, 602, 603, 604, 605, 606) 

Den heer pastoor van pamel met een partije land aende Neerbeke genaemt het veldeken palende 

west de voorgaende oost de naervolgende noort de strate en philips schoonjans suijt de neerbeke 

groot mette voetweghen daer over loopende 189 R sonder de weghen noch groot 186 1/4 R 

1786: jan philip andries 103 R 15 V cornelis grijseels 41 R 5 V frans ville 41 R 15 V 

 

n°: 70 (594) 

Den Armen van Idderghem met een wijdeken aende neerbeke palende west de voorgaende oost de 

naervolgende suijt de neerbeke noort dhoirs brabanter Jan de mol ende Jouffrou La mars groot = 

102 R 

Merten verleen pachter 

1786: peeter de coen 

 

n°: 71 (593) 

Den Armen van Okeghem met een wijdeken aende neerbeke palende west tvoorgaende oost de 

waterlee noort west het naervolgende ende andere groot 112 R 

merten verleen pachter 

1786: jan van de perre 

 

n°: 72 (met de nrs. 73 en 74: 595) 

Carolus snel met een partije landt aende neerbeke palende zuyt het voorgaende oost de waterlee 

noort west Jooris Bruijlant suijtwest het naervolgende groot metten wegh 56 R sonder den wegh 

noch groot 55 1/4 R 

Gillis moins pachter 

1786: joannes constantinus claessens 

 

n°: 73 (met de nrs. 72 en 74: 595) 

Mattheus Jaspars in Lidekercke met een partije landt aende Neerbeke palende oost t'voorgaende 

west t'naervolgende suyt den Armen van Okeghem noort Jooris Bruijlant groot metten wegh daer 

over loopende 32 R sonder den wegh noch 31 1/2 R 

1786: joannes constantinus claessens 

 

n°: 74 (met de nrs. 73 en 74: 595) 

Pieter du Bois in ninove met een partije landt palende oost de voorgaende west de naervolgende 

noort Jooris Bruijlant suijt den Armen van Okeghem groot metten wegh 44 R sonder den wegh 43 

1/2 R 

1786: joannes constantinus claessens 8 R 7 V idem 25 R 3 V  

 

n°: 75 (596, 597) 

Jouffrou La mars met een partije aende Neerbeke palende oost t'voorgaende west tnaervolgende 

suijt den Armen van Idderghem noort Jooris Bruijlant groot metten wegh 43 R sonder den wegh 

42 1/2 R 

Cornelis hendericx pachter 

1786: adriaen pauwels 21 R 5 V joannes gijsens 21 R 5 V 

 

n°: 76 (met nr. 77: 598, 598 bis) 
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Pieter du Bois in ninove met een partije landt aende neerbeke palende oost het voorgaende west 

t'naervolgende suyt den Armen van Idderghem noort de weduwe Jooris Bruijlant groot metten 

wegh daer over loopende 68 R sonder den wegh 67 1/4 R 

1786: jan philip havermaet 

 

n°: 77 (met nr. 76: 598, 598 bis) 

Jan de mol met een partije landt aende neerbeke palende oost het voorgaende west tnaervolgende 

suijt den Armen van Idderghem noort de weduwe Jooris Bruijlant groot metten voetwegh 66 R 

sonder den wegh noch 65 1/4 R 

1786: jan philip havermaet 32 R 12 1/2 V peeter van der speeten 32 R 12 1/2 V 

 

n°: 78 (599) 

Dhoirs Adriaen de Brabanter met een partije landt aende neerbeke palende oost het voorgaende 

west den heer pastoor van pamel suijt den Armen van Idderghem noort t'naervolgende groot 

metten wegh 65 R sonder den wegh = 64 1/4 R 

Jaques de winne pachter 

1786: jan van der speeten 

 

n°: 79 (669, 670, 671) 

De weduwe Jooris ... een partije landt opde neerbeke palende suyt de seven voorgaende partijen 

noort tnaervolgende oost de waterleede west philips schoonjans groot = 124 1/2 R 

Gillis moins pachter 

1786: peeter de Coen 62 R 5 V joos sonck 62 R 5 V 

 

n°: 80 (667, 668) 

Jan de bekeleer met een partije landt opde neerbeke palende suijt het voorgaende west philips 

schoonjans noort het kuren goet van ... oost de waterlee groot mette bane 52 1/2 R sonder de bane 

noch groot 51 1/2 R 

Anthon Beeckman pachter 

1786: jan de winne 

 

n°: 81 (672, 673) 

Heer ende meester Joos vander biest pastoor in kercxken met een partije lant opde Neerbeke 

palende suijt west het waterlee noort west het kuren goet van Idderghem noort oost philips 

schoonjans suijt oost tnaervolgende groot = 80 R 

Adriaen vanden perre pachter 

1786: Bailliu hendricx 

 

n°: 82 (674) 

Den Armen van Okeghem met een partije landt opde neerbeke palende noort west de voorgaende 

suijt oost de naervolgende suijt west de waterlee noort oost philips schoonjans groot = 39 R 

Jan de schrijver pachter 

1786: judocus neukermans 

 

n°: 83 (675) 

Carolus snel in Brussel met een partije landt opde neerbeke palende noort west t'voorgaende suyt 
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west de waterlee suijt oost den Armen van Okeghem noortoost tnaervolgende groot = 90 1/2 R 

Gillis moins pachter 

1786: jan droogenbroeck 

 

n°: 84 (679, 680, 681) 

een partije landt opde neerbeke palende suyt west de drij voorgaende noort west het kurengoet 

Idderghem noort oost den Armen van Okeghem suyt oost het naervolgende groot metten wegh 

284 R sonder den wegh noch 281 1/2 R 

Philips schoonjans pachter 

1786: weduwe joos berge joannes gijsens 221 R 10 V 

 

n°: 85 (677, 678) 

Carolus ... met een partije lant aenden Groenen wegh palende noort west het voorgaende suijt oost 

t'naervolgende suijt west carolus snel noort oost den Armen van Okeghem groot metten wegh daer 

over loopende 58 1/2 R sonder den wegh = 58 R 

Joos de winne pachter 

1786: nicolaes de mol 

 

n°: 86 (676) 

Den Armen van Okeghem met een partije landt opden Groenen wegh palende noort west 

t'voorgaende ende Carolus snel suijt west ende suijt oost de waterleye noort oost tnaervolgende 

groot mette weghen 212 R sonder de weghen noch = 207 1/2 R 

Gillis moins pachter 

1786: cornelis straetman 103 R 15 V weduwe joos berghe 103 R 15 V 

 

Volght den Gulden Boom 
 

n°: 87 (682) 

Den Armen van Okeghem met een partije landt aende Groenen wegh palende suyt west de drije 

voorgaende suyt oost het waterleye ofte groenen wegh noort west de kuren goet van Iddderghem 

noort oost het naervolgende groot metten wegh 116 R sonder de wegh noch groot = 115 1/4 R 

Jan hendericx pachter 

1786: frans de ville 57 R 12 1/2 V jan grijseels 57 R 12 1/2 R 

 

n°: 88 (683, 684, 685, 686, 686 bis) 

Jan steppe tot Bakerghem met een partije lant aenden groenen wegh palende suijt west 

t'voorgaende noort oost t'naervolgende suyt oost het waterleye ofte groenen wegh noort west de 

kuren goet van Idderghem groot metten wegh daer over loopende 222 1/2 R sonder den wegh = 

221 1/2 R 

1786: jan baeijens 77 R 8 V frans gobert 71 R judocus verbeecken 77 R 8 V 

 

n°: 89 (te zamen met 90, 91A, 91B, 92: 687, 688) 

Adriaen vanden perre met een partije landt aenden groenen wegh so in erfve ende so in van 

Adriaen de meijer palende suijt west t'voorgaende suijt oost den groenen wegh noort oost 

t'naervolgende noort west den Armen ende Gilliam van muijlders ende den Gulden boom groot 

metten wegh 258 R sonder wegh = 256 R 
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Is groot bij Redres ende aenlegh den nombre van = 262 R 

1786: jan van de perre 87 1/2 R jan schelfhout 87 1/2 R 

 

n°: 90 (te zamen met 89, 91A, 91B, 92: 687, 688) 

Joos Beeckman meijer met een partije landt aenden groenen wegh palende suyt west t'voorgaende 

suijt oost het waterleije noort oost t'naervolgende noort west pieter Lievens groot metten wegh 65 

1/2 R sonder den wegh noch = 65 R 

1786: jan van de perre 12 1/2 R jan schelfhout 32 1/2 R idem 20 R 

 

n°: 91 A (te zamen met 89, 90, 91B, 92: 687, 688) 

De weduwe Jooris Bruijlant een partije lant aenden Groenen wegh palende suijt west t'voorgaende 

suijt oost het waterleije noort oost tgoet van de Abdeije van ninove noort west het naervolgende 

groot metten wegh 107 R sonder den wegh blijft groot = 106 R 

Gillis moins pachter 

1786: jan van de perre 53 R jan schelfhout 53 R 

 

n°: 91 B (te zamen met 89, 90, 91A, 92: 687, 688) 

Mijn heer wassenhove met een partije landt opde neerbeke palende suijt oost t'voorgaende noort 

oost ende noort west d'Abdeije van ninove suijt west t'naervolgende es groot = 48 R 

Jan Asselman pachter 

1786: peeter Clotman 

 

n°: 92 (te zamen met 89, 90, 91A, 91B: 687, 688) 

Peeter Lievens in Lidekercke met een partije landt opde neerbeke genaemt den Gulden Boom 

palende noort oost t'voorgaende suijt west t'naervolgende noort west d'Abdeije van ninove suijt 

oost Joos Beeckman groot = 111 R 

1786: peeter Clotman 

 

n°: 93 (690) 

Seigneur Gilliam van muijlders met een partijken landt opde neerbeke palende noort oost 

t'voorgaende suyt west tnaervolgende suyt oost Adriaen vanden perre noort west t'goet van de 

Abdeije van ninove = 62 R 

Jan Baeijens pachter 

1786: joannes gijsens 

 

n°: 94 A (691) 

Jan steppe tot Bakerghem met een partije landt opde neerbeke palende noort oost het voorgaende 

suyt oost t'naervolgende west tgoet van de abdeije van ninove ende Carel snel suijt west den 

selven snel ende het kuren goet van Idderghem groot = 82 R 

1786: judocus van den Eijnde 

 

n°: 94 B (689) 

Den Armen van Okegem met een partije landt opden Gulden boom palende noort west 

t'voorgaende noort oost Gilliam van muijlders suijt oost Adriaen vanden perre suijt west 

tnaervolgende ende Jan steppe groot = 65 R 

Joos van snick pachter 
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En is maer groot den nombre van = 59 R 

1786: jan philip andries 

 

n°: 95 (692, 692 bis) 

De kuren goet van Idderghem met een partije landt opde neerbeke palende noort oost de twee 

voorgaende ende Carel snel suyt oost den Armen van Okeghem Jan steppe ende andere suyt west 

het waterleije noort west t'naervolgende Jaques hendericx ende Jooris vander stricht groot metten 

wegh daer over loopende 739 R sonder den wegh = 736 1/4 R 

Gillis moins pachter 

1786: weduwe havermaet 

 

n°: 96 (695, 696, 697, 698, 699) 

Jouffrou van Lidekercke met een partije landt opde Neerbeke ofte meulecauter palende suijt oost 

t'voorgaende suyt west Jaques hendericx ende Jan de bouck west de strate noort dabdeije van 

Ninove oost t'naervolgende groot metten wegh 331 R sonder den wegh noch groot 329 R 

Jan de schrijver pachter 

1786: Bailliu hendricx 120 R joannes constantinus claessens 168 R jan van der taelen 40 R 

 

n°: 97 (700, 701, 702) 

Carolus snel met een bijlstuck landt opden Gulden boom palende suyt west t'voorgaende noort 

oost tnaervolgende suyt oost het kuren goet van Idderghem ende Jan steppe noort west t'goet van 

de Abdeije van ninove = 221 R 

Michiel vernaillien tot Idderghem pachter 

1786: peeter van der speeten 110 1/2 R Amand haelterman 110 1/2 R 

 

n°: 98 (703) 

Dabdeije van ninove met een partije opden Gulden boom palende suijt west t'voorgaende noort 

west t'naervolgende suyt oost peeter Lievens ende andere noort oost t'goet van de selve Abdeije 

groot = 349 R 

Jaques heijndericx Bailliu pachter 

1786: Amand haelterman 

 

n°: 99 (deel 704) 

DAbdeije van Ninove met een partije landt palende suijt oost de drij voorgaende west de strate 

noort oost ende noort west tgoet van de selve Abdeije groot metten wegh 122 R sonder den wegh 

= 121 1/2 R 

1786: jan de winne 60 1/2 R peeter clotman 60 1/2 R 

 

n°: 100 (705 en deel 704) 

De selve Abdeije met een partije landt opden meulecauter palende suijt het voorgaende west de 

strate oost en noort de selve Abdeije groot metten wegh daer over loopende 231 R sonder wegh = 

230 R 

Jan de Bouck pachter 

1786: jan de winne 115 R peeter clotman 115 R 
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n°: 101 (706) 

De selve Abdeije met een partije lant opden selven meulecauter palende suijt west de drij 

voorgaende suijt tgoet van de selve Abdeije oost dabdeije van Sinte Adriaens goet noort west 

tnaervolghende = 535 R 

philips schoonjans pachter 

1786: weduwe havermaet 267 1/2 R idem 267 1/2 R 

 

n°: 102 (711) 

De selve Abdeije van ninove met een partije landt opden meulecauter palende suijt de twee 

voorgaende west de strate oost de selve Abdeije noort het naervolgende groot metten wegh daer 

loopende 325 1/2 R den selven gecort blijft = 324 R 

Adriaen vanden perre pachter 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 103 (712) 

De selve Abdeije met een partije lant opden selven meulecauter palende suyt t'voorgaende west de 

strate oost het selve goet noort het naervolgende groot metten wegh 409 R gecort den wegh = 407 

R 

Jaques hendericx Baillu pachter 

1786: amand haelterman 

 

n°: 104 (713) 

De selve Abdeije met een partije landt opden houck vande straten aent verkenshooft palende suyt 

t'voorgaende west de strate noort d'herbaen oost t'naervolgende groot metten wegh 385 R den 

wegh gecort = 382 1/2 R 

Adriaen vanden perre pachter 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 105 (te zamen met nr. 106: 714) 

De selve Abdeije met een partije opt meulevelt palende west t'voorgaende noort dherbaen oost Jan 

steppe suijt d'abdeije van Sinte Adriaens goet ende het naervolgende groot = 400 R 

Jaques hendericx Bailliu pachter 

1786: amand haelterman 

 

n°: 106 (te zamen met nr. 105: 714) 

De selve Abdeije met een partijken lant opt selve velt palende noort het voorgaende west t'selve 

goet suijt oost ende oost t'goet van de Abdeije van Sinte Adriaens es groot 75 1/2 R 

Jaques heijndericx Baillu pachter 

1786: amand haelterman 

 



 
 
  5

n°: 107 (708, 710) 

Dabdeije van Sinte Adriaens tot Gheeraersberghe met een partije landt wesende een dobbel 

bijlstuck op het meulevelt palende noort de twee voorgaende suijt west ende suijt oost tgoet van de 

Abdeije van ninove oost den voetwegh ende de naervolgende es groot = 865 R 

peeter soncke tot Idderghem pachter 

En wort maer bevonden tot den nombre van 835 R 

1786: peeter sonck 

 

n°: 108 (709) 

Den heer Raet peeters tot Gendt met een partije landt opt meulevelt palende noort west ende suijt 

west het voorgaende stuck oost den voetwegh = 195 R 

Joos van Geert pachter 

1786: amand haelterman 

 

n°: 109 (707) 

Dabdeije van ninove met een partije landt aenden Groenen wegh palende noort west de twee 

voorgaende ende tgoet van de Abdeije van ninove noort west de weduwe Jooris Bruijlant ende 

wassenhove suijt oost den groenen wegh oost den voetwegh groot mette weghen 1464 R de selve 

gecort blijft = 1459 R 

Jaques hendericx Baillu pachter 

1786: amand haelterman 

 

n°: 110 (deel 501; te zamen met nr. 112: 502, 503, 506; 515) 

Jan steppe tot Bakerghem met een partije landt op t'selve meulevelt palende suyt west dabdeije 

van ninove dabdeije van Sinte Adriaens ende den heer Raet pieters noort d'herbaen oost de vijff 

naervolgende suyt oost Jan sonck groot metten wegh 744 R sonder den wegh es groot 736 R 

Maer nu groot bij Redres den nombre van 699 R 

1786: joannes baptist asschericx 149 R frans van roij 258 R joannes de naeijer 101 R jan baeijens 

108 R 

 

n°: 111 (deel 501) 

De proostdeije van hafflighem met een partije lants opden meulecauter palende zuyt west 

t'voorgaende noort dherbaen oost dabdeije van ninove suijt t'naervolgende groot = 420 R 

Lauwereys de dier pachter 

1786: jan hageman 

 

n°: 112 (te zamen met nr. 110: 502, 503, 506; 504, 505) 

Jan steppe met een partije landt op t'selve meulevelt palende noort t'voorgaende oost dabdeije van 

Ninove west den selven Jan steppe suijt tnaervolgende ende Niclaes van sinaey es groot = 207 R 

 

n°: 113 (509, 510, 511, 512) 

Peeter van varenberghe met een partije landt opden meulecauter palende noort tvoorgaende suijt 

t'naervolgende west Jan steppe oost Niclaes van sinaey es groot = 111 R 

1786: jan van de perre 99 R 5 V joannes constantinus claessens 11 R 15 V 

 

n°: 114 (te zamen met 115: 513, 514) 
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Niclaes huylenbrouck in pamel met een partije lant opden meulencauter palende noort 

tvoorgaende suyt tnaervolgende oost niclaes van sinaey west Jan steppe groot = 97 R 

Joos pauwels pachter 

1786: joannes constantinus Claessens 

 

n°: 115 (te zamen met 114: 513, 514) 

Jan van droogenbrouck in Lidekerck met een partije leen opde meulecauter palende noort het 

voorgaende suyt t'naervolgende oost niclaes van sinaey west Jan steppe groot = 90 R 

1786: joannes constantinus Claessens 

 

n°: 116 (516) 

Jan soncke in Idderghem met een partije landt opden meulecauter palende noort west het 

voorgaende Jan steppe ende Niclaes van sinaey oost het naervolgende suijt oost Jouffrou van 

Lidekerck suyt west den voetwegh metten voetwegh groot 296 R sonder den wegh = 291 1/2 R 

1786: peeter schoonjans 

 

n°: 117 (te zamen met nr. 146: 517) 

Gillis Eeman in Denderhautem met een bijlstuck opden meulecauter palende west tvoorgaende 

suyt Jouffrou van Lidekerck noort niclaes van sinaey oost dabdeije van ninove peeter soncke Joos 

steenhaut ende Joos van varenbergh groot metten wegh 95 R sonder den wegh noch groot = 91 R 

1786: peeter schoonjans 

 

n°: 118 (507, 508) 

Niclaes van sinaeij met een partije leen geleghen opden meulecauter palende suyt tvoorgaende 

west Jan van droogenbrouck niclaes huylenbrouck ende peeter van varenberghe noort Jan steppe 

oost het naervolgende groot = 300 R 

1786: joannes gijsens 

 

n°: 119 (500) 

Dabdeije van ninove met een partije landt aenden cleijnen Aelstbergh ende hellegat palende west 

het voorgaende Jan steppe ende Dabdeije van Hafflighem noort de strate bij thellegat oost 

Jouffrou van Lidekercke suyt Joos van varenberg groot mette weghen daer over loopende 667 R 

sonder de weghen = 663 1/2 R 

Jaques hendericx Bailliu pachter 

1786: Amand haelterman 

 

n°: 120 (te zamen met de nrs. 121, 122 en 123: 495, 497, 498, 499) 

Dabdeije van Ninove met een partije landt opden Aelsbergh palende west de strate thellegat ende 

voetwegh noort de doode linie scheedende Okeghem ende ninove suyt den voetwegh oost 

tnaervolgende groot = 116 R 

Adriaen vanden perre pachter de reste Ninove 

 

n°: 121 (te zamen met de nrs. 120, 122 en 123: 495, 497, 498, 499) 

De selve Abdeije met een partije lant opden Aelsbergh palende west de voorgaende noort west de 

gebroken linie scheijdende Okeghem ende ninove suyt den voetwegh groot = 142 R de reste 

Ninove 
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De weduwe Gilliam vander kelen pachtersse 

1786: joseph van dalem uijt n° 220 ende uijt 122 en 123 saemen 151 R 13 V adriaen meganck als 

den voorgaende 59 R 16 V adriaen van der kelen als voorgaende 113 R joannes walckiers 50 R 

peeter uijttersprot 40 R 16 V 

 

n°: 122 (te zamen met de nrs. 120, 121 en 123: 495, 497, 498, 499) 

De selve Abdeije met een partije lant opden Aelsbergh palende west t'voorgaende oost 

tnaervolgende noort de gebroken linie scheijdende Okeghem ende ninove suijt den voetwegh 

groot = 42 R de reste ninove 

Adriaen de Backer tot Lidekerck pachter 

 

n°: 123 (te zamen met de nrs. 120, 121 en 122: 495, 497, 498, 499) 

De selve Abdeije met een partije landt opden Aelsbergh palende west het voorgaende oost 

Jouffrou van Lidekerck noort de gebroken linne scheijdende Okeghem ende Ninove suijt den 

voetwegh groot metten wegh daer over loopende 112 1/2 R sonder den wegh 110 1/2 R de reste 

ninove 

Merten van Geerte pachter 

 

n°: 124 (te zamen met nr. 125: deel 494) 

Jooris van overstraeten te Bakerghem met een houcxken landt beneden den aelstbarm palende 

noort de gebroken linie scheedende Okeghem ende Ninove oost de strate jeghens Denderleeuwe 

suyt tnaervolgende groot 33 R de reste ninove 

1786: jan de dijn 

 

n°: 125 (te zamen met nr. 124: deel 494) 

Gillis meert in Idderghem met een partije landt beneden den Aelsberch palende noort het 

voorgaende suijt tnaervolgende west tgoet van de Abdeije van Ninove oost de strate jeghens 

Denderleeuwe groot 52 1/2 R 

1786: jan de dijn 

 

n°: 126 (491, 492, 493, deel 494) 

Jouffrou van Lidekercke met een partije landt beneden den Aelsbergh palende noort t'voorgaende 

suyt tnaervolgende west den Aelstbergh oost de strate jeghens Denderleeuwe groot metten wegh 

daer over loopende 309 R sonder wegh = 308 R 

peeter soncke in Idderghem pachter 

1786: joannes constantinus claessens 154 R peeter uijtesprot 154 R 

 

n°: 127 (490) 

Dabdeije van ninove met een partije landt beneden den Aelsbergh palende noort t'voorgaende suijt 

west t'naervolgende suyt oost de strate jeghens Denderleeuwe noort west den Aelsbergh es groot = 

94 R 

Jaques heijndericx Bailliu pachter 

1786: joannes michiels 

 

n°: 128 (489) 

De dienstheeren van ninove met een partije landt beneden den Aelsbergh palende noort oost 
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t'voorgaende suyt west t'naervolgende noort den Aelsbergh oost de strate jeghens Denderleeuwe 

es groot = 104 R 

peeter soncke in Idderghem pachter 

1786: peeter roelant 

 

n°: 129 (487, 488) 

Philips schoonjans met een partije lants beneden den Aelsbergh palende noort oost tvoorgaende 

suyt oost de strate jeghens denderleeuwe noort west ende suyt west tnaervolgende = 138 R 

1786: joannes gijsens 

 

n°: 130 (484, 485, 486, 496) 

Jouffrou van Lidekercke vrouwe van dese prochie ende heerelijckhede met een partije lants 

genomt den Aelsberch palende suijt oost de vier voorgaende ende de strate jeghens Denderleeuwe 

noort west tgoet van de Abdeije van ninove suijt west t'naervolgende mette weghen daerover 

loopende groot 834 R sonder de weghen 825 R daer inne light een Groote conijnenaerde 

daervoren ten respecte van de selve vrouwe van deser prochie wel mochte afgetrocken worden: 50 

R dese gecort blijft inde oncosten noch groot = 775 R 

peeter soncke in Idderghem pachter 

1786: Bailliu hendricx 112 R weduwe havermaet 263 R joannes van daelem 70 R 13 V joseph van 

dalem 200 R jaspard van dalem filius jaspard 129 R 7 V 

 

n°: 131 (483) 

De selve mevrouwe met een partije lant den Aelsbergh palende oost het voorgaende west ende 

noort tgoet van de Abdeije van Ninove oost oock de strate suijt het naervolgende groot mette 

weghen 647 R dese gecort blijft noch groot = 641 1/2 R 

Henderick van Londersele in Lidekercke ende fransois Aerts in Denderleeuwe pachters elck 

d'helft 

1786: Bailliu hendricx 148 R 2 1/2 V idem 148 R 2 1/2 V idem 148 R 2 1/2 V weduwe havermaet 

49 R adriaen van snick 148 R 2 1/2 V 

 

n°: 132 (518 bis) 

Derfgenamen meester Gillis Gauditiabois met een partije lants onder den cleijnen Aelsbergh 

palende noort het voorgaende suyt tnaervolgende oost de strate west dabdeije van Ninove ende 

Joos van varenbergh groot = 201 R 

Jaques heyndericx Bailliu pachter 

1786: joannes constantinus claessens 67 R joseph van dalem 134 R 

 

n°: 133 (518) 

Den Armen van Okeghem met een partije lant onder den cleijnen Aelsbergh palende noort 

t'voorgaende suijt tnaervolgende oost de strate west Joos van varenberghe ende peeter Soncke es 

groot = 195 1/2 R 

Marijnus de Ruyter pachter 

1786: joseph Clotman 48 1/2 R jan van de perre 97 R 15 R jan baptist ... 48 R 10 V 

 

n°: 134 (530) 

Mevrouwe van Lidekercke met een partije lant inde veldebroucken palende noort t'voorgaende 
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suyt tnaervolgende oost de strate west peeter soncke ende Adriaen vanden perre filius Adriaens es 

= 238 R 

Adriaen vanden perre filius Adriaens pachter 

1786: Bailliu hendrick 

 

n°: 135 (531) 

Peeter soncke in Idderghem met een partije lant inde veldebroucken palende noort t'voorgaende 

suyt het naervolgende oost de strate west Adriaen vanden perre filius Adriaens groot = 149 R 

1786: peeter schoonjans 

 

n°: 136 (532, 533) 

Carolus snel met een partije landt inde veldebroucken palende noort t'voorgaende suijt 

tnaervolgende oost de strate west Adriaen vanden perre filius Adriaens ende Dabdeije van Ninove 

es groot = 136 R 

Gillis moins pachter 

1786: jan van der speeten 75 R 11 1/3 V jan de winne 60 R 8 2/3 V 

 

n°: 137 (534) 

Den Armen van Okeghem met een partije landt inde veldebroucken palende noort t'voorgaende 

oost de strate suijt tnaervolgende west Dabdeije van Ninove es groot = 92 R 

Michiel strooijbant pachter 

1786: adriaen van snick 

 

n°: 138 (te zamen met nr. 139: 535) 

Jan de mol met een partije landt inde veldebroucken palende noort t'voorgaende oost de strate 

suijdt tnaervolgende west Dabdeije van Ninove es groot = 80 R 

1786: Bailliu hendricx 

 

n°: 139 (te zamen met nr. 138: 535) 

Heer ende meester Cornelis Gauditiabois priester tot Aelst met een partije landt in de 

veldebroucken palende noort west t'voorgaende oost de strate suijt oost tnaervolgende suyt west 

Dabdeije van Ninove groot = 145 R 

Seigneur Jaques heijndericx Bailliu 

1786: Bailliu hendricx 

 

n°: 140 (536) 

Den Armen met een partije lant inde veldebroucken palende noort west t'voorgaende oost de strate 

suyt oost ende suijt west Dabdeije van ninove = 109 R 

Joos de wenne pachter 

1786: jan de vrint 54 R 10 V adriaen de schrijver 54 R 10 V 

 

n°: 141 (deel 537) 

DAbdeije van ninove met een bijlstuck inde veldebroucken palende noort west tvoorgaende ende 

Heer Cornelis Gauditiabois oost de strate suyt het naervolgende suyt west de selve Abdeije = 364 

R 

Jaques heijndericx Bailliu pachter 
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1786: amand haelterman 

 

n°: 142 (542) 

De selve Abdeije met een partije inde veldebroucken palende noort de voorgaende oost de strate 

suyt Joos van snick ende de Abdeije van ninove = 112 R 

De weduwe Adam pauwels pachtersse 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 143 (deel 537, 537 bis) 

De selve Abdeije met een partije landt inde veldebroucken palende oost de selve Abdeije goet 

Heer Cornelis Gauditiabois Jan de mol ende den Armen van Okeghem suijt de selve Abdeije met 

t'goet vant hoff thaseleir west de selve Abdeije noort t'naervolgende es groot = 334 R 

Jaques heijndericx Bailliu pachter 

1786: amand haelterman 

 

n°: 144 (523, 524, 525, 525 bis, 526, 528) 

Adriaen vanden perre filius Adriaens met een acht houckigh stuck lants inde veldebroucken 

palende suijt t'voorgaende oost Carolus snel peeter sonck ende mevrou van Lidekercke noort de 

naervolgende ende ... west den groenen wegh ende noch suijt Daniel schoonjans groot mette 

weghen daer over loopende 316 1/2 R de selve gecort = 313 1/2 R 

1786: peeter van der speeten 104 R jan droogenbroeck 104 R 10 V weduwe havermaet 105 R 

 

n°: 145 (519, 520, 521) 

Peeter soncke ende Joos steenhaut een bijlstuck bijden Aelsbergh palende suyt het voorgaende 

ende mevrou van Lidekerck oost de selve mevrouwe den Armen van Okeghem noort 

tnaervolgende west Gillis Eeman ende de voornomde mevrouwe van Lidekercke groot = 269 R 

peeter soncke in Idderghem ende Joos steenhaut in Denderleeuwe elck dhelft compt ider helft 134 

1/2 R 

1786: Bailliu hendricx 7 R 14 V jan hageman 80 R adriaen louis steppe 81 R 6 V adriaen 

schoonjans 100 R 

 

n°: 146 (te zamen met nr. 117: 517) 

Joos van varenbergh met een partije landt aenden cleijnen Aelsbergh palende suyt de voorgaende 

oost mevrou van Lidekerck ende philips schoonjans noort dabdije van ninove ende Gillis Eeman 

west den voornoemden Gillis Eeman es groot = 123 R 

1786: Bailliu hendricx 

 

n°: 147 (522) 

Mevrou van Lidekercke met een partije aende creupel wilghe palende noort Gillis Eeman ende Jan 

soncke west den selven Jan soncke ende den groenen wegh suyt Adriaen vanden perre oost peeter 

sonck ende Joos steenhaut groot mette weghen daer over loopende 99 R dese gecort blijft 97 1/2 R 

Jan de schrijver pachter 

1786: jacobus diericx 

 

n°: 148 (527, 529) 

Daniel schoonjans met een partije landt aenden groenen wegh palende noort ende oost Adriaen 
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vanden perre filius Adriaens suyt de twee naervolgende west den groenen wegh groot mette 

weghen daer over loopende 94 1/2 R de selve gecort = 92 R 

Joos van snick pachter 

1786: peeter van der speeten 46 R jacob meganck 46 R 

 

n°: 149 (deel 537, 537 bis) 

Dabdeije van ninove met een partije landt ... palende noort de voorgaende ende Adriaen vanden 

perre oost de selve Abdeije suyt oost den dwerschen gracht west de naervolgende partije groot 

metten wegh daer over loopende 330 R den selven wegh gecort blijft groot = 325 R 

philips schoonjans pachter 

1786: weduwe havermaet 

 

n°: 150 (deel 538) 

De selve Abdeije met een partije landt opde Neerbeke palende oost de voorgaende noort daniel 

schoonjans west den groenen wegh suyt west de naervolgende es groot = 635 R 

Adriaen vanden perre pachter 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 151 (539, 588) 

De selve Abdeije met een partije landt opde neerbeke palende noort oost de voorgaende ofte 

waterleye noort west den Groenen wegh suijt west philips schoonjans genaemt de neerbeke suijt 

de selve Abdeije groot = 1509 R 

Jaques heijndericx Baillu pachter 

1786: amand haelterman 

 

n°: 152 (589, 590, 591, 592) 

Philips schoonjans met een cromme partije genaemt de neerbeke palende noort oost de 

voorgaende noort west den Armen van Okeghem suyt west de beke ende cauterken suijt oost de 

naervolgende groot metten wegh daer over loopende 222 R den selven gecort = 220 R 

1786: jan droogenbroeck 110 R frans goubert 110 R 

 

n°: 153 (586, 586 bis, 361) 

Dabdeije van ninove met een partije genamt de Cleijn neerbeke palende noort west de voorgaende 

suyt west de Beke ende cauterken noort oost de selve Abdeije es groot = 178 1/2 R 

philips schoonjans pachter 

1786: martinus de vidts 

 

n°: 154 (582, 583, 584, 585, 587) 

De selve Abdeije met een partije lant opde neerbeke palende suyt west de voorgaende suyt oost 

Lauwereys van mughem ende tselve Cloostergoet noort west de selve Abdeije goet noort oost 

t'naervolgende es groot = 652 R 

Cornelis Baeijens pachter 

1786: joseph duffeleer 400 R joannes constantinus claessens 252 R 

 

n°: 155 (540, 540 bis) 

De selve Abdeije met een partije landt opde neerbeke palende suyt west de voorgaende noort west 
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t'selve Cloostergoet noort oost den Gracht suijt tgoet vant hoff t'haseleer groot metten wegh 409 R 

sonder de wegh noch groot = 407 3/4 R 

philips schoonjans pachter 

1786: martinus de vidts 204 R jan schelfhout 203 R 15 V 

 

n°: 156 (541, 559, 560, 561, 574, 575, 581) 

De selve Abdeije met het hoff t'haseleer hoppelochtinghen ende landen daeranne liggende palende 

noort west de twee voorgaende ende een deel van de waterleije noort ende noort oost oock de 

waterleye suyt oost de drij naervolgende suijt west Lauwereys van mughem Jaques heijndericx 

ende Jan heijndericx tsamen groot mette weghen daer over loopende 2489 Roeden de selve gecort 

= 2472 R 

Jacobus heijndericx Baillu pachter 

1786: amand haelterman 

 

n°: 157 (543, 544) 

Joos van snick haudt in erfve een partije landt inde veldebroucken palende suyt west ende noort 

west de voorgaende noort oost d'abdeije van ninove oost de strate suijt west tnaervolgende groot 

metten wegh 127 R den selven gecort blijft = 125 3/4 R 

1786: adriaen van snick 47 R 3 V joannes gijsens 40 R jan pauwels 16 R 

 

n°: 158 (545 min 112 roeden die naar nr. 159 gaan) 

Jan de Bouck met snicx veldeken palende noort oost t'voorgaende suijt oost de strate suijt west 

tnaervolgende noort west t'goet vande Abdeije van ninove wesende tgoet van thoff thaseleer groot 

= 217 R 

1786: jan schelfhout 

 

n°: 159 (112 roeden van n°: 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551) 

Joos van snick sijn huysstede palende noort oost t'voorgaende suyt oost de strate ende de 

naervolgende suyt west oock de strate noort west het hoff thaseleer es groot = 189 1/2 R 

1786: jan van de perre 40 R adriaen van snick 37 1/2 R jan schelfhout 112 R 

 

n°: 160 (552, 553, 554, 555, 556, 557, 558) 

Adriaen vanden perre filius Adriaens met sijn behuijsde stede palende noort west ende noort oost 

de voorgaende suyt oost ende suyt west de strate es groot = 117 R 

1786: jan van de perre 

 

n°: 161 (562, 563, 565, 569, 570, 571, 572, 572) 

Jan hendericx met sijn hofstede palende noort oost de strate suyt oost oock de strate suijt oost Jan 

de Bouck oost de naervolgende noort west Jan hendericx es groot metten fontijnwegh 145 R 

sonder den wegh = 140 1/2 R 

1786: peeter clotman 114 R 11 V adriaen van snick 7 R 8 1/10 V ferdinand clotman 11 R jan 

grijseel 7 R 8 1/10 V 

 

n°: 162 (564, 566) 

Jan de Bouck sijn huysstede palende noort oost de voorgaende suyt het straetken ende Beke noort 

west de naervolgende es groot metten uutwegh 90 R den selven gecort blijft noch groot = 84 R 
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1786: jan schelfhout 

 

n°: 163 (567, 568, 576 waarvan 50 roeden gaat naar nr. 164) 

Jan hendericx sijn huysstede palende suijt oost de twee voorgaende suijt west het straetken aende 

beke noort west de naervolgende ende t'goet van de Abdeije van Ninove noort oost oock dabdeije 

van ninove groot metten wegh 119 R den selven gecort blijft = 116 R 

1786: Bailliu hendricx 75 R weduwe jan hendricx 41 R 

 

n°: 164 (50 roeden van 576, 577, 578, 579, 580) 

Lauwereys van mughem met sijn behuysde hofstede palende suyt oost de voorgaende noort ende 

suijt west tgoet vande Abdeije van ninove suijt het straetken ende de Cleijn neerbeke groot metten 

weghen 349 R sonder den wegh noch 342 R 

1786: jan van der speeten 64 R 5 V jan de winne 192 R 5 V idem 85 R 10 V 

 

n°: 165 (362, 363, 364, 365, 366, 367) 

Gillis van Oudenrode met een partije palende suyt west Jan hendericx noort west de beke suyt oost 

de strate suyt Jan de schrijver oft naervolgende = 91 R 

1786: laurentius van de perre 

 

n°: 166 (368, 369, 370, 371, 372, 373, 374) 

Jan de schrijver syn huysstede wesende herberghe een bijlstuck noort oost het voorgaende suijt 

oost de strate suijt west de naervolgende west den heer Cannonninck vander Varent groot = 84 R 

1786: adriaen schrijver 42 R jan de vrint 42 R 

 

n°: 167 (375, 376, 377, 378) 

Joos van Geerte met een bijlstuck palende noort oost de voorgaende suyt oost de strate suyt west 

het losgat west den heer cannonninck vander varent groot met dhelft vant cautergat 163 R de selve 

gecort blijft groot = 162 R 

1786: marten de vidts 

 

n°: 168 (379, 380, 381) 

Gillis van oudenrode officier met sijn behuijsde hofstede palende noort oost het losgat suyt oost de 

strate suijt west de naervolgende noort west den voetwegh groot met dhelft vant Cautergat 72 R 

dese gecort blijft = 70 R 

1786: adriaen grijseels 

 

n°: 169 (382) 

Lauwereys de Leeuwe met sijn behuysde hofstede palende noort oost de voorgaende suyt oost de 

strate suyt west de naervolgende noort west den voetwegh es groot = 72 R 

1786: antoon boutselier 

 

n°: 170 (te zamen met nr. 171: 383, 384 min 10 roeden aan nr. 172) 

Heijnderick de Breye in Brussel met een partijken palende noort de voorgaende suyt oost de strate 

suijt west de naervolgende noort west Joos de wenne es groot = 30 R 

1786: joannes constantinus claessens 
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n°: 171 (te zamen met nr. 170: 383, 384 min 10 roeden aan nr. 172) 

Jacobus hendericx Bailliu met een partijken palende noort oost de voorgaende suyt oost de strate 

suyt west de naervolgende noort west Joos de wenne es groot = 24 R 

1786: joannes constantinus claessens 

 

n°: 172 (10 roeden van 383 en 384, 385, 386, 387) 

Jan de weghe sijn behuysde stede palende noort oost de voorgaende suyt oost de strate suyt west 

de naervolgende noort west Joos de wenne ende Jan de weghe groot = 68 R 

1786: jan schelfhout 34 R cornelis van den berge 34 R 

 

n°: 173 (te zamen met nr. 174: 388, 389, 390) 

Cornelis hendericx sijn huysstede palende noort oost de voorgaende suyt oost de strate suyt west 

de naervolgende noort west Jan de Bouck groot = 38 R 

1786: joannes gijsens 29 R 

 

n°: 174 (te zamen met nr. 173: 388, 389, 390) 

Philips van droogenbrouck in Lidekerck met een partijken wesende huysstedeken palende noort 

oost t'voorgaende suijt oost de strate suyt west het naervolgende noort west het cauterken es groot 

= 29 R 

1786: joannes gijsens 

 

n°: 175 (te zamen met nrs. 176 en 177: 391, 392, 393, 394, deel 389) 

Carolus vander schueren Greffier met een partije palende noort oost het voorgaende suyt oost de 

strate suyt west tnaervolgende noort west den Armen es groot = 53 R 

De weduwe Adam pauwels pachtersse 

1786: Bailliu hendricx 33 R idem 20 R 

 

n°: 176 (te zamen met nrs. 175 en 177: 391, 392, 393, 394, deel 389) 

De weduwe Adam pauwels met haer huijsstedeken palende noort oost het voorgaende suijt oost de 

strate suyt west t'naervolgende noort west den Armen es groot = 25 1/2 R 

1786: joannes walckiers 

 

n°: 177 (te zamen met nrs. 175 en 176: 391, 392, 393, 394, deel 389) 

Adriaen vanden perre filius Adriaens met een partijken palende noort oost t'voorgaende suyt oost 

de strate suyt west t'naervolgende noort west het Cauterken es groot = 26 R 

1786: joannes walckiers 

 

n°: 178 (395, 396) 

Cristiaen verket met een behuijsde stede palende noort oost t'voorgaende suyt oost de strate suyt 

west het naervolgende noort west het Cauterken es groot = 45 1/2 R 

1786: adriaen de smet 22 R 15 V jan baptist de smet 22 R 15 V 

 

n°: 179 (deel 397) 

Gillis van Oudenrode met een partijken palende noort oost t'voorgaende suyt oost de strate suyt 

west het naervolgende noort west Adriaen vanden perre filius Jaques groot metten 38 R sonder 

den wegh blijft = 37 1/2 R 
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1786: adriaen de smet 

 

n°: 180 (deel 397) 

Dhoirs Gillis cricke met een partijken palende noort oost t'voorgaende suijt oost de strate noort 

west ende suijt west het naervolgende groot metten wegh 33 R sonder den wegh noch 32 1/2 R 

De weduwe Adam pauwels pachtersse 

1786: weduwe havermaet 

 

n°: 181 (346, 398, deel 397) 

Adriaen vanden perre Beurghemeester een partije hoppelochtinck wesende een bijlstuck palende 

noort oost t'voorgaende ende den Armen suyt de strate noort west Rijnier de wenne suijt west 

t'naervolgende ende philips schoonjans metten wegh daer over loopende groot 58 R sonder den 

wegh noch groot = 57 1/2 R 

1786: weduwe havermaet 32 1/2 R judocus verbeecken 25 R 

 

n°: 182 (deel 399) 

... Beeckman eenen drijhouck wesende hoppelochtinck palende noort oost t'voorgaende west het 

naervolgende suyt de strate mette weghen daer over loopende groot 33 R sonder de weghen = 31 

1/2 R 

1786: weduwe havermaet 

 

n°: 183 (400, 401, deel 399) 

Philips schoonjans met eenen hoppelochtinck bij de kercke palende oost de voorgaende suyt de 

strate noort west t'naervolgende es groot = 122 R 

1786: weduwe havermaet 

 

n°: 184 (335, 336, 337, 338, 339, 340, 341) 

Jan steppe tot Bakerghem mette herberghe het steenen huys palende suijt oost t'voorgaende suyt 

west de plaetse noort west het cautergat noort oost tnaervolgende es groot = 107 R 

1786: gillis vernaillen 47 R antoon de vuijst 60 R 

 

n°: 185 (342, 343, 344, 345) 

Rijnier de wenne met sijn behuysde hofstede palende suijt west het voorgaende noort west den 

cauterwegh suijt oost Adriaen vanden perre noort oost t'naervolgende es groot = 126 R 

1786: frans gobert 90 R judocus verbeecken 36 R 

 

n°: 186 (347, 348, 349, 350) 

Den Armen van Okeghem met een partijken landt op het Cauterken palende suyt west 

t'voorgaende noort oost t'naervolgende suyt oost Cristiaen verket noort west den cauterwegh groot 

metten wegh 90 1/2 R sonder de wegh blijft noch groot = 89 1/2 R 

1786: frans gobert uijt desen ende 187 tot 100 R guilliam de boutselier uijt desen ende 187 tot 101 

1/2 R 

 

n°: 187 (deel 347) 

Den selven Armen met een partijken lant opt Cauterken palende suyt west het voorgaende noort 

oost t'naervolgende suyt oost Carolus verschueren Greffier noort west den Cauterwegh mette 
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weghen daer over loopende 103 R de selve gecort = 101 1/2 R 

 

n°: 188 (351, 352) 

Jan de Bouck met een partije lant opt Cauterken palende suijt west t'voorgaende noort west 

tnaervolgende suyt oost Cornelis heijndericx noort west t'goet van de Abdeije van ninove groot 

mette weghen daer over loopende 115 R sonder de weghen blijft groot = 112 R 

1786: antoon boutselier 60 R jan schelfhout 52 R 

 

n°: 189 (353) 

Jan de weghe met een partije lant opt Cauterken palende suyt west het voorgaende noort west 

t'naervolgende suyt oost den selven de weghe noort west tgoet van de Abdeije van ninove groot 

mette weghen 55 R sonder de weghen = 53 R 

1786: weduwe joos van den berge 

 

n°: 190 (354) 

Joos de wenne met een partije landt opt cauterken palende suyt west t'voorgaende noort oost 

tnaervolgende ende Lauwereys de Leeuwe ende Jan van varenbergh suyt oost Jaques hendericx 

ende Henderick de Beeije noort west tgoet van de Abdeije van ninove groot mette weghen daer 

over loopende 133 R sonder de weghen noch 130 R 

Gillis van Oudenrode officier pachter 

1786: jan schelfhout 

 

n°: 191 (te zamen met nr. 192: 357, 358, 359) 

Jan van varenberghe met een partije lant opt cauterken palende suyt west t'voorgaende noort oost 

t'naervolgende suyt oost Lauwereys de Leeuwe noort west den selven varenbergh metten wegh 

daer over loopende groot 89 R den selven wegh gecort blijft noch groot = 87 1/2 R 

1786: peeter muijlaert filius peeter 13 R 10 V jan schelfhout 74 R 

 

n°: 192 (te zamen met nr. 191: 357, 358, 359) 

Den Eerwairdighen heere Carolus vander Varent Cannonninck van Sinte mertenskercke tot Aelst 

met een behuijsde hofstede palende suijt west t'voorgaende suijt oost den wegh noort oost de Beke 

noort west de twee naervolgende groot metten wegh daer over loopende 302 R den selven gecort 

blijft noch groot = 297 R 

Joos de wenne pachter 

1786: adriaen pauwels 62 R jan pauwels 235 R 

 

n°: 193 (360, 360 bis) 

Dabdeije van ninove met een partijken landt opt Cauterken palende suijt oost t'voorgaende noort 

de beke west tselve goet suyt de twee naervolgende es groot = 93 R 

Philips schoonjans pachter 

1786: martinus de vidts 

 

n°: 194 (te zamen met nr. 195: 355, 356) 

Jan van varenberghe met een partijken lant opt Cauterken palende noort tvoorgaende west 

tnaervolgende oost den heer cannonninck vander varent ende den selven varenbergh suyt Joos de 

wenne groot = 111 R 
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Gillis van Oudenrode pachter 

1786: cornelis neukerman 37 R cornelis van den berghe 74 R 

 

n°: 195 (te zamen met nr. 194: 355, 356) 

Lauwereijs de Leeuwe met een partye landt opt Cauterken palende suyt oost tvoorgaende noort 

oost ende noort west tgoet van de Abdeije van ninove suyt west Joos de wenne groot = 100 R 

Gillis van Audenrode pachter 

1786: cornelis neukermans 

 

n°: 196 (309, 310, 311) 

Mevrouwe vrouwe van dese prochie ende Heerelijchede van ijdevoorde met een partye landt opt 

Cauterken palende suyt oost ende suyt west tgoet vande Abdeije van ninove noort oost de Beke 

noort west tnaervolgende groot metten wegh daer over loopende 220 R den selven gecort = 217 R 

Adriaen vanden perre Beurghmeester pachter 

1786: peeter temmerman 142 R jan van de perre 75 R 

 

n°: 197 (te zamen met nr. 198: 308) 

De kure van Okeghem met een partije landt opt Cauterken palende suyt oost tvoorgaende suyt 

west ende noort west tgoet vande Abdeije van ninove noort oost de Beke groot metten wegh daer 

overloopende 199 R den selven gecort = 196 R 

Gillis moins pachter 

1786: adriaen straetman 98 R peeter asselman 98 R 

 

n°: 198 (te zamen met nr. 197: 308) 

Dabdeye van ninove met een vijverken opt Cauterken palende suijt oost het voorgaende noort oost 

noort west ende zuyt west tnaervolgende groot mette canten = 22 R 

1786: antoon isterdael 11 R cornelis vernaillen 11 R 

 

n°: 199 (303, 304, 305, 306, 307, 307 bis, 312, 313, 314, 315, 315 bis, 316, 317) 

Dabdeije van ninove met een partije landt opt Cauterken palende noort oost de drij voorgaende 

ende de Beke suijt west den Rattenbergh ende den heer pastoor Champanne noort oost Rijnier de 

wenne den Armen ende Jan de bouck groot mette weghen daer overloopende 2100 R dese weghen 

gecort blijft groot = 2074 R 

Philips schoonjans pachter 

1786: adriaen straetman 118 R jan baptist asschericx 578 R peeter temmerman 546 R cornelis 

neukermans 59 R antoon isterdael 49 R cornelis vernaillen 49 R jan droogenbroeck 130 R peeter 

asselman 130 R gillis wicheleir 118 R peeter muijlaert filius peeter 59 R cornelis van den berge 

118 R adriaen pauwels 120 R 

 

n°: 200 (286, 287, 288, 289, 290, 291, deel 285) 

Anthon Beeckman met een behuysde stede ter beken palende oost de voorgaende noort west de 

Beke suyt west tnaervolgende suyt oost dhoirs Thomaes van santen es groot = 165 R 

1786: jan philip andries 149 R jan dewijs 16 R 

 

n°: 201 (276, 277, 278, 279, 284) 

Paeschier de duffelier met syn behuijsde hofstede wesende een bijlstuck palende oost de 
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voorgaende noort west de beke suijt west de strate ende Jan Asselman suijt oost dhoirs Thomaes 

van santen groot = 68 R 

1786: jan philip andries 

 

n°: 202 (280, 281, 282, 283) 

Jan Asselman met een partijken lant opden Rattenbergh noort oost ende noort west de voorgaende 

noort west de strate suijt oost tnaervolgende es groot = 62 R 

1786: frans van der donckt 28 R 18 V peeter hellincx 33 R 2 V 

 

n°: 203 (292, 293) 

Dhoirs Thomaes van santen met een partije landt opden Rattenbergh palende noort west de drij 

voorgaende suijdt west de strate suyt oost de naervolgende noort oost de goederen van de Abdeije 

van ninove es groot = 100 R 

Niclaes vander Biest pachter 

1786: gillis vernaillen 50 R peeter vetsuijpens 50 R 

 

n°: 204 (294, 295, 296) 

Philips schoonjans met een partye landt opden Rattenberch palende noort west het voorgaende 

suijt oost tnaervolgende noort oost t'goet van de Abdeije van ninove suyt west de strate groot = 48 

R 

1786: jan baptist asschericx 

 

n°: 205 (297, 298, 299, 300, 301, 302) 

Jan Asselman met een hofstede genamt den grooten keulenier palende noort west t'voorgaende 

suyt oost de twee naervolgende suyt west de strate noort oost vande Abdeije van ninove groot = 

103 R 

1786: jan droogenbroeck 

 

n°: 206 (318) 

De pastoreije goet van Okeghem met een hoppelochtinck opt Cauterken palende noort west 

t'voorgaende noort oost t'goet vande Abdeije van ninove suyt west de seven naervolgende groot 

mette wegh daer over loopende 226 R sonder de weghen noch groot = 217 1/2 R 

1786: antoon isterdael 108 R 15 V cornelis vernaillen 108 R 15 V 

 

n°: 207 (320, 321, deel 319 en 322) 

Davidt de Bouck met een behuyst stedeken genaemt den cleynen ceuleneer palende noort oost het 

voorgaende noort west Jan Asselman suyt west de strate suijt oost tnaervolgende groot = 51 R 

Joos vernaillien pachter 

1786: cornelis vernaillen 

 

n°: 208 (323, deel van 319 en 322) 

Henderick de Bouck met een partijken landt genaemt pelsmakers plecxken palende noort west 

t'voorgaende suyt oost tnaervolgende noort oost tgoet vande Abdeye van ninove suyt west de 

strate es groot = 41 1/2 R 

1786: antoon isterdael 20 R 15 V cornelis vernaillen 20 R 15 V 
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n°: 209 (324, 325) 

Jan de mol met sijn behuysde stede palende noort west t'voorgaende suyt oost t'naervolgende 

noort oost de pastoreye goet van Okeghem suyt west de strate groot = 96 1/2 R 

1786: jan baeijens 

 

n°: 210 (326 bis) 

Den heer pastoor van Okeghem met een partijken palende noort west t'voorgaende suyt oost 

tnaervolgende noort oost de pastoreye goet van Okeghem suydt west de strate es groot = 22 R 

1786: peeter uijttenhove 

 

n°: 211 (326, 327) 

De prochie met een partijken lant palende noort west t'voorgaende suyt oost tnaervolgende suyt 

west de strate noort de pastoreye goet van Okeghem es groot = 51 R 

Philips schoonjans pachter 

1786: peeter uijttenhove 

 

n°: 212 (328, 329) 

Den Armen van Okeghem met een partijeken lochtinck palende suyt west tvoorgaende suyt oost 

t'naervolgende suyt west de strate noort oost de pastoreijegoet van Okeghem ende es groot = 51 R 

Philips schoonjans pachter 

1786: peeter uijttenhove 

 

n°: 213 (330, 331, 332, 333, 334) 

Philips schoonjans met syn hoff ende stede aende plaetse palende noort west het voorgaende noort 

oost de pastoreye goet van Okeghem suyt oost het Cautergat vant Cauterken suyt west de plaetse 

groot met het cautergat 130 R sonder het Cautergat = 124 R 

1786: jan baptist asschericx 

 

Den tweeden wijck is groot mette weghen ende Conijnen aerde = 34626 1/2 R sonder de 

weghen ende Conijnen aerde den Aelsbergh blijft = 34369 1/4 R 

 

HIER NAER VOLGT EENEN wijck daer sijn innegheleghen de Leenen met hofsteden ende 

landt aenden Rattenbergh ende hecken beginnende aende plaetse opde hofsteden Cornelis 

hendericx ende Joos Beeckman meijer loopende soo lancxt de strate naer den noortwesten 

tot aende neerbeke ende soo lancxt de neerbeke suyt westwaert tot jeghens het Gescheede 

van Okeghem ende Ninove dan suytwaert lancxt het selve gescheede tot opde strate ende soo 

oostwaert lancxt de selve strate tot opde plaetse tot de voorschreven hofsteden vanden 

meijer Beeckman ende Cornelis heijndericx als volgt 
 

n°: 214 (181, 182, 184, 185) 

Cornelis hendericx met sijn hofstede palende suyt oost de plaetse oost de strate noort west Jaques 

de wenne ende Jan vander naillien suyt west de naervolgende groot metten wegh 76 1/2 R sonder 

wegh = 74 1/4 R 

1786: adriaen pauwels 

 

n°: 215 (177, 178, 179, 180, deel 175) 
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Joos Beeckman meijer met sijn behuysde hofstede palende noort oost het voorgaende suyt oost de 

plaetse suyt west de strate naer ninove noort west de naervolgende groot = 88 1/2 R 

1786: cornelis neukermans 22 R 2 1/2 V judocus verbeecken 66 R 7 1/2 V 

 

n°: 216 (174, 176, deel 175) 

Jan vander naillien Coster syn hofstede palende suyt oost de twee voorgaende noort west 

tnaervolgende noort oost Jaques de wenne suyt west de strate naer ninove groot = 53 R 

1786: cornelis neukermans 

 

n°: 217 (172, 173) 

Philips schoonjans met eenen lochtinck palende suyt oost t'voorgaende noort west tnaervolgende 

noort Jaques de wenne suyt west de strate naer ninove groot = 31 R 

1786: peeter brabanter okegem 

 

n°: 218 (169, 170, 171) 

Jan Baeijens sijn hofstede palende suyt oost t'voorgaende noort west t'naervolgende suijt de strate 

naer ninove noort oost Niclaes de mol groot = 35 1/2 R 

1786: peeter van der speeten 

 

n°: 219 (166, 167, 168) 

Seigneur ... Laport met eenen lochtinck palende oost t'voorgaende west tnaervolgende suyt de 

strate noort niclaes de mol ende struijbol es groot = 40 R 

1786: joos sonck 

 

n°: 220 (166, 167, 168) 

Jan van Ginderdeuren met eenen lochtinck palende oost den voorgaenden west tnaervolgende suyt 

de strate naer Ninove noort Cornelis struijbol es groot = 41 R 

Niclaes de mol pachter 

1786: joos sonck 

 

n°: 221 (161, 162, 163, 164, 165) 

Dhoirs peeter Beeckman met een partye aen het hecken wesende een bijlstuck genaemt 

straetmanslochtinck palende oost t'voorgaende west de twee naervolgende suyt de strate es groot = 

78 R 

1786: weduwe joos van den berghe 

 

n°: 222 (157, 158, 159, 160) 

Adriaen wagheman met een partije palende suijt oost t'voorgaende suijt de strate naer ninove west 

ende noort den Greffier vanden schuren noort oost t'naervolgende groot = 107 R 

Joos vernaillien pachter 

1786: peeter brabanter okegem 

 

n°: 223 (200, 201, 202, 203, 204, 205) 

Pieternelle Beeckman met haer behuysde stede opden Rattenbergh palende suijt west t'voorgaende 

noort west Carolus vander schuren Greffier noort oost de strate suyt tnaervolgende es groot = 77 R 

1786: jacobus lanckman 
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n°: 224 (198, 199, 199 bis, 206) 

Mijn heer wassenhove met een behuysde hofstede opden Rattenbergh palende noort west het 

voorgaende suijt oost tnaervolgende noort oost de strate suyt west Adriaen wageman groot = 105 

R 

Niclaes vander biest pachter 

1786: judocus neukermans 52 1/2 R peeternelle neukermans 52 1/2 R 

 

n°: 225 (190, 191, 191 bis, 192, 193, 194, 195, 196, 197) 

Cornelis struijbol met een behuysde hofstede palende noort west het voorgaende suyt oost 

tnaervolgende noort oost de strate suijt west Jan van Ginderdeuren groot = 101 R 

1786: nicolaes de mol 

 

n°: 226 (189) 

Niclaes de mol met een partijken landts genaemt het paradijs palende noort west het voorgaende 

suyt oost tnaervolgende noort oost de strate suyt west Jan Baeijens es groot = 67 R 

1786: peeter temmerman 

 

n°: 227 (186, 187, 188) 

Jaques de wenne met een partije lochtinck palende noort west de voorgaende oost de strate suyt 

ost (sic) Cornelis heyndericx suyt west Jan vander naillien metten wegh daer over loopende groot 

60 1/2 R sonder wegh = 59 1/2 R 

1786: joannes neukerman 

 

n°: 228 (te zamen met nr. 229: 207, 207 bis, 208, 209, 210, 211) 

Den Eerwairdighen heer pastoor met eenen lochtinck aende neerbeke palende oost de strate suyt 

oost ende noort west de voetweghen hier mede gaende suyt west t'naervolgende groot mette 

weghen 67 R dese gecort blijft noch groot = 64 R 

1786: peeter asselman pachter 

 

n°: 229 (te zamen met nr. 228: 207, 207 bis, 208, 209, 210, 211) 

Adriaen wagheman met een partije lochtinck aende neerbeke palende noort oost t'voorgaende suyt 

west t'naervolgende suyt oost ende noort west de weghen hier mede gaende groot mette weghen 

60 1/2 R sonder weghen = 58 R 

1786: peeter asselman 

 

n°: 230 (212, 213, 214, 215) 

Seigneur Carolus vander schueren Greffier met een partije landt aende neerbeke comende met een 

bijlken aende steenen stichel palende noort oost t'voorgaende suijt oost Adriaen wagheman ende 

pieternelle Beeckman noort de beke west de naervolgende partije groot mette weghen daerover 

loopende 257 R de selve gecort blijft groot = 246 R 

1786: weduwe havermaet 150 R judocus neukermans 32 R joannes neukermans 32 R peeternelle 

neukermans 32 R 

 



 
 
5 

n°: 231 (216, 217) 

Jan Baptista du Bois met een partye inde Leenen palende oost de voorgaende suyt de strate west 

de naervolgende noort de beke groot metten wegh daer over loopende 106 R sonder wegh = 105 R 

Jaques de wenne pachter 

1786: cornelis vernaillen 52 1/2 R peeter asselman 52 1/2 R 

 

n°: 232 (218) 

Adriaen vanden perre met een partije Leen palende oost de voorgaende suyt de strate west de 

naervolgende noort de beke groot metten wegh 137 R sonder den wegh noch groot = 136 R 

1786: judocus verbeecken 

 

n°: 233 (219) 

Heer en meester Cornelis Gauditiabois prister (sic) tot Aelst met een partije leen palende oost de 

voorgaende suyt de strate west tnaervolgende noort de Beke groot metten wegh 59 R sonder den 

wegh noch groot = 58 1/2 R 

1786: Bailliu hendricx 

 

n°: 234 (220, 220 bis) 

Dabdeije van ninove met een partye Leen palende oost de voorgaende suyt de strate west de 

naervolgende noort de beke groot metten wegh 234 R sonder den wegh noch groot = 230 R 

Philips schoonjans pachter 

1786: cornelis neukermans 

 

n°: 235 (221) 

De selve Abdeije van ninove met een leen palende noort oost de voorgaende suyt de strate suyt 

west de naervolgende noortwest de Beke groot metten wegh daer over loopende 233 R sonder den 

wegh blijft noch groot = 231 1/2 R 

Adriaen vanden perre pachter 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 236 (222, 223, 224) 

Jan steppe tot Bakerghem een Leen palende oost de voorgaende suyt de strate suyt west de 

naervolgende noort west de Beke metten wegh groot 227 R sonder den wegh noch = 226 R 

1786: joannes constantinus claessens 

 

n°: 237 (225, is echter maar de helft) 

Michiel huylenbrouck met een partije leen palende noort oost de voorgaende suyt oost de strate 

suyt west de naervolgende noort west de triepen mersschen metten wegh groot 220 R den selven 

wegh gecort blijft noch groot = 218 1/2 R 

1786: joannes constantinus claessens 

 

n°: 238 (226) 

Jan vander naillien een partije leen palende noort oost de voorgaende suyt oost de strate suyt west 

de naervolgende noort west de tripen groot metten wegh 130 R sonder wegh = 129 R 

1786: joos sonck 
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n°: 239 (226) 

Niclaes de mol met een partije Leen palende noort oost tvoorgaende suyt oost de strate suyt west 

de naervolgende noort west de tripen groot metten wegh 129 R gecort den wegh = 128 R  1786: 

joos sonck 

 

n°: 240 (227) 

Joos de wenne met een partije leen palende noort oost t'voorgaende suyt oost de strate suyt west 

de naervolgende noort west de triepmersschen groot metten wegh daer over loopende 113 R den 

selven gecort blijft groot = 112 1/2 R 

1786: cornelis neukermans 52 R peeter muijlaert filius peeter 60 1/2 R 

 

n°: 241 (228) 

Dhoirs Thomaes van santen met een leen palende noort oost tvoorgaende suyt oost de strate suyt 

west de naervolgende noort west de triepen groot metten wegh 105 R sonder den wegh noch = 

104 1/2 R 

Merten Verleen pachter 

1786: peeter de coen 

 

n°: 242 (229) 

Den Armen een partije leen palende noort oost tvoorgaende suyt oost de strate suyt west de 

naervolgende noort west de triepen groot metten wegh daerover loopende 48 1/2 R de selven 

gecort blijft noch groot = 48 R 

Niclaes de mol pachter 

1786: jan droogenbroeck 

 

n°: 243 (230, 231, 232, 233) 

Philips schoonjans met een partije leen palende noort oost de voorgaende suyt oost de strate suyt 

west de naervolgende noort west de triepmerschen groot metten wegh : 185 R sonder den wegh 

noch groot = 183 1/2 R 

1786: jan snoeck 

 

n°: 244 (234, 235, 236) 

Jan cools een partije leen palende noort oost de voorgaende suyt oost de strate suyt west het vry 

van ninove noort west de triepen groot metten wegh 195 R den selven wegh gecort blijft noch 

groot 194 R 

Niclaes straetman pachter 

1786: weduwe havermaet 97 R jan droogenbroeck 97 R 

 

Den derden wijck is groot mette weghen daer over loopende 3467 R sonder de weghen noch 

= 3430 3/4 R 
 

HIER NAER VOLGT EEN ANDER wijcxken wesende maer een langhe singhel lant 

genaemt den Venisbergh met enighe hofsteden ende een weijnigh meersch aent hoff 

Trabruys liggende tusschen de strate gaende van de kercke van Okeghem naer ninove ende 

de mersschen beginnende van aen het vrij van Ninove aent straetken vant hoff te Rieff op 

een parteye landt competerende den Armen van Okeghem ende Henderick de Breije ende 
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soo lancxt de merschen eijnde opde voorschreven hofstede Trabuys als volgt 
 

n°: 245 (te zamen met nr. 246: 146) 

Den Armen van Okeghem met een partije landt opden venisbergh palende suyt west het straetken 

naer thoff te Rieff noort west de strate noort oost de naervolgende suyt oost Don pedro Quiveda 

causa uxoris es groot = 50 R 

Joos van Geerte pachter 

1786: joos sonck 

 

n°: 246 (te zamen met nr. 245: 146) 

Seigneur henderick de Breye met een partije landt opden venisbergh palende suijt west 

tvoorgaende noort oost tnaervolgende noort west de strate suyt Don pedro Quivedo es groot = 215 

R 

Gheeraert steppe pachter 

1786: joos sonck 

 

n°: 247 (147, 148, 149, 150, 151) 

Den Armen van Okeghem ende Jan van Ginderdeuren met een partye landt opden venisbergh 

palende suyt west tvoorgaende noort de strate suyt den selven Armen oost tnaervolgende es groot 

= 144 1/2 R 

1786: peeter van der speeten 18 R 18 V jan droogenbroeck 37 R 16 V joseph duffeleer 18 R 18 V 

peeter asselman 18 R 18 V judocus verbeecken 50 R 

 

n°: 248 (152) 

Seigneur Henderick La port met een partije landt opden venisbergh palende west het voorgaende 

noort de strate oost tnaervolgende suyt het kuren goet van Okeghem ende andere = 95 R 

Jan vernaillien pachter 

1786: cornelis neukermans 

 

n°: 249 (153, 154) 

De kuren goet van Okeghem met een partije landt opden venisbergh palende west t'voorgaende 

noort de strate oost t'naervolgende suyt Gillis moins ende andere groot = 113 1/2 R 

Gillis moins pachter 

1786: adriaen straetman 56 R 15 V peeter asselman 56 R 15 V 

 

n°: 250 (155) 

De kercke met een partije landt opden venisbergh palende west het voorgaende noort de strate 

oost t'naervolgende suyt den Armen goet es groot = 54 R 

Joos Beeckman meijer pachter 

1786: jacobus lanckman 

 

n°: 251 (156) 

Philips schoonjans met een partije landt opden venisbergh palende west het voorgaende noort de 

strate oost tnaervolgende suydt Dabdeije van ninove ende andere es groot = 141 1/2 R 

1786: peeter brabanter okegem 
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n°: 252 (156 bis, 102, 103, 104, 105, 106) 

Joos Beeckman meijer so in erfve ende so in pacht van ... palende west de voorgaende noort de 

strate oost de naervolgende suyt den Costereye mersch ende den heer pastoor van Idderghem es 

groot tsamen = 94 1/2 R 

1786: peeter van der speeten 28 1/2 R judocus verbeecken 50 R michiel van lathem nu joannes 

schouppe 16 R 

 

n°: 253 (95, 96, 97, 98, 99, 100, 101) 

Den heer pastoor van Idderghem met een behuysde hofstede palende west de voorgaende noort de 

strate oost t'naervolgende suyt Adriaen vernaillien ende andere groot = 82 1/2 R 

Joos clotman pachter 

1786: jacobus beeckman ende cornelis beeckman elck d'helft 

 

n°: 254 (92, 93, 94) 

Jan vernaillien coster met een partije landt palende west de voorgaende noort de strate oost 

t'naervolgende suijt den hooricx mersch es groot = 76 1/2 R 

1786: joos sonck 

 

n°: 255 (89, 90, 91) 

Joos vernaillien met een partije landt palende west de voorgaende noort de strate oost het 

naervolgende suijt den hooricxmersch es groot = 52 1/2 R 

1786: antoon isterdael 

 

n°: 256 (86, 87, 88) 

Jan de mol met een partije landt palende west de voorgaende noort de strate oost t'naervolgende 

suyt den hooricx mersch es groot = 51 1/2 R 

1786: jacobus clotman 

 

n°: 257 (te zamen met nr. 258: 82, 82 bis, 83, 84, 85) 

De weduwe Henderick vanden waterloop met haer behuysde stede palende west de voorgaende 

noort de strate oost t'naervolgende suyt den hooricx mersch groot = 56 R 

1786: cornelis neukermans 

 

n°: 258 (te zamen met nr. 257: 82, 82 bis, 83, 84, 85) 

Jan van Ginderdeuren in denderleeuwe met eenen hoppelochtinck palende west den voorgaenden 

noort de strate oost de naervolgende suyt den hooricxmersch es groot = 73 1/2 R 

1786: cornelis neukermans 

 

n°: 259 (76, 77, 78, 79, 80, 81) 

Peeter van santen in denderleeuwe causa uxoris met eenen hoppelochtinck palende west 

t'voorgaende noort de strate oost het losgat suyt den hooricx mersch es groot = 73 1/2 R 

1786: peeter temmerman 

 

n°: 260 (te zamen met nrs. 261 en 262: 72, 73, 74, 75, 75 bis) 

Adriaen vanden perre Beurghmeester met sijn hoff ende erfve palende west het losgat oft straetken 

noort de plaetse oost t'naervolgende suyt den selven vanden perre met eenen meersch ende es 
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groot = 173 R 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 261 (te zamen met nrs. 260 en 262: 72, 73, 74, 75, 75 bis; waarschijnlijk ca. 73 en 74) 

Den Edelen Heer Raet pieters in Gendt met een partije hoppelochtinck palende west de 

voorgaende noort de plaetse oost t'naervolgende suyt Adriaen vanden perre met sijnen mersch 

groot = 95 R 

Joos Beeckman meijer pachter 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 262 (te zamen met nrs. 260 en 261: 72, 73, 74, 75, 75 bis; waarschijnlijk ca. 74) 

... met een partije lochtinck palende west de voorgaende noort de plaetse oost tnaervolgende suijt 

den Heer Raet pieters groot = 66 R 

Niclaes straetman pachter 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 263 (63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70) 

Niclaes straetman bij coope eenen lochtinck palende west den voorgaenden noort de plaetse oost 

de naervolgende suydt de kercke es groot = 94 R 

1786: jan van der speeten 47 R peeter van der speeten 47 R 

 

n°: 264 (56, 57, 58, 59) 

Gheeraert steppe met syn behuijsde hofstede wesende een bijlstuck palende west de voorgaende 

noort de plaetse oost het straetken ende het kercken goet deser prochie groot = 89 R 

1786: peeter vetsuijpens 

 

n°: 265 (60) 

De kercke deser prochie met een partijken landt palende west ende noort de voorgaende oost het 

straetken suyt de selve kercke es groot = 50 R 

De weduwe Adam pauwels pachters 

1786: peeter vetsuijpens 

 

n°: 266 (54, 55) 

... met een behuyst stedeken palende west het straetken noort de plaetse suyt mevrouwe vrouwe 

van dese prochie ende heerelijchede van ijdevoorde es groot = 30 R 

1786: adriaen straetman 

 

n°: 267 (49, 50, 51, 52, 53) 

Mevrouwe vrouwe van dese prochie ende heerelijchede van ijdevoorde met haer hoff genompt 

trabuys met landt hoppelochtinck mersch ende wijde palende west de voorgaende ende het 

straetken noort oost de strate aende kercke suyt oost de Abdeije van Ninove ende het pastoreye 

meerselken suyt west de selve mevrouwe met haren mersch groot met het straetken 678 1/2 R 

sonder het straetken groot = 675 1/2 R 

Gillis moins pachter 

1786: hendrik Covens 
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Den vierden wijck met het straetken is groot = 2648 1/2 R sonder het straetken noch groot = 

2645 1/2 R 
 

HIER NAER VOLGHEN DE MERSCHEN geleghen tusschen den voorgaenden wijck tot 

aen het straetken aen het hoff te rieff ende soo voorts suytwaert met een blinde linne door 

het landt maeckende t'gheschee van Okeghem ende ninove ende soo noch voorts door den 

cloostermersch oock met een blende linne tot aende brugghe aenden Bruggemersch ende soo 

noch suytwaert lancxt den gracht scheedende oock Okeghem ende ninove tusschen den 

Bruggemers ende den Bellaet tot opden dender ende soo nederwaert lancxt den Dender tot 

aende partye genaemt den Hust wesende pamel ende soo opperwaert tot aende partije thoff 

trabuys ende soo tot aenden hooricx mersch daemede desen wijck wordt begonst als volght 
 

n°: 268 (107, 108) 

Den Armen de kercke pastoreije ende costereye metten hooricx mersch palende noort peeter van 

santen Jan van Ginderdeuren de weduwe Heynderick vanden waterloop Jan de mol Joos ende Jan 

vernaillien oost de uutwegh van de merschen suyt west de naervolgende groot met dhelft van de 

uutwegh 124 R sonder den uutwegh noch groot = 119 R 

1786: joos sonck 

 

n°: 269 (109, 110) 

Den Heer pastoor Bundel tot Idderghem ende Adriaen vernaillien elck dhelft van eenen mersch 

palende noort oost de voorgaende oost Joos beeckman ende den voorseiden heer pastoor van 

Idderghem suyt oost den uutwegh suyt west de naervolgende partije groot met dhelft van de 

uutwegh 116 R den uutwegh gecort blijft noch = 114 R 

1786: peeter van der speeten 

 

n°: 270 (111) 

Den kostereije mersch met een partije genaemt den kostereye mersch palende noort oost het 

voorgaende noort Joos Beeckman suijt west het naervolgende suyt oost den uutwegh groot 99 1/2 

R metten uutwegh den selven gecort blijft 97 1/2 R 

Jan vernaillien gebruyker 

1786: peeter van der speeten 

 

n°: 271 (112) 

Dabdeije van Ninove met eenen mersch palende noort oost t'voorgaende suyt west de vier 

naervolgende noort philips schoonjans suyt oost den uutwegh groot met dhelft vanden selven 

uutwegh 194 R den selven gecort = 191 R 

Philips schoonjans pachter 

1786: weduwe joos van den berghe 

 

n°: 272 (te zamen met de nrs. 273, 274 en 275: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119 bis) 

Mevrouwe vrouwe van desen prochie ende heerelijckhede van Ydevoorde met een meersken 

palende noort oost de voorgaende suijt oost de naervolgende noort philips schoonjans suijt west 

den Armen van Okeghem groot = 40 R 

1786: nicolaes de mol 
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n°: 273 (te zamen met de nrs. 272, 274 en 275: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119 bis) 

Den Edelen heere Raet pieters tot Gendt met een partije mersch palende noort west de voorgaende 

suyt oost t'naervolgende noort oost dabdeye van ninove suijt west don pedro Quivedo groot = 36 

R 

1786: weduwe joos berge uijt desen en 274 en 275 saemen tot 46 R nicolaes de mol uijt desen, 274 

ende 275 saemen tot 46 R jaspard gijsels uijt desen, 274 ende 275 = 46 R 

 

n°: 274 (te zamen met de nrs. 272, 273 en 275: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119 bis) 

Adriaen vernaillien in Idderghem met een partije mersch palende noort west t'voorgaende suyt 

oost tnaervolgende noort oost dabdeije van ninove suyt west Don pedro Quivedo es groot = 51 1/2 

R 

 

n°: 275 (te zamen met de nrs. 272, 273 en 274: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119 bis) 

Joos de wenne met een partijken meersch palende noort west de voorgaende noort oost Dabdeye 

van ninove suyt oost den uutwegh suyt west de naervolgende groot met dhelft vanden uutwegh 52 

3/4 R sonder den uutwegh = 50 R 

 

n°: 276 (120) 

Don pedro Quivedo causa uxoris met een partije mersch palende noort oost de drij voorgaende 

suyt oost de uutwegh suyt west philips schoonjans met consorten noort west de naervolgende 

groot mette dhelft vanden uutwegh 107 R den selven gecort blijft groot = 105 R 1786: hendrik 

Covens 

 

n°: 277 (121) 

Den Armen van Okeghem met een partije mersch palende suijt oost de voorgaende noort oost 

mevrouwe van dese prochie noort de kercke suyt west t'naervolgende groot = 55 R 

1786: frans deville 

 

n°: 278 (122, 123, 124, 125) 

Philips schoonjans ende de weesen Thomaes van santen met een partije mersch elck een vierde 

ende ... dhelft palende noort oost de twee voorgaende suyt oost den uutwegh suyt west de twee 

naervolgende noort het kuren goet groot met dhelft vanden uutwegh 200 3/4 R den uutwegh 

gecort blijft noch groot = 198 R Compt philipts schoonjans over tvierde = 48 1/2 R dhoirs 

Thomaes van santen oock een vierde = 48 1/2 R ende ... over dhelft 99 R 

1786: joannes baptist asschericx 24 R 15 V idem 24 R 15 V antoon isterdael 49 R 10 V cornelis 

vernaillen 49 R 10 V joannes constantinus claessens 49 R 10 V 

 

n°: 279 (126, 127) 

Adriaen vanden perre dhelft Jaques grijseels ende Adriaen de meijer elck een vierde paert van 

eenen mersch palende noort oost t'voorgaende suijt oost den uutwegh suyt west Cornelis 

hendericx noort west het naervolgende groot met dhelft vanden uutwegh 208 R desen gecort = 

204 1/2 R Adriaen vanden perre over dhelft = 102 1/4 R Adriaen grijseels over tvierde = 51 1/8 R 

Adriaen de meyer oock een vierde = 51 1/8 R 

1786: jacobus diericx 102 R 5 V idem 102 R 5 V 

 

n°: 280 (128, 129) 
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Gillis moins met een partije mersch palende suyt oost de voorgaende noort oost philips schoonjans 

met consorten noort het kuren goet deser prochie ende henderick Laport suyt west de 

naervolgende es groot = 132 R 

1786: joannes gijsens 

 

n°: 281 (130) 

De kure deser prochie met eenen mersch palende noort oost het voorgaende suijt oost 

tnaervolgende noort west Seigneur henderick Lapoort suijt west Cornelis hendericx groot = 141 R 

1786: heere pastor 

 

n°: 282 (131, 132, 132 bis) 

Cornelis hendericx met eenen mersch palende noort west het voorgaende noort oost Adriaen 

vanden perre met consorten suijt oost den uutwegh suyt west het naervolgende groot met dhelft 

vanden uutwegh 100 R desen gecort = 98 R 

1786: cornelis neukermans 49 R cornelis van den berge 49 R 

 

n°: 283 (133) 

Den Armen van Okeghem met een partije mersch palende noort het voorgaende suyt oost den 

uutwegh suyt west den selven Armen noort west t'naervolgende met dhelft vanden uutwegh groot 

96 R desen gecort = 94 R 

1786: antoon boutselier 

 

n°: 284 (134, 135) 

Cornelis hendericx met eenen mersch palende suyt oost de voorgaende noort oost het kuren goet 

van Okeghem noort west Jan van Ginderdeuren ofte Armengoet es groot = 100 R 

1786: adriaen pauwels 50 R geert brabanter 50 R 

 

n°: 285 (136) 

Den Armen van Okeghem met een partije mersch palende noort oost de twee voorgaende noort 

west den selven Armen suyt oost de uutwegh suijt west tnaervolgende met dhelft van den uutwegh 

groot 386 R sonder de wegh = 381 1/2 R 

Joos van Gierte pachter 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 286 (137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145) 

Don pedro Quivedo cousa uxoris tot Aelst met een partye mersch ende elsbosch wesende een 

bijlstuck genoemt den Backaert palende noort oost t'voorgaende suyt oost den uutwegh ende 

tnaervolgende suyt west oock het naervolgende ende de dreve naer thoff te rieff noort west den 

Armen ende Henderick de Breye groot met dhelft vanden uutwegh 565 R den uutwegh gecort 

blijft noch groot = 560 R 

1786: hendrik Covens 280 R weduwe jan hendricx 280 R 

 

n°: 287 (141) 

Den heer Advocaet van heule als voocht met een partye landt ende mersch bij thoff te rieff 

palende noort west ende noort oost t'voorgaende suyt west de dreve naer thoff te Rieff suyt oost 

den uutwegh met dhelft van de uutwegh groot 131 1/2 R den selven gecort = 127 1/2 R 
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Gheeraert steppe pachter 

1786: hendrik Covens 

 

nrs. 288-289-290 (16, 17, 18, 19, 20, 21) 

Mijn heer Gheijsse met een partye mersch ende een deel landt aent hoff te Rieff palende noort 

west den uutwegh de weduwe Luminander den selve heer Geijsse ende den Armen van Okeghem 

ende ninove zuyt tgoet van de Abdeije van ninove oost mijnheer van Overham ende den Armen 

van Okeghem groot met dhelft vanden uutwegh ende de weghen daer over loopende t'samen 2824 

R de selve gecort blijft noch groot = 2816 R 

philips schoonjans ende Adriaen snel elck 

1786: Bailliu hendricx 180 R weduwe havermaet 180 R mevrouwe gage de reste just 

 

n°: 291 (22) 

De weduwe Luminander met een partye mersch palende suyt west ende suyt oost de voorgaende 

noort west de uutwegh noort oost tnaervolgende groot met dhelft vanden uutwegh 148 1/2 R dien 

gecort = 145 1/2 R 

Niclaes straetman pachter 

1786: frans wijnant 72 R 15 V frans cooman 72 R 15 V 

 

n°: 292 (23, 24, 25) 

Mijn heer Gheysse met een partije mersch palende suijt west tvoorgaende noort oost 

tnaervolgende suijt oost den selven heer Gheijsse noort west den uutwegh groot met dhelft vanden 

selven uutwegh 148 R sonder den uutwegh = 144 1/2 R 

Rijnier de wenne pachter 

1786: adriaen straetman 36 R 2 1/2 V joseph duffeleer 36 R 2 1/2 V judocus verbeecken 72 R 5 V 

 

n°: 293 (26) 

Jan vander naillien met eenen mersch palende suijt west tvoorgaende noort west de uutwegh noort 

oost de twee naervolgende suyt oost mijn heer Gheijsse groot met dhelft vanden uutwegh 100 R 

gecort den uutwegh= 97 1/2 R 

1786: cornelis neukermans 

 

n°: 294 (27) 

De weduwe Jan soncke in Idderghem met eenen mersch palende suyt west t'voorgaende noort 

west den uutwegh noort oost de naervolgende suyt oost den Armen van Okeghem groot met dhelft 

vanden uutwegh 50 R den selven uutwegh gecort blijft = 48 R 

1786: nicolaes de mol en peeter de coen 

 

n°: 295 (28) 

Adriaen vanden perre bij coope met een mersch palende suyt west t'voorgaende noort west 

t'voorgaende noort west den uutwegh noort oost Seigneur Henderick de Breye suijt oost 

t'naervolgende met dhelft vanden uutwegh groot 52 1/2 R sonder den uutwegh noch groot = 50 1/2 

R 

1786: peeter de coen 

 

n°: 296 (29, 30) 
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Den Armen van Okeghem met eenen mersch palende noort west de twee voorgaende noort oost 

Seigneur Henderick de Breije suyt oost den selven Armen ende mijn heer Gheijsse suyt west Jan 

vander naillien groot = 92 R 

Adriaen van Oudenhove pachter 

1786: nicolaes de mol en peeter de coen 

 

n°: 297 (31, 32) 

Seigneur Henderick de Breye met een partije mersch palende suyt west de twee voorgaende noort 

west den uutwegh noort oost tnaervolgende suijt oost den Armen van Okeghem groot met dhelft 

vanden uutwegh 194 1/2 R sonder wegh = 190 1/2 R 

Joos beeckman pachter 

1786: weduwe havermaet 95 R 5 V adriaen van pisort 95 R 5 V 

 

n°: 298 (33, 33 bis) 

Dhoirs Jooris vander stricht met een partije meersch leen palende suyt west tvoorgaende noort 

west den uutwegh noort oost Joos beeckman met consorten groot met dhelft vanden uutwegh 189 

R sonder den uutwegh noch groot = 187 R 

Joos Beeckman pachter 

1786: joannes constantinus claessens 

 

n°: 299 (34, slechts 307 roeden, de rest?) 

Heer ende meester Judocus vander biest pastoor in kercxken met een partije mersch palende suyt 

west den voorgaende noort west den uutwegh noort oost Adriaen vanden perre ende den heere 

Raet pieters suyt oost den dreve groot met d'helft vanden uutwegh 618 R sonder den uutwegh 

noch groot = 613 R 

Jan baeyens ende Niclaes de mol pachters elck dhelft compt dhelft 306 1/2 R 

1786: weduwe jan hendricx 306 1/2 R sij memorie dat de partye in texte competerende de 

kinderen jean philiph van havermaet maer groot is sonder dhelft van den voetweg ofte dam tot 

306 1/2 R 

 

n°: 300 (71 met eventueel 20 roeden van nr. 72) 

Adriaen vanden perre Beurghmeester met eenen mersch palende suyt west t'voorgaende noort 

west den uutwegh noort oost den selven vanden perre met sijn hofstede suijt oost tnaervolgende 

groot met dhelft vanden uutwegh 116 R sonder den uutwegh groot 112 R 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 301 (62) 

Den heer Raet pieters met een houckwijs stuck mersch palende noort west t'voorgaende suijt west 

Heer Judocus vander biest noort oost den heer Raet pieters ende tnaervolgende suyt oost den dreve 

groot = 56 R 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 302 (61) 

De kercke deser prochie met een partyken mersch genaemt den hooricx mersch palende suyt west 

ende noort west het voorgaende oost het straetken noort oost Niclaes straetman Gheeraert steppe 

ende ... = 31 R 
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1786: hendrik Covens 

 

n°: 303 (39) 

Mevrou vrauwe van dese proche ende de heerelijckhede van ydevoorde met eenen mersch palende 

noort oost de selve mevrouwe met het hoff trabuijs noort den dreve suyt west mijn heer bundel 

Joos beeckman ende de weduwe Jan soncke suijt oost de bovenschreven mevrouwe groot = 604 R 

Adriaen vanden perre pachter 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 304 (37, 38) 

Joos beeckman meijer so in erfve ende so in pacht van mijn heer Bundel tot Aelst eenen mersch 

met dhelft van de dreve tot ende mette brugghe over de reijte palende noort oost het voorgaende 

noort dhoirs Jooris vander stricht suyt oost de weduwe Jan sonck suijt west mevrou van Overham 

groot metten wegh ende in de dreve loopende 229 R sonder den wegh noch groot = 227 R 

1786: jan philip havermaet 107 R weduwe havermaet 120 R 

 

n°: 305 (35) 

Den Armen van Okeghem met eenen mersch palende oost het voorgaende noort den selven 

Armen ende Henderick de Breije west mijn heer Gheijsse suyt t'naervolgende groot metten 

voetwegh daer over loopende 83 R den selven gecort blijft groot = 80 R 

1786: peeter vetsuijpens 

 

n°: 306 (14, 36) 

Mevrou van Overham met twee mersschen jeghens elcanderen gecepareert met eenen gracht 

palende noort t'voorgaende west mijn heer Ghijsse ende dabdeije van ninove oost mijn heer 

bundel Joos beeckman de weduwe Jan soncke ende het Gasthuys goet van ninove suyt joncheer 

Joannes Lauwerentius de witte groot = 1598 R 

1786: jan philip havermaet 150 R jan baptist asschericx 399 1/2 R idem 21 R idem 399 1/2 R idem 

21 R joannes van impe 100 R laurentius putter 200 R weduwe lieven borreman 100 R peeter 

peleman 150 R heer van overam 57 R 

 

n°: 307 (15) 

Dabdeije van ninove met een deel van eenen mersch palende noort west mijn heer Ghijsse suyt 

west het gesche met een blinde linie scheedende Okeghem ende ninove tot aende plancke suyt 

oost de twee naervolgende noort oost het voorgaende es groot = 268 R 

1786: abdije ninove 

 

n°: 308 (2) 

Jonckheer Joannes Lauwerentius de witte causa uxoris met een leen wesende mersch palende west 

tvoorgaende noort mevrou van Overham ende het Gasthuys goet van ninove oost Adriaen vanden 

perre suyt tnaervolgende groot = 911 1/2 R 

1786: joseph saedeleer 

 

n°: 309 (1) 

Den Heer Grave van coppainie heere van pamel etc. metten bruggemersch palende noort de 

voorgaende Adriaen vanden perre de weduwe Jacobus steppe Gillis Eeman Carel Eeckhaut ende 
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Niclaes huylenbrouck oost tgoet van de Abdeije van ninove suyt den dender suyt west den 

Bellaert ende de Abdeye van ninove maeckende het geschee van aende dender noortwaert tot 

aende plancke van Okeghem ende ninove groot mette weghen ende tregel daer over loopende 

1581 1/2 R de selve ghecort blijft groot = 1556 R (bij M. Ruijs 1555 R) 

1786: Gravinne pamel 

 

n°: 310 (3) 

Adriaen vanden perre Beurghmeester met een partye leen mersch palende suyt het voorgaende 

west Joannes Lauwerentius de witte noort mijn heer wassenhove oost het naervolgende es groot = 

250 R 

En is maer groot bij Redres tot = 242 R 

1786: judocus walckiers 

 

n°: 311 (4) 

De weduwe Jacobus steppe met eenen meersch leen wesende leen palende west tvoorgaende noort 

Daniel schoonjans oost tnaervolgende suyt den bruggemersch groot = 211 R 

Rijnier de wenne pachter 

Bij Redres groot = 228 R 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 312 (5) 

Gillis Eeman met een partije mersch palende west t'voorgaende noort ... oost t'naervolgende suyt 

den Brugemersch es groot = 77 R 

groot den nombre van 74 R 

1786: philips uijttersprot 

 

n°: 313 (6) 

Carolus eeckhaut in teralphenen met eenen mersch palende west het voorgaende noort ... ende 

dabdeije van ninove oost t'naervolgende suyt den brugmeersch groot = 146 R 

1786: carel Eekhout 

 

n°: 314 (7) 

Niclaes huijlenbrouck met eenen mersch wesende leen palende west t'voorgaende noort tgoet van 

de Abdije van ninove oost tnaervolgende suyt oock dabdeije van ninove ende den Bruggemersch 

groot = 228 R 

En is maer groot tot = 222 R 

1786: cornelis huijlenbroeck 

 

n°: 315 (8) 

Dabdeije van ninove met eenen mersch palende west den voorgaenden ende den bruggemersch 

suyt ende oost den Dender noort tnaervolgende groot metten wegh ende tregel daerover loopende 

1240 R sonder treghel en wegh = 1225 R 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 316 (9) 

Dabdeije van ninove met een partije mersch palende suyt t'voorgaende oost den Dender noort 
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tselve goet van de selve Abdeije van ninove west tnaervolgende metten wegh ende treghel daer 

over loopende 625 1/2 R de selve gecort noch = 614 R 

Jaques hendericx Bailliu pachter 

1786: amand haelterman 

 

n°: 317 A (10, 11, 12) 

Mijn heer wassenhove een bunder jeghens t'gasthuys goet den heer pastoor van Lidekercke naer 

neffens twee dachwant Daniel schoonjans met peeter Lievens in Lidekercke de reste palende oost 

de Abdeije van ninove noort mevrou van Lidekercke west het Gasthuys goet suyt oost Adriaen 

vanden perre de weduwe Jacobus steppe Gillis eeman ende Carolus eeckhaut es groot = 748 R 

Compt mijn heer wassenhove 368 R De pastoreye van Lidekercke 200 R Daniel schoonjans oock 

tot 60 R De weduwe Jooris Bruijlant in pollaer 45 R Peeter lievens in lidekercke oock 77 R 

1786: frans de cooman peeter uijttenhove weduwe havermaet 

 

n°: 317 B (13) 

Tgasthuys van ninove met eenen mersch genaemt den Gasthuys mersch palende oost den 

voorgaenden noort den naervolgende zuijt Jonckheer Joannes Lauwerentius de witte west 

mevrouwe van Overham es groot = 352 R Mevrouwe van dese prochie competeert deen helft 

Gillis moins pachter int geheel 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 318 (42) 

Mevrouwe vrouwe van dese prochie ende heerelijckhede van ijdevoorde met een bijlstuck mersch 

palende suijt oost de twee voorgaende suyt west mevrou van Overham noort west den Armen van 

Okeghem ende de selve mevrouwe ende pastoreije goet van Okeghem oost dAbdeye van ninove 

groot = 402 R 

Adriaen vanden perre pachter 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 319 (41) 

Den Armen van Okeghem met een partije mersch palende suyt ende oost de voorgaende noort het 

naervolgende west mevrouwe van Overham = 119 1/2 R  

Jan de schrijver pachter 

groot bij Redres de nombre = 195 R 

1786: hendrik Covens 

 

n°: 320 (40) 

De weduwe Jan sonck in Idderghem met een partye mersch palende suyt het voorgaende west 

mevrou van Overham noort Joos beeckman met consorten oost mevrouwe van dese prochie groot 

mette helft van de dreve hier medegaende beneffens Joos beeckman dander helft met dhelft 

vanden voetwegh 228 R desen helft vanden wegh gecort blijft groot= 226 R 

1786: weduwe havermaet 113 R jan baptist asschericx 113 R 

 

n°: 321 (45) 

De pastoreye van Okeghem met den pastoreye mersch palende west mevrouwe van dese prochie 

noort suyt ende oost de naervolgende groot = 228 R 
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1786: peeter temmerman 

 

n°: 322 (43, 44, 46, 47, 48) 

DAbdeije van ninove met eenen houckwijseghen mersch palende west de voorgaende ende 

mevrouwe van dese prochie suyt tgoet van de selve Abdeije oost den Dender noort oost de 

bleekereije ende den hust wesende pamel Brabant ende de strate voor het pastoreije huys groot 

metten wegh ende tregel 1014 R gecort treghel ende wegh blijft groot = 1000 R 

1786: weduwe havermaet 500 R idem 500 R 

 

Den vijfden wijck is groot mette weghen 18707 3/4 R sonder de weghen noch groot = 18566 

1/2 R 
 

HIER NAER VOLGT EENEN ANDEREN wijck meest weijden ende een deel lant ende 

hofsteden tusschen de strate ende is loopende van de kercke van Okeghem naer bakerghem 

tot aen het geschee tusschen Okeghem ende Denderleeuwe ende soo suijt waert gaende met 

twee trappen tot opden Dender ende soo ommekerende opwaerts den dender tot aende 

Bleekereye daer desen wijck mede begint ende soo noort waert tot aende kercke als volgt 
 

n°: 323 (410) 

Eerst een partije mersch genaemt de bleekerije ende caeije palende suyt west tgoet van de Abdeye 

van ninove suyt oost den hust ende de Dender noort oost de weduwe pape noort west met een bijl 

tot opde strate ende de naervolgende partije groot = 90 R 

Philips Schoonjans gebruijker 

 

n°: 324 (409) 

Dabdeije van Ninove met eenen mersch palende suyt oost ende suyt west de voorgaende noort 

oost de weduwe pape noort west tnaervolgende groot = 117 R 

1786: antoon boutselier 

 

n°: 325 (405, 406, 407, 408) 

De behuysde hofstede van de pastoreye deser prochie palende suijt oost de voorgaende suyt west 

ende noort west de strate oost de weduwe pape noort tnaervolgende groot = 200 R 

1786: heer pastor 

 

n°: 326 (402, 403, 404 (met 20 roeden van 405, 406, 407, 408) 

Seigneur Judocus Beeckman met een behuysde hofstede palende suyt het voorgaende west de 

strate jeghens het kerckhoff oost tnaervolgende groot metten wegh daerover loopende 187 R 

sonder den wegh groot = 185 1/2 R 

Adriaen Goessone pachter 

1786: weduwe havermaet 
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n°: 327 (te zamen met de nrs. 328 en 329: 411) 

De weduwe pape met een partije in den Cammersch comende met een strepken tot opde strate 

palende suyt west de vier voorgaende suyt oost den Dender noort oost tnaervolgende es groot = 88 

R 

Adriaen Goessone pachter 

1786: weduwe havermaet 

 

n°: 328 (te zamen met de nrs. 327 en 329: 411) 

Carolus snel met een weijde in den Cammersch palende zuyt west t'voorgaende suijt oost den 

Dender noort west de strate noort oost t'naervolgende es groot = 90 R 

Adriaen Goetsone pachter 

1786: weduwe havermaet 

 

n°: 329 (te zamen met de nrs. 327 en 328: 411) 

De weduwe pape met een partije inde Cammersch palende suijt west t'voorgaende suijt oost den 

Dender noort oost t'naervolgende noort west de strate es groot = 60 R 

Adriaen Goessone pachter 

1786: weduwe havermaet 

 

n°: 330 (412, 413, 414) 

Den Armen van Okeghem ende pamel dhoirs Gillis huijlenbrouck ende de weduwe pape met een 

partije inden Cammersch palende zuyt west t'voorgaende suijt oost den Dender noort oost 

t'naervolgende noort west de strate es groot = 259 1/2 R Daerinne opden noort oosten dhoirs Gillis 

huylenbrouck tot 25 R de weduwe pape jeghens het voorschreven oock 25 R De reste 209 1/2 R 

opde zuyt west sijde den voorschreven Armen van Okeghem ende Armen van pamel 

Int geheele Jan de Bouck pachter 

1786: weduwe havermaet 25 R idem 25 R idem 17 R peeter uijttenhove 78 R 10 V idem 114 R 

 

n°: 331 (te zamen met de nrs. 332 en 333: 415) 

Jan van dalem met een partije inden Cammersch palende suijt west t'voorgaende suijt oost den 

Dender noort oost t'naervolgende ende Jan de Bouck noort west de strate es groot = 208 1/2 R 

1786: jaspard van Dalem 

 

n°: 332 (te zamen met de nrs. 331 en 333: 415) 

Jan de weghe met een partije inden sleeuwermersch palende suijt west het voorgaende suijt oost 

Jan de Bouck noort oost t'naervolgende noort west de strate es groot = 115 R 

1786: Bailliu hendricx 

 

n°: 333 (te zamen met de nrs. 331 en 332: 415) 

Jan steppe tot Bakerghem met een partije in Backers mersch palende suyt west t'voorgaende noort 

west de strate noort oost ende zuyt oost Gheeraert steppe es groot = 56 1/2 R 

1786: jacobus steppe 

 

n°: 334 (416) 

Jan de Bouck met een partye in Backers mersch palende noort west Jan de weghe suyt west Jan 

van dalem suyt oost den Dender noort oost tnaervolgende groot = 98 R 
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1786: Bailliu hendricx 

 

n°: 335 (417, 417 bis, 418) 

Gheeraert steppe een bijlstuck inden sleuwermersch palende suijt west de twee voorgaende suyt 

oost den Dender noort oost tgoet vande Abdije van Ninove noort west de strate ende Jan steppe 

groot = 165 R 

1786: jacobus steppe 

 

n°: 336 (419) 

Dabdeije van Ninove met een partije genaemt (de ses dachwant: geschrapt) fos mersch mette 

dreve tot opde strate palende suyt west t'voorgaende suyt oost den dender noort oost oost (sic) den 

Brugmersch ende het naervolgende groot metten dreve = 602 R 

Niclaes vander kelen in Idderghem 

1786: joseph roelant 

 

n°: 337 (420, 421, 422) 

Philips schoonjans erfve eenen mersch inde mollekens palende suijt oost ende suyt west 

t'voorgaende noort west de strate noort oost t'naervolgende groot = 193 R 

1786: joannes gijsels 96 1/2 R jacobus van de perre 96 1/2 R 

 

n°: 338 (te zamen met nr. 339: 423) 

Adriaen vanden perre met eenen mersch genomt den pergrem palende suyt west t'voorgaende suyt 

oost tgoet vande Abdeije van ninove noort oost tnaervolgende noort west de strate groot = 108 R 

1786: Bailliu hendricx 

 

n°: 339 (te zamen met nr. 338: 423) 

Jaques hendericx ende Adriaen vanden perre met eenen mersch genaemt meester Jans mersch 

palende suyt west t'voorgaende suyt oost tgoet vande Abdeije van ninove noort oost de twee 

naervolgende noort west de strate es groot = 256 R Compt ider helft = 128 R 

1786: Bailliu hendricx 

 

n°: 340 (deel 426 en 427) 

Marie dauwe met een partye genaemt maeijken dauwens mersch palende suyt west tvoorgaende 

noort west de strate noort oost tnaervolgende groot = 40 R 

1786: jacobus diericx 27 R idem 13 R 

 

n°: 341 (424, 425, deel 426 en 427, 428, 429, 430) 

Joos van Gierte met sijn behuysde hofstede palende suyt west de twee voorgaende noort west de 

strate noort oost het naervolgende suyt oost tgoet vande Abdeije van ninove groot metten dam 

daerover loopende 229 1/2 R den selven gecort blijt (sic) groot = 224 R 

1786: joannes constantinus claessens 94 1/2 R idem 47 1/2 R jacobus diericx 82 R 15 V 

 

n°: 342 (deel 436, 430 bis, 431, 432, 433, 434) 

Cornelis Baeijens met een partijken mersch palende suyt west t'voorgaende noort west de strate 

noort oost de beke suyt oost t'naervolgende groot metten dam 61 R den selven dam gecort blijft 

groot = 60 1/4 R 
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1786: peeter muijlaert 30 R 2 1/2 R judocus muijlaert 29 R 2 1/2 R peeter clotman filius jacobi 1 R 

 

n°: 343 (445) 

Den Armen van Okeghem metten Brugge mersch palende noort west t'voorgaende suyt west tgoet 

van de Abdeye van Ninove suyt oost den dender noort oost tnaervolgende groot metten dam 155 

R den dam gecort blijft groot = 152-10 (achteraan in deel 2 staat bij Cornelis Baeijens voor dit 

perceel 150 R, bij M. Ruijs staat 148 1/2 R) 

Cornelis Baeijens pachter 

1786: Bailliu hendricx 

 

n°: 344 (446, 447) 

Mevrouwe van dese prochie ende heerelijckhede met een partije genomt mevrouwe mersch 

palende suijt het voorgaende oost den Dender noort den mersch van Sinte michiels tot Gent west 

Adriaen vanden perre ende andere es groot = 277 1/2 R 

Jan steppe tot Bakerghem pachter 

1786: Bailliu hendrickx 

 

n°: 345 (438, 439, 440) 

Cornelis Buyens met een behuysde hofstede palende suijtwest de beke noort west de strate noort 

het naervolgende es groot = 54 R 

Marijn de Ruijter pachter 

1786: Peeter Clotman filius jacobi 

 

n°: 346 (441) 

Jan de mol met een partije erfve genaemt den femelier palende suijt west t'voorgaende noort west 

de strate noort oost t'naervolgende suyt oost den mevrouwe mersch groot = 53 R 

1786: judocus neukermans 17 R 13 V jan neukermans 17 R 13 V peeternelle neukermans 17 R 14 

V 

 

n°: 347 (442, 443, 444) 

Adriaen vanden perre filius Adriaens met eenen mersch genaemt den femelier palende suijt west 

t'voorgaende noort west de strate suijt oost mevrouwenmersch noort oost t'naervolgende groot = 

58 R 

1786: jan van de perre 

 

n°: 348 (448) 

De heeren van Sinte michiels tot Gendt met eenen mersch genaemt den druijboom mette uutdreve 

tot opde strate daermede gaende palende zuyt mevrouwenmersch oost den Dender west de vier 

naervolgende groot = 407 R 

Adriaen van santen pachter 

1786: weduwe d'heer daniel kieckens 

 

n°: 349 (449) 

Jacobus heijndricx Baillu met een partijken mersch genaemt den peijnsmersch palende zuijt oost 

ende zuyt west t'voorgaende noort west de strate noort oost t'naervolgende groot = 50 1/2 R 

1786: Amand haelterman 
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n°: 350 (450, 451) 

Seigneur Heijnderick Laport met eenen mersch genaemt den kersmaker palende suijt west 

t'voorgaende west de strate noort Jan de schrijver oost de twee naervolgende ende den druijboom 

mersch es groot = 146 R 

Jaspar de cuijper pachter 

1786: martinus de vidts 73 R jan schelfhout 73 R 

 

n°: 351 (deel 452) 

De prochie van Okeghem met een partye mersch palende noort west tvoorgaende suyt west ende 

suijt oost de heeren van Sinte michiels noort oost het naervolgende es groot = 51 R 

Adriaen van santen pachter 

1786: jacobus van de perre 

 

n°: 352 (deel 452) 

... Luminander met eenen mersch palende west het voorgaende suijt dheeren van Sinte michiels 

oost den Dender noort oost Dabdeije van ninove noort west de vier naervolgende = 97 R 

Adriaen van santen pachter 

1786: jacobus van de perre 

 

n°: 353 (453, 454, deel 455) 

Jan de schrijver met eenen mersch palende suyt oost tvoorgaende suyt west Seigneur Henderick 

Laport noort west de strate noort oost tnaervolgende groot = 38 R 

1786: adriaen schrijver 7 R 12 V guilliam schrijver 7 R 12 V peeter de vrint 7 R 12 V jan de vrint 

7 R 12 V 

 

n°: 354 (deel 455) 

Seigneur Henderick Laport met eenen mersch palende suyt west t'voorgaende noort west de strate 

noort oost t'naervolgende suyt oost Luminander groot = 44 1/2 R 

Japer (sic) de cuijper in Impeghem pachter 

1786: Jan schelfhout 

 

n°: 355 (deel 455 en 456) 

Jan de weghe met eenen mersch genamt den kersmaker palende suyt west t'voorgaende noort west 

de strate noort oost t'naervolgende suijt oost ... Luminander es groot = 49 R 

1786: judocus verbeecken 

 

n°: 356 (deel 457) 

Peeter Cools met eenen mersch genamt den kersmaker palende suijt west t'voorgaende west de 

strate suyt oost ... Luminander noort oost t'naervolgende es groot 46 R 

Gillis van Audenrode pachter 

1786: judocus verbeecken 
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n°: 357 (458) 

Dabdeije van ninove metten peerdemersch palende suijt t'voorgaende noort het naervolgende west 

de strate oost den Dender groot = 247 R 

Jaques heijndericx Baillu pachter 

1786: Amand haelterman 

 

n°: 358 (459) 

De selve Abdeije van ninove met eenen mersch genaempt bunder palende suyt tvoorgaende noort 

t'naervolgende west de strate oost den Dender es groot = 432 1/2 R 

Niclaes vander kelen in Idderghem pachter 

1786: joseph roelant 

 

n°: 359 (460) 

De selve Abdeye met een partye genaemt den schaepmersch palende suyt tvoorgaende noort 

t'naervolgende west de strate oost den Dender ende es groot = 167 R 

Jaques heijndericx Baillu pachter 

1786: Amand haelterman 

 

n°: 360 (461, 461 bis) 

De selve Abdeye met een partye genomt Nettekens mersch palende suijt tnaervolgende west de 

strate oost den Dender es groot = 112 1/2 R 

Philips schoonjans pachter 

1786: gillis van wichelen 

 

n°: 361 (462) 

De selve Abdeye met een partye oock nettekens mersch palende suyt tvoorgaende noort 

t'naervolgende oost den Dender west de strate groot = 83 R 

Jaques heijndericx Baillu pachter 

1786: Amand haelterman 

 

n°: 362 ende 363 (463) 

Dhoirs Carite ende de weesen Thomaes van santen elck dhelft met een partye genaemt nettekens 

mersch palende suyt tvoorgaende west de strate noort west tnaervolgende noort tgoet van de 

Abdeije van ninove oost den Dender groot = 202 R 

Jan sterck in Idderghem int geheel pachter 

1786: weduwe havermaet 101 R joannes constantinus claessens 101 R 

 

n°: 364 (464, 465, 466, 467, 468) 

Jan heijndericx met een partye mersch inde veldebroucken palende suyt tvoorgaende noort 

t'naervolgende west de strate oost tgoet vande Abdeije van ninove groot = 193 R 

1786: peeter clotman 89 R 5 V ferdinand clotman 7 R 5 V peeter muijlaert filius peeter 96 R 10 V 

 

n°: 365 (469, 469 bis, 469 2bis, 469 3bis) 

Peeter soncke in Idderghem eenen mersch aende veldebroucken palende suijt t'voorgaende noort 

t'naervolgende oost tgoet vande Abdeye van Ninove west de strate groot = 194 1/2 R 

1786: joannes hageman 49 R 12 1/2 V joannes Luijck 99 R 5 V joos hageman 49 R 12 1/2 V 
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n°: 366 en 367 (470, 471) 

Den Armen van Okeghem ende den Armen van Idderghem elck dhelft met een partye mersch 

aende veldebroucken palende suijt tvoorgaende noort het naervolgende west de strate oost t'goet 

vande Abdeye van ninove groot = 62 R 

pachter peeter soncke in Idderghem geheel 

1786: peeter vernaillen 

 

n°: 368 (472) 

Dabdeije van ninove met een partye mersch inde veldebroucken palende suijt tvoorgaende noort 

tnaervolgende west de strate oost tgoet vande Abdeije van ninove groot = 189 R 

Jaques heyndericx Baillu pachter 

1786: Amand haelterman 

 

n°: 369 (473, 474) 

Paeschier hellinck in Idderghem met eenen mersch genamt den pennemaker palende suyt 

tvoorgaende noort t'naervolgende west de strate oost tgoet vande Abdeye van ninove = 105 R 

1786: joseph roelant 52 1/2 R anne marie van oudenroede 52 1/2 R 

 

n°: 370 (482) 

Den Armen van Okeghem met eenen mersch inden pennemaker palende suyt t'voorgaende noort 

oost tnaervolgende oost tgoet vande Abdeije van ninove = 130 R 

Joos clotman ende de weduwe Adam pauwels elck dhelft compt ider helft = 65 R 

1786: weduwe havermaet 80 R idem 50 R 

 

n°: 371 (481) 

Dhoirs Charite met eenen mersch inden pennemaker palende suyt west t'voorgaende noort oost het 

naervolgende west de strate suijt oost t'goet vande Abdeije van ninove groot = 161 R 

1786: joseph roelant 

 

n°: 372 (480) 

Den Armen van Sinte michiels tot Gendt met eenen mersch ende landt genaemt den pennemaker 

palende suyt west t'voorgaende west de strate noort oost de prochie van Denderleeuwe suyt oost 

tgoet vant Clooster van Hafflighem = 420 R 

Jan ende henderick hellinck in Denderleeuwe elck dhelft pachters compt ider helft 210 R 

1786: joos de boutselier 

 

n°: 373 (te zamen met nrs. 374 en 375: 479) 

Het Clooster van Hafflighem met eenen mersch inden Everschem palende noort west tvoorgaende 

noort oost de prochie van Denderleeuwe suyt oost suyt oost (sic) den santheuvel suyt west de twee 

naervolgende es groot = 115 R 

Lauwereijs de dier in Idderghem pachter 

1786: peeter leemans 

 

n°: 374 (te zamen met nrs. 373 en 375: 479) 

Tselve Clooster van Hafflighem met een partye mersch palende noort oost t'voorgaende suyt oost 
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den santheuvel suyt west den fransiskens mersch noort west t'naervolgende groot = 87 1/2 R 

Adriaen van santen pachter 

1786: peeter leemans 

 

n°: 375 (te zamen met nrs. 373 en 374: 479) 

Tselve Clooster van Hafflighem met eenen mersch palende suyt oost t'selve Clooster goet noort 

west den den (sic) Armen van Sinte michiels in Gendt suijt tnaervolgende groot = 83 1/2 R 

Jan soncke in Idderghem pachter 

1786: peeter Leemans 

 

n°: 376 (475) 

Dabdeije van ninove met een partye genaemt den fransiskens mersch palende noort oost de twee 

voorgaende west Charite den Armen van Okeghem ende Idderghem met andere suijt oost 

tnaervolgende ende de Dender groot = 583 R 

Adriaen van santen pachter 

1786: joseph roelant 

 

n°: 377 (476) 

Dabdeije van Sinte Adriaens met een partije mersch inden santheuvel palende noort west het 

voorgaende suyt ende oost den Dender noort de twee naervolgende es groot = 304 R 

Adriaen van santen pachter 

1786: Joseph van dalem 

 

n°: 378 (te zamen met de nrs. 379 en 380: 477) 

Eraesmus Claus ende de weduwe Gilliam Mosselman in Denderleeuwe met een meerselken inden 

santheuvel palende suyt west tvoorgaende noort west tgoet van Hafflighem noort oost den Armen 

van Okeghem suyt oost de twee naervolgende es groot = 59 1/2 R 

1786: Jaspard van dalem filius Jaspard 

 

n°: 379 (te zamen met de nrs. 378 en 380: 477) 

Adriaen de Leeuwe met een partije mersch inden santheuvel palende noort west tvoorgaende suijt 

west tgoet vant Clooster van Sinte Adriaens suyt oost den Dender noort oost t'naervolgende groot 

= 48 R (49 overschreven) 

1786: Jaspard van dalem filius Jaspard 

 

n°: 380 (te zamen met de nrs. 378 en 379: 477) 

Peeter Cornet in Idderghem met een partye mersch inden santheuvel palende suijt west 

t'voorgaende noort oost tnaervolgende noort west Eraesmus claus met consorten suijt oost den 

Dender es groot = 43 1/2 R (het getal werd later overschreven tot 41 1/2 R, dit laatste cijfer staat 

ook bij M. Ruijs) 

1786: Jaspard van dalem filius Jaspard 

 

n°: 381 (478) 

Den Armen van Okeghem met eenen mersch genamt den santheuvel palende suyt t'voorgaende 

ende Eraesmus Claus ofte de weduwe Gilliam mosselman noort west den Everschem ende de 

prochie van Denderleeuwe noort oost de selve prochie van Denderleeuwe suyt oost den Dender es 
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groot = 238 R 

Adriaen van santen in Idderghem pachter 

1786: Jaspard van dalem filius Jaspard 

 

Desen wijck is groot metten dam tot = 9012 R Blijft groot sonder den dam = 8999 1/4 R 
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DEN NUMERO ENDE de grootte van de prochie van Okeghem ende de heerelijckhede van 

ijdevoorde 
 

Aerts fransois: nr. 131 = 320 3/4 roeden 

Asselman Jan: nrs. 91B, 202, 205 = 213 roeden 

Baeijens, Cornelis: nrs. 35, 154, 342, 343 = 2 bunder 1 dagwand 65 1/2 roeden 

Baeijens Jan: nrs. 36, 93, 218, 299 = 1 bunder 2 dagwand 1 1/2 roeden 

Beeckman Anthon: nrs. 80, 200 = 156 roeden 

Beeckman Joos, meijer: nrs. 50, 90, 215, 250, 252, 261, 273, 297, 298, 304 = 2 bunder 2 dagwand 

77 1/2 roeden 

Beeckman Pieternelle: nr. 223 = 77 roeden 

Bruylant Jooris, weduwe: nr. 317A = 45 roeden 

Claus Eraesmus: nr. 378 = 29 3/4 roeden 

Clotman Joos: nrs. 14, 253, 269, 370 = 461 1/2 roeden 

Cornet Peeter: nr. 380 = 43 1/2 roeden 

de Bouck Henderick: nr. 208 = 41 1/2 roeden 

de Bouck Jan: nrs. 51, 57, 100, 158, 162, 188, 330, 334 = 3 bunder 1 dagwand 62 1/2 roeden 

de Breije Heijnderick: nr. 170 = 30 roeden 

de cock Peeter: nr. 266 = 30 roeden 

de Cuijper Jaspar: nrs. 350, 354 = 190 1/2 roeden 

de dier Lauwereijs: nrs. 111, 373 = 535 roeden 

de duffeleer Paeschier: nrs. 61, 201 = 119 1/2 roeden 

de Leeuwe Adriaen filius Rijniers: nr. 379 = 49 roeden 

de Leeuwe Lauwereijs: nr. 169 = 72 roeden 

de meijer Adriaen: nr. 279 = 51 1/8 roeden 

de mol Jan: nrs. 77, 138, 209, 256, 345 = 346 1/4 roeden 

de mol Niclaes: nrs. 52, 53, 220, 226, 239, 242, 299 = 670 1/2 roeden 

de ruyter Marijnis: nrs. 133, 345 = 249 1/2 roeden 

de schrijver Jan: nrs. 82, 96, 147, 166, 319, 353 = 707 roeden 

de weghe Jan: nrs. 172, 189, 332, 355 = 285 roeden 

de wenne Jaques: nrs. 68, 78, 227, 231 = 257 3/4 roeden 

de wenne Joos: nrs. 85, 140, 192, 240, 275 = 626 1/2 roeden 

de wenne Rijnier: nrs. 32, 185, 292, 311 = 649 1/2 roeden 

du bois: nrs. 74, 76 = 111 roeden 

Eeckhaut Carolus: nr. 313 = 146 roeden 

Eeman Gillis filius Gheeraerts: nr. 117 = 91 roeden 

Goessone Adriaen: nrs. 182, 288, 312, 326, 327, 328, 329 = 4 bunder 3 dagwand 40 roeden 

Grijseels Adriaen: nr. 279 = 51 1/8 roeden 

heijndricx Cornelis: nrs. 12, 19, 20, 40, 49, 75, 173, 214, 282, 284 = 2 bunder 32 3/4 roeden 

heijndricx Jacobus, seigneur, Bailliu: nrs. 5, 9, 45, 60, 98, 103, 105, 106, 109, 119, 127, 132, 139, 

141, 143, 151, 156, 171, 233, 316, 339, 340, 349, 357, 359, 361, 368 = 29 bunder 94 1/2 roeden 

heijndricx Jan: nrs. 48, 87, 161, 163, 364 = 708 3/4 roeden 

heijndericx Peeter (Adriaen geschrapt): nr. 267 = 1 bunder 2 dagwand 75 1/2 roeden 

hellinck Henderick: nr. 372 = 210 roeden 

Hellinck Jan: nr. 372 = 210 roeden 

hellinck Paeschier: nr. 369 = 105 roeden 
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huijlenbrouck Niclaes: nr. 314 = 228 roeden 

Jaspars Mattheus: nr. 73 = 31 1/2 roeden 

Lidekercke, pastoreye: nr. 317A = 200 roeden 

Lievens Peeter: nrs. 92, 317 = 186 roeden 

meert Gillis: nr. 125 = 52 1/2 roeden 

Mevrouwe vrouwe van dese prochie ende heerelijckhede van ijdevoorde etza.: nrs. 16, 272 = 131 

roeden 

moins Gillis: nrs. 39, 44, 46, 58, 64, 72, 79, 83, 86, 91A, 95, 136, 197, 249, 267 (kersavont 1690: 

op Adriaen heijndericx), 280, 317B = 10 bunder 3 dagwand 26 roeden 

mosselman Gilliam, weduwe: nr. 378 = 29 3/4 roeden 

ninove, Dabdeije: nrs. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 99, 307 = 10 bunder 2 dagwand 27 roeden 

Okeghem, den H. Gheest: nrs. 186, 187, 247, 277, 283, 305 = 564 1/2 roeden 

Okeghem, pastoor, den Eerwaerdighen heere pastoor deser prochie: nrs. 206, 210, 228, 281, 321, 

325 = 2 bunder 72 1/2 roeden 

pamel, pastoor: nr. 69 = 186 1/4 roeden 

pauwels Adam, weduwe: nrs. 142, 175, 176, 180, 265, 370 = 338 roeden 

pauwels Joos: nr. 114 = 97 roeden 

Quivedo Don pedro: nrs. 276, 286 = 665 roeden 

schoonjans Daniel: nr. 317A = 60 roeden 

schoonjans Philips: nrs. 34, 41, 43, 55, 84, 101, 129, 149, 152, 153, 155, 183, 193, 198, 199, 204, 

211, 212, 213, 217, 234, 243, 251, 271, 278, 285, 322, 323, 324, 337, 360 = 26 bunder 22 3/4 

roeden 

soncke Jan filius Joos: nrs. 116, 375 = 374 1/2 roeden 

soncke Jan, weduwe: nrs. 294, 320 = 274 roeden 

soncke Peeter filius pieters: nrs. 107, 126, 128, 130, 135, 365, 366 = 6 bunder 57 1/2 roeden 

soncke Peeter: nr. 145 = 134 1/2 roeden 

steenhaut Joos: nr. 145 = 134 1/2 roeden 

steppe Jan, Bakerghem: nrs. 88, 94A, 110, 112, 236, 333, 344 = 4 bunder 2 dagwand 6 1/2 roeden 

sterck Jan filius Jaques: nrs. 362, 371 = 363 roeden 

straetman Niclaes: nrs. 108, 244, 262, 263, 289 = 1 bunder 2 dagwand 6 1/2 roeden 

strooijbant michiel: nr. 137 = 92 roeden 

struijbol Cornelis: nr. 225 = 101 roeden 

van Auwenrode Gillis: nrs. 165, 168, 179, 190, 191, 194, 195, 356 = 673 roeden 

van Coppinnie, Den Edelen Heere Grave: nr. 309 = 3 bunder 3 dagwand 56 roeden 

van Dalem Jan, seigneur: nr. 331 = 208 1/2 roeden 

vanden perre Adriaen, Beurghemeester: nrs. 2, 7, 11, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 37, 81, 89, 

102, 104, 120, 150, 181, 196, 232, 235, 237, 260, 279, 295, 300, 303, 310, 315, 318, 338, 339 = 

36 bunder 258 3/4 roeden 

vanden perre Adriaen filius Adriaens: nrs. 134, 144, 160, 177, 346 = 752 1/2 roeden 

vanden waterloop Henderick, weduwe: nr. 257 = 56 roeden 

vander Biest Niclaes: nrs. 27, 28, 29, 30, 203, 224 = 545 1/2 roeden 

vander kelen Gilliam, weduwe: nr. 121 = 142 roeden 

vander kelen Niclaes: nrs. 336, 358 = 2 bunder 2 dagwand 34 1/2 roeden 

vander naillien Jan, coster: nrs. 47, 63, 216, 219, 238, 248, 254, 268, 270, 293 = 2 bunder 1 

dagwand 73 1/2 roeden 

vander naillien Joos: nrs. 207, 222, 255 = 210 1/2 roeden 
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vander schueren Carolus, D'heer, Greffier: nrs. 31, 230 = 416 roeden 

vander stricht, Dhoirs: nr. 59 = 41 1/2 roeden 

van Droogenbosch Jan: nr. 115 = 90 roeden 

van Droogenbrouck Philips: nrs. 42, 174 = 75 roeden 

van Geerte Joos: nrs. 38, 56, 108, 167, 245, 285, 341 = 4 bunder 12 1/2 roeden 

van Geirte Merten: nr. 123 = 110 1/2 roeden 

van Ginderdeuren Jan: nr. 258 = 73 1/2 roeden 

van Londersele Henderick: nr. 131 = 320 3/4 roeden 

van mughem Lauwereijs: nrs. 164 = 342 roeden 

van oudenhove Adriaen: nrs. 65, 67, 296 = 152 1/2 roeden 

van Overstraten Jooris: nr. 124 = 33 roeden 

van santen Adriaen: nrs. 306, 308, 347, 351, 352, 374, 376, 377, 381 = 10 bunder 2 dagwand 77 

roeden 

van santen Peeter: nr. 259 = 73 1/2 roeden 

van santen Thomaes, Dhoirs: nr. 62 = 50 1/2 roeden 

van snick Joos: nrs. 94B, 148, 157, 159 = 472 1/4 roeden 

van varenberghe Joos: nr. 146 = 123 roeden 

van varenberghe Peeter: nr. 113 = 111 roeden 

verket Cristiaen: nrs. 13, 178 = 247 roeden 

verleen Merten: nrs. 70, 71, 241 = 318 1/2 roeden 

vernaillien Adriaen: nrs. 66, 274 = 85 1/2 roeden 

vernaillien michiel: nr. 97 = 221 roeden 

vernaillien, zie ook vander naillien 

wageman, Adriaen: nr. 229 = 58 roeden 

wassenhove, Mijn heer: nr. 317A = 368 roeden 
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AALST, AELST, 23, 139, 233, 286, 304. 

AELSBERGH, AELSBERCH, AELSTBERGH, 120-123, 125-131, 145. 

AELSTBARM, 124. 

AERTS, Fransois, 131. 

AFFLIGEM, HAFFLIGHEM, klooster, 119, 372-375, 378. - Proosdeije, 111. 

ANDRIES, Jan Philip, 69, 94, 200, 201. 

ARMENGOET, 284. 

ASSCHERICX, ASSCHERICKX, Jan Baptist, 1, 4-6, 8, 19, 41, 42, 110, 199, 204, 213, 278, 306, 

320. 

ASSELMAN, Jan, 91, 201, 202, 205, 207. - Peeter, 197, 199, 228, 229, 231, 247, 249. 

BACKAERT, 286. 

BACKERS MERSCH, 333, 334. 

BAEIJENS, BUYENS, Cornelis, 34, 154, 342, 343, 345. - Jan, 36, 93, 218, 226, 299. - Jan, 68, 88, 

110, 209. 

BAKERGHEM, 88, 94, 110, 124, 184, 236, 333, 344. 

BEECKMAN, Anthon, 80, 200. - Cornelis, 253. - Jacobus, 253. - Joos, meier, 48, 50, 56, 90, 92, 

215, 250, 252, 261, 269, 270, 297, 298, 303, 304, 306, 320. - Judocus, 40, 42, 43, 326. - N.N., 

182. - Peeter, erfg., 221. - Pieternelle, 223, 230. 

BEKE, 25, 27, 152, 153, 162, 163, 165, 192, 196, 197, 199-201, 230-236, 342, 345. 

BELLAERT, 309. 

BERGHE, zie VAN DEN BERGHE. 

BLEEKEREIJE, BLEEKERIJE, 322, 323. 

BLINDE LINIE, 307. 

BORREMAN, Lieven, weduwe, 306. 

BOSCHVELT, 32. 

BOSVELDEKEN, 35. 

BOUTSELIER, zie DE BOUTSELIER. 

BRABANT, 322. 

BRABANTER, zie DE BRABANTER. 

BRUGGEMERSCH, BRUGEMERSCH, BRUGMEERSCH, BRUGMERSCH, 309, 311-315, 336, 

343. 

BRUIJLANT, BRUYLANT, Jooris, 72-75. - Jooris, weduwe, 76, 77, 79, 91, 109, 317. 

BRUSSEL, 83, 170. 

BUNDEL, heer te Aalst, 303, 304, 306. 

BUNDEL, pastoor te Iddergem, 252, 253, 269. 

BUNDER, 358. 

BUYENS, zie BAEIJENS. 

CAEIJE, 323. 

CAMMERSCH, 327-331. 

CARITE, zie CHARITE. 
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CAUTERGAT, 167, 168, 184, 213. 

CAUTERKEN, 152, 153, 174, 177, 178, 186-191, 193-199, 206, 213. 

CAUTERWEGH, 185-187. 

CHAMPANNE, pastoor van Okegem, 68, 199, 210, 228. 

CHARITE, CARITE, erfg., 362, 371. - N.N., 376. 

CLAESSENS, Joannes Constantinus, 72-74, 96, 113-115, 126, 132, 154, 170, 171, 236, 237, 278, 

298, 341, 362. 

CLAUS, Eraesmus, 378, 380, 381. 

CLEIJN NEERBEKE, 153, 164. 

CLEIJNEN AELSBERGH, 119, 132, 133, 146. 

CLEYNEN CEULENEER, 207. 

CLOTMAN, Ferdinand, 161, 364. - Jacobus, 3, 4, 256. - Jan, 30, 46. - Joos, 14, 253, 370. - 

Joseph, 133. - Peeter, 36, 48, 91, 92, 99, 100, 161, 364. - Peeter filius Jacob, 342, 345. 

COOLS, Jan, 244. - Peeter, 3, 356. 

COOMAN, zie DE COOMAN. 

CORNET, Peeter, 380. 

COSTEREIJE GOET, COSTEREYE GOET VAN OKEGHEM, 46, 47, 51, 52, 268. 

COSTEREYE MERSCH, KOSTEREIJE MERSCH, KOSTEREYE MERSCH, 252, 270. 

COVENS, Hendrik, 2, 7, 11, 16, 17, 20-22, 24, 25, 33, 37, 102, 104, 142, 150, 235, 260-262, 267, 

276, 285-287, 300-303, 311, 315, 317-319. 

CREUPEL WILGHE, 147. 

CRICKE, Gillis, erfg., 180. 

DAM, 299, 342, 343. 

DAUWE, Marie, 340. 

DE BACKER, Adriaen, 122. 

DE BEEIJE, zie DE BREYE. 

DE BEKELEER, Jan, 80. 

DE BOITSELIER, zie DE BOUTSELIER. 

DE BOUCK, BOCK, Jan, 47, 48, 51, 54-57, 60, 96, 100, 158, 161, 162, 173, 188, 199, 330-332, 

334. - Davidt, 207. - Henderick, 208. 

DE BOUTSELIER, Antoon, 169, 188, 283, 324. - Guilliam, 186. - Joos, 372. 

DE BRABANTER, Adriaen, erfg., 70, 78. - Geert, 284. - Peeter, 217, 222, 251. 

DE BREYE, BREIJE, BEEIJE, Henderick, 170, 190, 246, 286, 295-297, 305. 

DE COEN, COENE, Cornelis, 65. - Peeter, 61, 62, 70, 79, 241, 294-296. 

DE COOMAN, Frans, 291, 317. 

DE CUIJPER, Jasper, 350, 354. 

DE DIER, Lauwereys, 111, 373. 

DE DIJN, Jan, 124, 125. 

DE DUFFELEER, DUFFELIER, DUFFERIER, Joseph, 154, 247, 292. - Paeschier, 61, 201. 

DE LEEUWE, Adriaen, 379. - Lauwereys, 169, 190, 191, 195. 

DE MEIJER, MEYER, Adriaen, 89, 279. 

DE MOL, Jan, 70, 77, 138, 143, 209, 256, 268, 346. - Niclaes, 52, 53, 218-220, 226, 239, 242, 

299. - Nicolaes, 31, 54, 85, 225, 272, 273, 294, 296. 

DE NAEIJER, Joannes, 110. 

DENDER, 309, 315, 316, 322, 323, 327, 328, 329, 330, 331, 334, 335, 336, 343, 344, 348, 352, 

357, 358, 359, 360, 361, 362, 376, 377, 379, 380, 381. 
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DENDERHOUTEM, 117. 

DENDERLEEUW, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 145, 258, 259, 372, 372, 373, 378, 

381. 

DE PAPE, zie PAPE. 

DE PUTTER, zie PUTTER. 

DE RUIJTER, Marijn, 133, 345. 

DE SAEDELEER, zie SAEDELEER. 

DE SCHRIJVER, Adriaen, 26, 140, 166, 353. - Guilliam, 353. - Jan, 82, 96, 147, 165, 166, 319, 

350, 353. 

DE SMET, Adriaen, 178, 179. - Jan Baptist, 178. 

DE VIDTS, Martinus, 153, 155, 167, 193, 350. 

DE VILLE, DEVILLE, Frans, 59, 64, 69, 87, 277. 

DE VRINT, Jan, 140, 166, 353. - Peeter, 353. 

DE VUIJST, Antoon, 184. 

DE WEGHE, Jan, 172, 189, 332, 334, 355. 

DE WENNE, WINNE, Jaques, 68, 78, 214, 216, 217, 227, 231. - Jan, 58, 80, 99, 100, 136, 164. - 

Joos, 85, 140, 170-172, 190, 192, 194, 195, 240, 275. - Rijnier, 32, 181, 185, 199, 292, 311. 

DEWIJS, Jan, 200. 

DE WINNE, zie DE WENNE. 

DE WITTE, Joannes Lauwerentius, jonkheer, 306, 308, 310, 317. 

DIERICX, Jacobus, 147, 279, 340, 341. 

DOODE LINIE, 120. 

DREVE, 286, 287, 299, 301, 303, 304, 320, 336. 

DRUIJBOOM, 348. 

DRUIJBOOM MERSCH, 350. 

DU BOIS, Jan Baptista, 231. - Pieter, 74, 76. 

DUFFELEER, zie DE DUFFELEER. 

DWERSCHEN GRACHT, 149. 

EECKHAUT, EEKHOUT, Carel, 313. - Carel, 309, 313, 317. 

EEKHOUT, zie EECKHAUT. 

EEMAN, Gillis, 117, 145-147, 309, 312, 317. 

EVERSCHEM, 373, 381. 

FEMELIER, 346, 347. 

FIJTERS LOCHTINCK, 30. 

FOS MERSCH, 336. 

FRANSISKENS MERSCH, 374, 376. 

GAGE, mevrouw, 288. 

GASTHUYS MERSCH, 317. 

GAUDITIABOIS, Cornelis, 139, 141, 143, 233. - Gillis, meester, erfg., 132. 

GEBROKEN LINIE, 121-124. 

GENT, 108, 261, 348. - Armentafel van Sint-Michiel, 372, 375. - Heeren van Sint-Michiels, 344, 

348, 351, 352. 

GERAARDSBERGEN, 107. - Sint-Adriaansabdij, 101, 105-107, 110, 377, 379. 

GHEIJSSE, GEIJSSE, GHEYSSE, GHIJSSE, heer, 288, 292, 293, 296, 305-307. 

GIJSELS, Jaspard, 273. - Joannes, 337. 

GIJSENS, Joannes, 75, 84, 93, 118, 129, 157, 173, 174, 280. 



 
 
67 

GOESSONE, GOETSONE, Adriaen, 326-329. 

GOET VAN HAFFLIGHEM, 378. 

GOET VANT CLOOSTER VAN SINTE ADRIAENS, 379. 

GOUBERT, GOBERT, Frans, 34, 35, 41, 51-53, 88, 152, 185, 186. 

GRACHT, 155. 

GRIJSEELS, GRIJSEEL, Adriaen, 168. - Adriaen, 279. - Cornelis, 64, 69. - Daniël, 59, 63, 64. - 

Jacobus, 26, 30, 279. - Jan, 87, 161. 

GROENEN WEGH, 85-91, 109, 144, 147, 148, 150, 151. 

GROOTE CONIJNENAERDE, 130. 

GROOTEN KEULENIER, 205. 

GULDEN BOOM, 86, 89, 92, 94, 97, 98. 

HAELTERMAN, Amand, 38, 45, 56, 97, 98, 103, 105, 106, 108, 109, 119, 141, 143, 151, 156, 

316, 349, 357, 359, 361, 368. 

HAGEMAN, Jan, 111, 145, 365. - Joos, 365. 

HAVERMAET, zie VAN HAVERMAET. 

HECKEN, 221. 

HEERBAEN, zie HERBAEN. 

HELLEGAT, 119, 120. 

HELLINCK, HELLINCX, Henderick, 372. - Jan, 372. - Paeschier, 369. - Peeter, 29, 202. 

HENDRICX, HEIJNDERICX, HEIJNDERICKX, HEYNDERICX, HENDERICX, HENDRICK, 

HEIJNDRICX, Cornelis, 12, 19, 20, 40, 44, 49, 56, 75, 173, 188, 214, 227, 279, 281, 282, 284. - 

Jacobus (Jacques), baljuw, 5, 9, 45, 57, 60, 95, 96, 98, 103, 105, 106, 109, 119, 127, 132, 134, 

139, 141, 143, 151, 156, 171, 190, 316, 339, 349, 357, 359, 361, 368. - Jan, baljuw, 40, 81, 96, 

130, 131, 134, 138, 139, 145, 146, 163, 175, 233, 288-289-290, 332, 334, 338, 339, 343, 344. - 

Jan, 48, 87, 156, 161, 163, 165, 364. - Jan, weduwe, 163, 286, 299. 

HERBAEN, HEERBAEN, HEERBAENE, 1, 9-14, 17, 44, 45, 104. 

HOFF TE RIEFF, 245, 286-288. 

HOFF THASELEER, THASELEIR, T'HASELEER, 143, 155, 156, 158, 159. 

HOFF TRABUIJS, 267, 303. 

HOFSTAT, 15, 17, 19-26. 

HOORICX MERSCH, 254-259, 268, 302. 

HUIJLENBROUCK, HUIJLENBROECK, HUYLENBROUCK, Cornelis, 314. - Gillis, erfg., 330. 

- Niclaes, 114, 118, 309, 314. - Michiel, 237. 

HUST, 322, 323. 

IDDERGEM, 97, 107, 116, 125, 126, 128, 130, 135, 145, 269, 294, 320, 336, 358, 362, 365, 366, 

369, 373, 375, 380, 381. - Armentafel, 70, 75-78, 366, 376. - Kuren goet, 17, 18, 22, 59, 60, 80, 

81, 84, 87, 88, 94, 95, 97. - Pastoor, zie BUNDEL. 

IJDEVOORDE, YDEVOORDE, heerlijkheid, vrouw, 196, 267, 272, 303, 318, zie ook Okegem, 

vrouw van Okegem en IJdevoorde. 

IMPEGHEM, 354. 

ISTERDAEL, Antoon, 60, 198, 199, 206, 208, 255, 278. 

JASPARS, Mattheus, 73. 

KERCKENGOET VAN OKEGHEM, 44, 46, 50, 264. 

KERCKHOFF, 326. 

KERKSKEN, 21, 81, 299, 301. - Pastoor, zie VANDER BIEST, Joos. 

KERSMAKER, 350, 355, 356. 
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KIECKENS, Daniël, heer, weduwe, 348. 

KOSTEREYE MERSCH, zie COSTEREYE MERSCH. 

KUREN GOET, 46, 48, 197, 248, 249, 278, 280, 281, 284, zie ook PASTOREYE GOET. 

LA MARS, juffrouw, 70, 75. 

LANCKMAN, Jacobus, 8, 32, 223, 250. 

LAPORT, LA PORT, LAPOORT, LAPPOORT, Henderick, 20, 23, 219, 248, 280, 281, 350, 353, 

354. 

LEEMANS, Peeter, 373-375. 

LEENEN, 15, 16, 231. 

LIDEKERCKE, mevrouw van, zie OKEGEM, Vrouw. 

LIEDEKERKE, LIDEKERCKE, LIDEKERCK, 42, 73, 92, 115, 122, 131, 174, 317. - Pastoor, 

317. 

LIEVENS, Peeter, 90, 92, 98, 317A-B. 

LOSGAT, 167, 168, 259, 260. 

LUIJCK, Joannes, 365. 

LUMINANDER, weduwe, 288, 291, 352, 354, 355, 356. 

MAEIJKEN DAUWENS MERSCH, 340. 

MEERT, Gillis, 125. 

MEESTER JANS MERSCH, 339. 

MEGANCK, Adriaen, 121. - Jacob, 148. 

MERSCH VAN SINTE MICHIELS TOT GENT, 344. 

MEULECAUTER, MEULENCAUTER, 40-42, 45-47, 49-56, 58-60, 96, 100-103, 111, 113-118. 

MEULEVELT, 44, 105, 107, 108, 110, 112. 

MEVROUWENMERSCH, MEVROUWE MERSCH, 344, 346, 347, 348. 

MICHIELS, Joannes, 127. 

MOENS, zie MOINS. 

MOINS, Gillis, 44, 46, 58, 64, 72, 79, 83, 86, 91, 95, 136, 197, 249, 267, 280, 317. 

MOLLEKENS, 337. 

MOSSELMAN, Gilliam, weduwe, 378, 381. 

MOTTEKEN, 15, 16, 25. 

MUIJLAERT, Judocus, 342. - Peeter, 342. - Peeter filius Peeter, 191, 199, 240, 364. 

NEERBEKE, 62-73, 75-80, 82-84, 91-96, 150-152, 154, 155, 228-230. 

NETTEKENS MERSCH, 360-362. 

NEUKERMANS, NEUKERMAN, Cornelis, 49, 194, 195, 199, 215, 216, 234, 240, 248, 257, 258, 

282, 293. - Jan, 227, 230, 346. - Judocus, 82, 224, 230, 346. - Peeternelle, 224, 230, 346. 

NINOVE, 1-3, 51, 74, 76, 120-124, 244, 307, 309. - Armentafel, 288. - Dienstheeren, 67, 128. - 

Gasthuys, 306, 308, 317. - Sint-Cornelis en Cyprianusabdij, 1-15, 17, 19-25, 33, 35, 37-41, 43-45, 

48-51,56, 57, 91A-B, 92-94, 96-107, 109-112, 117, 119-123, 125, 127, 130-132, 136-143, 146, 

149-151, 153-158, 163, 164, 188-190, 193, 195-199, 203-206, 208, 234, 235, 251, 267, 271, 273-

275, 288, 306, 307, 309, 313-318, 322-324, 335, 336, 338, 339, 341, 343, 352, 357-362, 364-366, 

368-371, 376. 

GASTHUYS GOET, 306, 308, 317. 

OKEGEM, armentafel ook H. Gheest genoemd, 32, 38, 39, 71, 73, 74, 82-87, 89, 94, 95, 133, 

137, 140, 143, 145, 152, 175, 176, 181, 186, 187, 199, 212, 242, 245, 247, 250, 268, 272, 277, 

283, 285, 286, 288, 294, 296, 297, 305, 318, 319, 330, 343, 366, 370, 376, 378, 381. - 

Kerkfabriek, 44-46, 48, 50, 183, 250, 263-265, 267, 268, 277, 302. - Kuren goet, 46, 48, 197, 248, 
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249, 278, 280, 281, 284. - Pastoor, 281, 325, zie ook CHAMPANNE. - Pastoreye goet, 206, 209-

213, 268, 318. - Prochie, 211, 351. - Vrouw van Okegem en IJdevoorde, ook Juffrouw/Mevrouw 

van Lidekercke genoemd, 15-17, 24, 25, 31, 57, 60, 96, 116, 117, 119, 126, 130, 131, 134, 144-

147, 196, 266, 267, 272, 277, 303, 317, 318, 320-322, 344. 

PAMEL, 114, 322. - Armentafel, 330. - Graaf, zie VAN COPPAINIE. - Gravin, 309. - Pastoor, 

34, 69, 78. 

PAPE, weduwe, 323-325, 327, 329, 330. 

PARADIJS, 226. 

PASTOREYE GOET, PASTOREIJE GOET, 206, 209-213, 268, 318, zie ook KUREN GOET. 

PASTOREYE MEERSELKEN, 267. 

PASTOREYE MERSCH, 321. 

PASTOREYE, PASTOREIJE HUYS, 321, 322, 325. 

PAUWELS, Adam, weduwe, 142, 175, 176, 180, 265, 370. - Adriaen, 12, 19, 33, 75, 192, 199, 

214, 284. - Jan, 157, 192. - Joos, 114. 

PEERDEMERSCH, 357. 

PEIJNSMERSCH, 349. 

PELEMAN, Peeter, 306. 

PELSMAKERS PLECXKEN, 208. 

PENNEMAKER, 369-372. 

PERGREM, 338. 

PIETERS, N.N., raadsheer bij de Raad van Vlaanderen te Gent, 27, 30, 108, 110, 261, 262, 273, 

299, 301. 

PLAETSE, 184, 213-215, 260-264, 266. 

PLANCKE, 307, 309. 

POLLARE, POLLAER, 317. 

PUTTER, Laurentius, 306. 

QUIVEDO, QUIVEDA, Don Pedro, 245, 246, 273, 274, 276, 286. 

RATTENBERGH, RATTENBERCH, 199, 202-204, 223, 224. 

REIJTE, 304. 

ROELANT, Joseph, 336, 358, 369, 371, 376. - Peeter, 128. 

SAEDELEER, Joseph, 308. 

SANTHEUVEL, 373, 374, 377-381. 

SCHAEPMERSCH, 359. 

SCHELFHOUT, Jan, 89-91, 155, 158, 159, 162, 172, 188, 190, 191, 350, 354. 

SCHOONJANS, Adriaen, 145. - Daniël, 32, 39, 43, 144, 148, 150, 311, 317. - Peeter, 116, 117, 

135. - Philips, 3, 34, 36, 37, 41, 43, 44, 51, 53, 55, 69, 79, 80-82, 84, 101, 129, 146, 149, 151-153, 

155, 181, 183, 193, 199, 204, 211-213, 217, 234, 243, 251, 271, 272, 276, 278, 280, 288, 323, 

337, 360. 

SCHOUPPE, Joannes, 252. 

SCHRIJVER, zie DE SCHRIJVER. 

SES DACHWANT, 336. 

SLEEUWERMERSCH, SLEUWERMERSCH, 332, 335. 

SNEL, Adriaen, 288. - Carel, 58, 72, 83, 85, 86, 94, 95, 97, 136, 144, 328. 

SNICX VELDEKEN, 158. 

SNOECK, Jan, 243. 

SONCKE, SONCK, Jan, 110, 116, 147, 375. - Jan, weduwe, 294, 303, 304, 306, 320. - Joos, 65, 
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79, 219, 220, 238, 239, 245, 246, 254, 268. - Peeter, 107. - Peeter, Iddergem, 107, 117, 126, 128, 

130, 133-135, 144, 145, 147, 365, 366. 

STEENEN HUYS, 184. 

STEENEN STICHEL, 230. 

STEENHAUT, Joos, 117, 145, 147. 

STEPPE, Adriaen Louis, 145. - Gheeraert, 54, 246, 264, 287, 302, 333, 335. - Jacobus, 18, 19, 22. 

- Jacobus, 333, 335. - Jacobus, erfg., 33, 35, 38. - Jacobus, weduwe, 309, 311, 317. - Jan, 88, 94A-

B, 95, 97, 105, 110, 112-116, 118, 119, 184, 236, 333, 335, 344. 

STEPS VELDEKEN, 29. 

STERCK, Jan, 362. 

STRAETKEN, 28. 

STRAETMAN, Adriaen, 197, 199, 249, 266, 292. - Cornelis, 86. - Niclaes, 244, 262, 263, 291, 

302. 

STRAETMANSLOCHTINCK, 221. 

STRATE, 25, 28-34, 39, 43, 45-47. 

STRATE NAER NINOVE, 215-218, 220, 222. 

STROOIJBANT, Michiel, 137. 

STRUIJBOL, Cornelis, 219, 220, 225. 

TEMMERMAN, Peeter, 196, 199, 226, 259, 321. 

TER BEKEN, 200. 

TERALFENE, TERALPHENEN, 313. 

TREGEL, TREGHEL, 309, 315, 316, 322. 

TRIEP, 1, 15. 

TRIEPEN, TRIPEN, 2, 4, 6, 7-15, 238, 239, 241, 242, 244. 

TRIEPMERSCHEN, TRIEPMERSCH, TRIEPMERSSCHEN, TRIEPMEERSCHEN, TRIEPEN 

MERSSCHEN, 1, 5-7, 9, 17, 237, 240, 243. 

TROCH, 28. 

UIJTTENHOVE, Peeter, 49, 57, 210-212, 317, 330. 

UIJTTERSPROT, UIJTESPROT, Peeter, 121, 126. - Philips, 312. 

VAN AUDENRODE, zie VAN OUDENRODE. 

VAN BOTERDAEL, Fransois, 54. 

VAN COPPAINIE, graaf, heer van Pamel, 309. 

VAN DAELEM, Joannes, 130. 

VAN DALEM, DAELEM, Jan, 331, 334. - Jaspard, 331. - Jaspard filius Jaspard, 130, 378-381. - 

Joannes, 130. - Joseph, 43, 121, 130, 132, 377. 

VAN DEN BERGHE, BERGE, Cornelis, 172, 194, 199, 282. - Joos, weduwe, 12, 39, 84, 86, 189, 

221, 271, 273. 

VAN DEN EIJNDE, Judocus, 94. 

VANDEN PERRE, Adriaen, burgemeester, 2, 7, 11, 17, 18, 21-27, 29, 33, 37, 81, 89, 93, 94, 102, 

104, 120, 147, 149, 150, 181, 185, 196, 232, 235, 260, 261, 279, 282, 295, 299, 300, 303, 308-

310, 317, 318, 338, 339, 344. - Adriaen filius Adriaen, 134-136, 144, 148, 160, 177, 347. - 

Adriaen filius Jacob, 179. - Jacobus, 337, 351, 352. - Jan, 71, 89-91, 113, 133, 159, 160, 196, 347. 

- Laurentius, 165. 

VANDEN WATERLOOP, Henderick, weduwe, 257, 268. 

VANDER BIEST, Joos, pastoor te Kerksken, 20, 21, 81, 299, 301. - Niclaes, 27-30, 203, 224. 

VAN DER DONCKT, Frans, 29, 202. 
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VANDER KELEN, Adriaen, 121. - Gilliam, weduwe, 121. - Niclaes, 336, 358. 

VANDER NAILLIEN, zie VERNAILLEN. 

VANDER SCHUEREN, VANDEN SCHUREN, VERSCHUEREN, Carolus, griffier van Okegem, 

26, 31, 175, 187, 222, 223, 230. 

VAN DER SPEETEN, Jan, 78, 136, 164, 263. - Peeter, 47, 66, 77, 97, 144, 148, 218, 247, 252, 

263, 269, 270. 

VANDER STRICHT, Jooris, 95. - Jooris, erfg., 298, 304. - N.N., 59. 

VAN DER TAELEN, Jan, 96. 

VANDER VARENT, Carolus, kanunnik van de Sint-Martenskerk te Aalst, 166, 167, 192, 194. 

VAN DROOGENBOSCH, Jan, p. 65. 

VAN DROOGENBROECK, DROOGENBROUCK, Jan, 83, 115, 118, 144, 152, 199, 205, 242, 

244, 247. - Philips, 42, 174. 

VAN GEERTE, GEERT, GIERTE, Joos, 38, 56, 108, 167, 245, 285, 341. - Merten, 123. 

VAN GINDERDEUREN, Jan, 220, 225, 247, 258, 268, 284. 

VAN HAVERMAET, Jan Philip, 76, 77, 304, 306. - Jan Philip, kinderen, 299. - Weduwe, 1, 5, 6, 

18, 41, 55, 67, 95, 101, 130, 131, 144, 149, 180-183, 230, 244, 288, 297, 304, 317, 320, 322, 326-

330, 362, 370. 

VAN HEULE, advocaat, 287. 

VAN IMPE, Joannes, 306. 

VAN ISTERDAEL, zie ISTERDAEL. 

VAN LATHEM, Michiel, 252. 

VAN LONDERSELE, Henderick, 131. 

VAN MIGHEM, zie VAN MUGHEM. 

VAN MUGHEM, Lauwereys, 154, 156, 164. 

VAN MUIJLDERS, Guilliam, 89, 93, 94. 

VAN OUDENHOVE, Adriaen, 65, 67, 296. 

VAN OUDENRODE, AUDENRODE, OUDENROEDE, Gillis, officier, 165, 168, 179, 190, 194, 

195, 356. - Anne Marie, 369. 

VAN OVERHAM, OVERAM, Mevrouw, 304, 306, 308, 317-320. - Mijnheer, 288, 306. 

VAN OVERSTRAETEN, Jooris, 124. 

VAN PISORT, Adriaen, 297. 

VAN ROIJ, Frans, 110. 

VAN SANTEN, Adriaen, 348, 351, 352, 374, 376, 377, 381. - Peeter, 259, 268. - Thomaes, erfg., 

62, 200, 201, 203, 241, 278, 362. 

VAN SINAEY, SINAEIJ, Jan, landmeter, 17. - Niclaes, 112-118. 

VAN SNICK, Adriaen, 131, 137, 157, 159, 161. - Joos, 94, 142, 148, 157, 159. 

VAN VARENBERGH, VARENBERG, VARENBERGHE, Jan, 190, 191, 194. - Joos, 117, 119, 

132, 133, 146. - Peeter, 113, 118. 

VAN WICHELEN, Gillis, 360. 

VELDEBROUCKEN, 134-144, 157, 364-366, 368. 

VELDEKEN, 69. 

VENISBERGH, 245-251. 

VERBEECKEN, Judocus, 50, 88, 181, 185, 215, 232, 247, 252, 292, 355, 356. 

VERKENSHOOFT, 104. 

VERKET, Cristiaen, 13, 178, 186. 

VERLEEN, Merten, 70, 71, 241. 
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VERNAILLEN, VERNAILLIEN, VANDER NAILLIEN, Adriaen, 66, 253, 269. - Adriaen, 

Iddergem, 274. - Cornelis, 60, 198, 199, 206-208, 231, 278. - Gillis, 184, 203. - Jan, koster, 47, 63, 

214, 216, 227, 238, 248, 254, 268, 270, 293, 296. - Joos, 207, 222, 255, 268. - Michiel, 97. - 

Peeter, 366. 

VERSCHUEREN, zie VANDER SCHUEREN. 

VETSUIJPENS, Peeter, 8, 13, 14, 27, 28, 44, 203, 264, 265, 305. 

VIJVERKEN, 198. 

VILLE, zie DE VILLE. 

WAGENWEGH, 25. 

WAGHEMAN, WAGEMAN, Adriaen, 222, 224, 229, 230. 

WALCKIERS, Joannes, 121, 176, 177. - Judocus, 310. 

WASSENHOVE, heer, 91, 109, 224, 310, 317. 

WATERLAET, 36. 

WATERLEE, WATERLEEDE, 71, 72, 79-83. 

WATERLEIJE, WATERLEYE, 37, 58, 59, 86-88, 90, 91, 95, 151, 156. 

WICHELEIR, Gillis, 199. 

WIJMKENS, 25. 

WIJNANT, Frans, 291. 

WINTERDAEL, 37-39. 

WITTELIER, erfg., 65. 

 

 


