
Persoonsnamen en toponiemen 
uit het rentenboek anno 1494 

van de Kartuize Sint-Martens-Bos 
te Sint-Martens-Lierde 

_;= historicus, de naamkundige, de genealoog en de toponymist ont 
dekken in de rentenboeken doorgaans een waardevolle bron van ge- 

1gevens, waaruit voornoemde veel studiemateriaal bijeenbrengen. 

hebben het rentenboek, anno 1494, van de kartuize St.-Maartens- 
os te Sint-Martens-Lierde (1) bewerkt en in deze bijdrage vastge 

legd, in die zin, dat de belangstellenden voor geschiedenis, onomas 
tiek, genealogie en toponymie er kunnen door gediend worden. Onze 
werkwijze is de volgende geweest: steden en dorpen waar de renten 
werden geïnd hebben we alfabetisch geklasseerd, alsmede ook de 
namen van de renteplichtigen en de namen van andere perso 
nen, zoals eignaars. Naast de naam van de renteplichtigen 
vermelden W·= het bedrag der renten die moet betaald wor 
den, met de vermelding van het onroerend goed waarop de 
renten waren bezet; meteen ook de lokalisatie van het onroerend 
goed, anders gezegd : met de daarbijhorende toponiemen. In totaal 
geeft het renteboek 531 persoonsnamen, waarvan 513 met d,-= volledige 
naam (naam ,-=n voornaam). Persoonsnamen en toponiemen staan in 
het origineel. 

e kartuize bezat renten in de steclen Aalst, Geraardsbergen, Lessen 
en Oudenaarde ,':!n in vele dorpen in Zuid-Oostvlaanderen: Deftinge, 
!jrwetegem, Everbeek, Goeferdinge, Grotenberge, Michelbeke, Moer 
beke (Gb), Nederboelare, Nederbrakel, Onkerzele, Opbrakel, Ophas- 
lt, Outer, Overboelare, Schendelbeke, St.cMaria-Horebeke, St.-Ma 

ria.Latem, St.-M.-Lierde, St.-Martens-Lierde, Steenhuize, Strijpen, 
Zarlardinge, Zegelsem ,~n Zottegem. We weten dat de kartuizers som 
mige renten afkochten, maar veruit de grootste meerderheid van de 
renten danken ze aan de vrijgevigheid van de toenmalige bevolking. 
p het platte land waren de renten bezet op gronden, soms met bij 

horende gebouwen zoals kleine hoeven en huizen; in de steden ech 
ter bijna uitsluitend op huizen. Zo is dat sterk opvallend in de stad 
raardsbergen. Die grote reeks renteninning te Geraardsbergen o 

huizen dankte de kartuize ontegensprekelijk aan een tussenkomst van 
Jan Gheylinck, haar stichter. In 1330 strafte Lodewijk van Nevers, 
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graaf van Vlaanderen, de stad om haar opstandigheid. Hij konfiskeer 
de de renten der gilden. In hetzelfde jaar 13'30, in november, maakte 
het stadsmagistraat van Geraardsbergen deze gekonfiskeerde renten 
over aan de kartuize St.-Maartens-Bos. (2) Jan Gheylincj; behoorde 
tot de elite van de stad en was tevens raadgever van 'de graaf van 

, Vlaanderen. Hij zal wel voor zijn kartuize gezorgd hebben. 

Volgens deze rentenboek anno 1494 beliep de som der te innen ren 
ten te Geraardsbergen 48 ponden 3 s. met kerstavond en 48 ponden 
3 s. met het feest van Sint-Jans-Baptist. Van die renten te Geraards 
bergen heeft de kartuize niet veel genoten, althans niet vóór 1494. 
Oorlogen en plunderingen van de stad waren daar oorzaak van. (3) 

(1) RIJKSARCHIEF RONSE 
Fonds Kartuizers Sint-Martens-Lierde. Nr. 29. 
«Dit naervolghende zijn de renten vanden Saertreusen ten bossche alzo 
zij stonden int jaer xiliic ende xüü. 

(2) RIJKSARCHIEF RONSE. 
Fonds Kartuizers Sint-Martens-Lierde. Charters. Verkoop de Portemont 
nr. 2749. Origineel perkament. November 1330. 
Zie nog over de renten te Geraardsbergen het charter zonder datering, 
getiteld: -Dese rolle maect alleen mencioen vanden gulden van ghe, 
routsberghe ende niet van ghecreghenen ren ten». 

GAUBLOi\lJ.l\lIE Valère 
De kartuize Sint-Maartens-Bos te 'Sint-Martens-Lierde en cle ontbonden 
gilden van Geraardsbergen in 1330. 
Het Land van Aalst. jaargang XIV, 1962, nr. 4, blz. 165-177. 

(~) «Ende es te wetene dat mids den oorloghen die nu bestreden zijn int jaer 
Lxxxij ende Lxxxviij de voornornde stad gheheel es verbarrent gheweest 
zo datter lette! huusen zijn bliven staende maer ter tijd van nu eenighe 
werden ghemaect daer men mede ghecomposeert heeft ende de rente 
ghemindert bij oorIove van onsen heuversten. Ende es te wetene dat dit 
papier benamt alle de rentiers als zij ghegolden hebben maer die 11u ter 
tijd nit en ghelden daer staet en ghescreven die mach men al te met 
uutgheven als ze iemand begheerd- . 
Inleiding op de rentenreeks te Geraardsbergen, rentenboek anno 1494. 
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- doir 
ghi 

. jan 
rve 

AALST «AELST» 
- Betalen 6 s. rente, bezet op een huis «int dender 

traetkin» gelegen. 
huus ende - Palen aan het voornoemd huis in het Denderstraat 

je. 
- goossin vijnck - \Vijlen eigenaar van het voornoemd huis. 

- Willem de muele 
neere 

- jan droesbeke 

DEFTINGE «DEFTINGHEN» 

- Betaalt 

p, gelegen aan «den 
«crap; ter lindecout.re 

- pieter droesbeke 

- jan groenepntt 

- mangbelm trau 
waerts hoirs erve 

- doir gillis vanden 
damm 

- doir pieters vanden 
vivere 

- gillis vander mijns 
brugghe erve 

- jan vander poorten 

den land» up d 

p twee behuisde 
gbeleghen te vi 
van oudenaerde 

raetkin vanden au- 

- boudins wolf sted 

- jan bogaerds erve 
- jan cleymaets stede 
- pieter cleymaets 
hoirs erve 

- jacob coolbrants 
.rve 
ol de screvele 

- gooric de 
- doir gillis van 
brakele 

gaet». 
- Betaalt 5 s. 6 den. rente, bezet op de voornoemde 
drie dagwand land. 

- Beatalt 32 s. rente, bezet op een dagwand en 42 roe 
den land, gelegen «ter planken», westwaarts palond 
aan de weg die loopt «vander wuwen te gbeerds 
berghe waert» en zuidwaarts aan de weg die loopt 
«te broesbrouc waert». 

- Ligt op de Plankkouter. 

- Ligt op 
denaer 

«ant straetkin vanden au- 

ERWETEGEM «ERWETEGHEM» 

-, 

evele 

- Ligt «te cleymaet», 
- Ligt «te cleymaet». 

- Ligt «te cleymaet». 

- Ligt «up de muelen beyde». 
- Betaalt 5 s. 4 den. rente, bezet op een hali bunder 
land «up de muelen heyde ande stächele». Nog bezet 
upde voorscrevene muelenheyde an.de muelenhey 
destrate». 

- Betaalt 5 s. 4 den. rente, bezet op zelfde goed. 

- Betaalt 5 s. 4 den. rente, bezet op voorgaande goed. 
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- jan wm brecht 
- thornacs vanden 
kerchov 

- pieter vander 
;trcect 

- wi11em vander 
streect 

- jans land van 
zaffel 

- gillis cubbers land 
- jan de tan 

- arend dooreman 

- arend maroot 

- Jillis spittacl 
- meester philil), 
wieland 

- plctcr bcUekin 

- jan dierebroor 
dierbroot 

- Woont buiten de Boelru.·epoort. 
marteleeren - Betaalt 6 den. r 

hou 

rve 
- gillis sceemaker 
hoirs erve 

. adriaens vander 
nmclnc hun 

olaerts cosrer 
bun 

· don- pteters vandei 
- quaetpoort 
- dat m ergrieten 
zeewouts was 

- Betaalt 17 s. 6 den. rente, bezet op voorgaande goed. 

- Betaalt 7 s. 3 den. rente, bezet op voorgaande goed. 

- Betaalt 7 s. 3 den, rente, bezet Of) voorgaande 
- Betaalt 36 s. ? rente, bezet op een stede «t 

,. <>n balt' dagwand Iand 
p een half 

het vooraaande. 

- Ligt op de «muelcnheyde ande muelenheydestrate». 

EVERBEEK «EVERSBEKE» 

. rente, bezet op hotzelfcl, 
arend maroot. 

GERAARDSBERGEN «GHEERDSBERGHE» 
Buiten de Boelarepoort 
«buter boelarepoorte» 

- Betaalt 3 s. 6 den. rente, be-zet op een hofstede met 
tukje meers een half bunder groot. 

· "' oont buiten de Boelarepoort. 

n huis «up den 

- Lil?:t buiten de Boetarepoort. 

- Ligt buiten de Boelarepoort. 

. Staat buiten de Boclarcpoört. 

Bon-es traatje 
« tborrestraetkin» 

taat in het Borrestraatj 
· Betalen S s. rente, bezet op een buis in het Borve 
traatje. 

- \Vijlen eigenares van hogervcrnoemd huis. 
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- fuit gillis artuer 
- !Yillis de norr 

- gauwein de wanne 
maker 

- jan mechelaert 
huu 

- jan reghewaer-d 
hun 

- mergriete negh 
waerd 

- heinric scullin 

- fuit pieter smouts 

- meester gheerd uten 
dal 

. arends uter poorten 
huus 

- der hoyrfen huu 
jonchej- jans van 
vile 

- jan van wassenbove 
hnus 

- fuit gillis van 
lbrouc 

- der horien van gode 
vaert mylot 

- willem vander 
mmen 

- gheerds capellaen 
hu us ende erv 

- heinric coppens 
huns ende erve 
jans sterken hnu 

· sanders vander 
fonteyn 

• clais vander quaet 
poort huns ende erv 

- doir symoens van 
laerbeke 

Brugstraat 
«de brughstrate» 

- Wijkn eigenaar van een huis in de Brngstraat. 
- Betaalt 18 s. rente. bezet op een huis -tusschen 
t ween brugghen aldarnaast den clecnen brngsklne». 
Betaalt 24 s. rente, bezet op een buis en erve tus 

«der ouder brngghen ende den houcke vander 
Istraten». 

- Staat in de Brngstraat. 

· Staat in de Brugstraat, 
- Betaalt 2 s. rente, bezet op een huis in de Brug 

raat. 
- Betaalt 15 s. rente, bezet OI't een buis en erve gele 
gen tussen «twee brogghen aldernaest der ouder 
brugghen». 

- \Vijlen eigenaar van een huis «tnsschen tween brug 
gben aldernaest den cleeuen brngsktue». 

- Is dezelfde als gheerd van dale, zie verder Oude 
Paarde markt. 

taat in de Brugstraat. 

taat in de Brugstraat, 

taat in de Brngstnaat; 

Denderstraat 
«de denderstrate» 

ve "bijder nie 
'hikans over 

- Zijn eigenaars van een kleine erve zelezen recht 
over «den straetkine gbeheeten den 

- Betaalt 15 s. rente, bezet op het buis van hogerver 
melde gillis van eslbrouc. 

Dutsstraat 
«de dudstrate» 

- Staat, in de Dutsstraat . 

- Staat in de Dntsstraat, 
taat in de Dutsstraat. 

• Betaalt 16 s. rente, bezet op een huis en erve in de 
onmiddelijke nabijheid van «de capelle vanden 
gastlmnse». 

taat in de Dutsstraat, 
· Betalen 6 den. rente op 
in de Dutsstraat, 

n huis en erve gelegen 
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. adriaen van scalkem · Betaalt 2 s. 2 den. rente, bezet op een huis en erve 
gelegen «biden steenputte naest den honchunse van 
den stractkine dat te sente kathelinen waert gaet». 

- fuit pieters van 
calkern 

- Iaurents van wetter 
- Wijlen eigenaar van voornoemd huis en erve. 
- Betaalt 18 s. rente, bezeü op een huis en erve gele- 
gen in de Dutsstraat. 

gilli 
hun taat in de Dutsstraat. 

Gaffelstraat 
«de gaffelkinstrate» 

. gheerd baddijn 
huus ende e1·v 

- wontej- muushont 
huns ende erve 

- jooris van audenaer 
de 

· adriaens vauder 
biest huu 

. jan vander biest 

- pieter vanûer biest 

- gillis vander 
jneght hun 

· michiel van hughe 
veld 

- lodewijc van roost 

- dat jans van zen 
was 

· jan d cler 

. lamsen doeminiet 
hun 

· der wedewen gabri 
eels huu 

- Gelegen in de Gaffelstraat . 

- Gelegen in de Gaifelstraat. 
· Betaalt 3 s. 2 den. rente, bezet op een huis en erv 
gelegen in de «gaffelkinstrate». 

taat in de Gaffelstraat. 
. Betaalt 5 s. rente, bezet op een huis en erve gelegen 
in de Gaffelstraat. 

- Betaalt 5 s. rente, bezet op een huis en erve, zelfde 
als voorgaande. 

taat in de Gaffelstraat. 
- Betaalt 8 s. rente, bezet 
gen in de «gaffelkins strat 

- ,voont in de Gaffelstraat. 

rve g~(.,. 

Geitstraat 
«de gheedstrate» 

Wijlen eigenaar van een huis en erve gelegen 
«uaest der boelaerpoort». 

Kloosterstraat 
«de cloosterstr ate» 

- Betaalt 8 
huis en erv 
kinderen». 

• Dit huis heet «de muelesteen- en staat naast het 

en nog eens 4 s. rente, bezet op een 
dat de naam draagt «inde viere hem 

voorgaand v. 

taat in de nabijheid van het voorgaande. 

. martin de haghe 
leere 

- pieter Ientins ;buu 
ende erve 

Ham 
«in den ham» 

· Betaalt 3 s. rente, bezet op een huis en erve op «den 
andren houc vanden waterscepe». 

- Gelegen: in de Ham. 
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huns enne erve 
pieter sey 

- matthijs vanden 
damme 

- be.rtbelmeeus van 
peybrouc 

- gillis bozaerds 
huu 

- jan gapenberch 

· wedewe jan 
ptlaet 

. adriaens smeeds 
huns ende erve 

. stevin vandej 
mijnsbrugghen 

· jan van loys erve 

1.er 

«ghe- 

- Woont in de Ham. 

Hoek 
«in den houc» 

• Staat in, de Hoek. 
- Betaalt 5 s. rente, bezet op 
o-pn in de Hoek. 

n huis en erve gele- 

- \f' oont in de Hoek. 

- Gelegen in de Hoek. 
- Betaalt 10 d. rente, bezet op een huis en erve in de 
Hoek . 

- Ligt in de Hoek. 

. rae~c· cl roed ge 
ten 

- heinri joo 

Markt 
«up de maer dt» 

· Betaalt 12 den. rente, bezet op een huis en erv 
Iegen «achter de capelle, neven den ganc di 
diercost waert gaet». 

- Wijlen eigenaar van een ghen 
nd 

. jan oots 

vranke papelan 

. der kinder 
makers huu 

- wil en hugh en vanden 
bossche huus 

- Betaalt 4 ponden en 16 s. rente, bezet op het huis en 
erve op de 1\Iarkt dat aan voorgaande toebehoorde. 

. Betaalt 24 s. rente, bezet op een huis en erve op d 
l\Iarkt. 
taat op de Markt dichtbij «den ganc die ten dier 

cost waert gaet». 

taat op de Markt. 

Molens traatje 
« dmuelenstraetkin» 

. gillis drivers huus 
ende erve 

· her gillis inghel 
huus ende erv 

. heinric jolijt 

- Liggen in het Molenstr-aatje. 

n• huis en erve gele- 
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N ederhunnegemstraat 
«de nederhuunghemstrate» 

rsmans hun 
.ians DlOOI' 

- Liirt, in de Xederhnnne~emstraat 

. Woucn in 
taat in d 

. wedew 

auijn 

de 

merrnan 

. gh 
wan 

rds vanden 
hun itaaf In d derh unncgcmstraat, 

. gilli 
hnus 

- wed 
ck 

- jan 
huu 

vander dutsen 
nde erve 

wen vander 
huus ende erv 
ander helst 
nde erve 

- Gelegen in de N ederhunn 

Gelegen in de Nederbunnegemstraat. 
Gelezen in de Hunnegemstraat dichtbij «den 

ten den karlot ende den cappr 

· jans van dutse hun 
hecrd van hov 

- doir willems van 
mulem 

- doir danneels van 
raccoord 

- jan van dndse 
- gi(lj 

nd 

hcctor joo 

hnu 

dnir ptetcr kcerrnans 

- martin blommaerts 
- rombaud cromwe- 
gben 

huis en erve> 
de X cderhun- 

zet op een huis en erve» achter 
perdemaerct-. 

n erve 

twee hulzen. 

- Gelegen in de Xrclcrhunnc-gcmstraa •.. 

Nieuwstraat 
«de nieustrate» 

- Wijlen eigenaar van een huis en er 
traat, 

- Betalen 2 s. 1·e11te, bezet op een huis en er 
ieuwstraat. Hetzelfde als voorgaand 

in de Nieuw- 

in de 

- jans vander muckcn 
huns ende erv 

· doir jans van zhele 
hnu taat in de Nieuwstraat. 

Over hu nnegems tr aa t 
«deuverhuuneghemstrate» 
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- philips de moy 

- jan de meyere 

• gillis de 1·00 

• wiltem cle nmldre 
- jan gneerds huus 
- fuit lievin 
oternans 

• ma hellins stede 
jan Iysen 

- pteter Iombaerd 
bun 

. miJns heer-en 
- spr-eets stede 
- pauwels swalen 
huns ende erv 

- uiarten sweerts hum· 

- adriaens vandej 
qnaetpoort huns 

- adrtaen van scalkcm 

· pletees van schalkem 
l'VC 

- jan vleeschouwer 
huus ende erv 

. der wedewen gilü, 
blandcrs 

- jan. caq>ers huu 
nde erve 

. heym•ic cle Iuuc 

- [oos clc nil 

· cloir jan ganshoorens 

- pteter mertins 

- der wedewen ghecrtl 
ri,jkaer<l 

· Betaalt 15 s. rente', bezet op een. huls en erve «die 
ne ende groot es ende plachten wtlen drie er 

ven te zijne gheleghen biJclor platteelstrate ter 
poorten waert-. 
Betaalt 7 s. en 6 den. rente, bezet op een stede met 
dI'ie woonsten in de Overhunnegemstraat. 

- Betaalt 38 s. en 6 den. rente, bezet op een' huis en 
erve «up den honc van sente katneltnen strate 1?:h<"· 
leghen jeghen tke.rcho.f». 

- Eigenaar van een huis «naest stonghen straefkin». 
- Staat dichtbi] «tkerchof». 
· ,vijlen eigenaar van een huis en erve gelegen «ter 
poorten nacst siongl1en straetktn», 
elegen in de Overhunnegemstraat. 

- Betaalt l5 s. rente, bezet op een huis en erve «die 
coone ende groot es ende plachten wilen clrie er 

ven te zij,ne gheleghen bijder platteelstrate ter 
poorten waert». 

. Staat dichtbij «den steenputte diemen hoedt ghoed 
ghebuer hîj naer- [eghen sionghen straetkm-. 

Octegen in de Overh unnegemstcaat. 

- Gelegen -naest stonghcn straetkin». 
- Staat «in de hnungbemstrate». 

- Staat dichtbij «de platt ter poocteu», 

. Staat in de nabijheid van «tkerchof». 
- Betaalt 8 s. rente, bezet op een huis en N'YP «in ûe 

hnunghemstrate» gelegen . 

- Ligt in de «huunghemstrate». 

• Gelr~en «bijder Jllatte.tstl'ato ter poort en». 

Buiten de Overpoor ten 
«uuter heuverpoorte» 

· "·oont buiten de 
zandstratc», 
Gelegen buiten de Overpoorteu in de zijstraat «<.lir 
ten oudenbcrgbc waert, gact ••. 

- Betaalt 4 s. en. 7 den. rente, bezet op een huis m1 
erve buiten de Overpooa-ten. 

- Betaalt 4 s. rente, bezet C>J> een huis en erve g1.:: 
legen in de zijstraat «file ten oudenbergnc waert 

gaet», 
- Betalen 3 s. rente; bezet op een huis <'n erve een 
half bunder groot «ghelegheu acbter den ouden- 

rten «up den houc vander 

berch ••. 
- Betaalt 3 s. rente, bezet op een huis en t>rve gele 
gen «an de grootc stratc dir- ten oudcuberghe waer 
gaet up den plasch l>i.ifüm drarboome», 

- Betaalt 45 s. en 3 den. re ntc , bezet op een steek 
met twee woonsten «neven smocrs straetkin». 
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- grielen sqnoex huu 
ende erve 

- jans b uus van der 
muelne 

- jans vander 
quaetpoort erve 

- doir pieters vander 
quaetpoort 

- pieter vander schue 
ren huns ende erv 

- mer raessen erve 
van Iiedekerke 

• doir clais van voord 

. pieter van voorde 

. stoffels van 
zaerlinghen hun 
ende erve 

· meester gheerd van 
dale 

- wilen gheerd vanden 
walle 

- van kathelinen 
vanden wilderoo 

- david maerbeex 
huus 

• robbin sbaten hun 

- jan bosscaerd 
brouc 

· jans bonten huns 
nde erve 

· doir adrIaen 
croox 

. adriaen cruuke 

- Palen aan het voorgaande. 

taat buiten de Overpoorten. 

- Ligt «achter den oudenberch». 
· Betalen 3 ponden en 9 s. rente, bezet «up 
dekin ende es nu een behnusde stede gh 
der zandstrate ... ende ant rot dat ande v 
poorte comt», 

· Gelegen in de zijstraat «die ten. ondenberghe waert 
gaet». 

_ den oudenberch». 
· Betalen 12 den. rente, bezet op een 

«gheleghen buten heuverpoorte voor 
den honc vander zandstrate», 

- Betaalt 12 s. rente, bezet op een huis en erve «bij 
der scutterie... neven tstraetkin daer men ten 011- 
denbergh 

- Liggen «neven de veste vander poorte». 

Oude Paardemarkt 
«up doude perdemaerct» 

· Betaalt 24 s. rente, bezet 01> een huis en erve «ghe 
heeten de pale», op de Oude Paardemakt. 

- Wijlen eigenaar van voornoemd huis en erve D 
Pale. 
honk voornoemd huis en erve De Pale aan d 

kartutzers van Slnt-Martens-Lierd 

Pietersstraatje 
«tpieterstraetkin» 

taat «int pteterstraetkln jeghen dachter poorte 
vere vanden ... Iombaerden». 

Grote Putsemein 
«de grootenputsemein» 

. Staat «ant besloten ganxken» neven de «putsemein 
poorte», 

- Ligt «neven de veste, neven de putsemein... au 
tputtestraetk.in ». 

- Gelegen in dei Grote Putsemein. 
- Betalen 8 s. rente, bezet op een huis en erve -com- 
mende ant watersoep». Betalen nog 8 s. rente, be 
zet op een huis en erve in de Grote Putsemein . 

• Betalen nog 4 s. rente, bezet op een bui 
«achter de heerstrate gheleghen». 

- Betaalt 34 s. rente, bezet op een half bunder win 
nende Jand gclegeu «an den coorendriesch... end 
ant ncermcstraetkm-. 
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- hellin cruux erv 
- robbin de bael 

· Gelegen in d 
- Betaalt n erve «neven 

rtk.ine... end 

- Iievin de gri «up een veldkin 
ter neeringh rmc- 

moens doen 

- jan keynoots erv 
- l'aes keuninx erv 
. dat arend kullekin 
wa 

. jan 
nd 

huu 

- jan rutsemcels hun: 
nde erv 

- was wilen gillis 
rimer 

- pieter uten dale 

- an adriaens van 
terbek 

want gr 
straetktn». 

- Betaalt 12 den. rente, bezet op 
gelegen in de Grote Putsemcin. 

- Ligt «anden coorendriesch». 
- Ligt in de Grote Putseruetn. 

n hui 

n buis en erve «achter d 

- Gelegen •.• anden coorendrtesch». 

in. 

. Ligt aan het «neermcstraetkin». 
- ,vas ,vijlen eigenaar van vijf dagwand land gelegen 
neven de veste neven de putsemcin ... commend 
an tputt 

- Betaalt 4 den. rente, bezet op twee huizen «ne- 
ven den coorendrtesch». 

· gillis van 
hole 

- fuit clats vanden 
broeden 

- adriaen vanden 
cleye 

- beatrijsse vander 
biest 

- her jan 
haghe hun 
rve 

ppen- 

ander 
end 

van haken 
nde erve 

jan vi.its huu 
rve 

- licvin vi.jt 

nd 

= hasterbeke. "\' 

- Betaalt 
l 

n 
an tputt 

,Vijlen eigenaar van een huis «Inden putsemein- . 

- Betaalt 5 s. rente, bezet op een hui 
Grote Putsemem gelegen. 

• Betaalt 5 s. rente, bezet op een huis 
gen «neven de putsemeinpoorte ant b 
kin ••. 

- Gelezen «inden putsemein». 

«coorendriesch». 

taat in de Grote Putsemein. 

· Betaalt rent • ,h» • 

de «putsemeinpoorte ••. 

n erve «gh 

bezet op 

n erve in d 

n erve gele 
oten ganx- 

tw huizen 

• adriaens ympins 
huns - Staat in de Grote Putsemein . 

dat wilen jan 
ysenbaerts wa 

- ""ijlen eigenaar van 
leen ganxkln met 

n huis en erve «neven 
nen poortkine». 

n 

107 



Klein Pu tsemciu 
« tel een putsernein» 

rv 
- rogiers shancn huus 

nde erv 
• fuit wilcn claren 
neeton 

- clais non·en huus en 
de CJ.'VC 

- doir zegh ers 
-aefmakers 

- jan. van maerbrou 

- fuit... jans van 
oudenaerde 

- willern van vosberg 
h 

· clat wouters ZC!?:hc1·~· 
was 

Gelezen in het «cleen putsemcin». 

- Gelegen «nacst <let· muelne». 
\Ti,jlen ctgcnarcs van een huis en 
het «cleen putscureln», 

rve gelegen in 

G-<'kgen in het «cleen putsemein». 
- Betalen 2 s. 8 den. rente, bezet op een huis en erv 

«inden cleenen pntsemein» gelegen «[eghen twen 
deltnstr-aetktn». Betalen nog 3 s. 4 den. rente, be 
zet op een hu is en erve «inden cleenen pntsemeiu», 
gelegen «ooc [eghen twendeltnstr-aetkf n». 

- Betaalt 10 s. rvnte, op een huis en erve «naest der 
muelne». 

• '\\'i.jlon eigenaar van een huis en erve «inden clee 
nen putsemein». 

- \\'ijlen eigenaar van een buis «inden clcenen put 
xe m ei n». 

- \\'ijlf'n etgr-naar van een huis en erve «int clecn 
putsernetn». 

- adriaeu van den 
parr 

- willems huns end 
rve vanclcr cam meu 

· Iuit jans vandcr 
motten 

- willcm vandcj- cam 
men 

fuit jans vander zee 

- cornelts nachtcghalc 

rv 
- jan vander mueJn 

- cler weduwen 
wtspelcts huu 
~rv 

,ian 
ende 

Schoolstraat 
«de scoolstrate» 

- Betaalt 10 s. rente, bezet OJl een huis r-n Cl'VC gele 
g;t"u "up den houc vandcr scoolstr-aten neven de den 
dcrstratc». 

eleaen in de Schoolstr-aat. 

rnoernd bui n erve. 
huis en, erve «Ind 
up den houc van- 

Igenaar van hogcr-veuuocrnd hnis en erve. 

Solleveld 
« tsollevel t» 

- Betaalt 3 s. en 6 den. rente, bezet op een huis en 
rvo een clagwancl en half groot «ande veste vander 

poort ghcleghen voor tst raetkm darter dudsepoort 
w aert gaet». 

sollevelt ande veste vandcr stede». 
- Betaalt 10 s. rente, bezet op een half bunder land 
gelegen «int sollcvelt ande veste vander- stede», 

Gelegen «aude veste vander poort. .. voor tsrractktn 
darter dudsepoort wacrt aact». 
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Steenstraat 
"de steenstrate» 

- jan bullins huus end 
rv 
fuit toussaint d 
parkementrnakere 

- jan d" vo 

· ghcyle vranx huu 
inde erv 

- jan hor-l 

mathceus malaert: 
hoirs hnns 

- fnit jans neven 
van wouter 
rens wee-hen 

Vissersstraatje 
« tvisschers tl' aetkin» 

driaen vander helst - Betaalt 10 s. 'rente, bezet op een huis en erve gele 
gen in het Visscrssratatje «achter an den scilt van 
bra bant». 

- bcrthclmcus vandcr 
helst 

. haste boone 
- jan r 

nel 
gher 

rve 
hun .. 

- uamaels goel 
rauters 

- licvin vanden 1· 

- racs vanclcr meer 
lruus ende erve 

- anden bogaert v.-u1 
egh 

- wilcu [ans van 
~f een h U US(> 

- pauwels Yan srralcu 

· Iaucen stands huns 
- dotr lnuce n de tand 
- jans papen hnus 

cl 
•igt•naat· van een huis ('11 erve In de: Steen- 

. eu 5 den. rC'nte, bezet op een huis en 
«neven der poort erve van gheerdsberghe- . 

- Gelegen In de Steenstraat. 

«de verdillestrate» 

- Betaalt 2 s. rente, bezet 01> een huis en erve «up den 
honc vanclcn straetkine dat tsenter kathclmen cap 
pclle waert gaet gheleghcn voor tbaghijn hof». 

- 0-taat in clc buurt van het voornoemde huis. 
- "\VijlC'n eigeuaar 
- Door zijn toedoen werden 1 
te bezet «up traeiu llof te gh 

Cl'YC. 

n 5 clen. ren- 

- "'ijlen eigenaar van voornoemd huis en erv ..... 

Reep 
«de vlieg huudstrate» 

_ "Betaalt 5 s. rente, bezet op een huis en erve. 

«vliegtiuudstrate». 

• Woont naast voornocmûe. 
- Betaalt 5 s. rente, hczet 011 een stede. 

elegen naast ht•t voorgaand 

• In de «vlicghundstrate». 

"\l'ï,ilcn <!ig~naar van ecu Imfs <·n erve. 
- Betaalt 16 s. reute, bezet op voor-uocmd huis. 

Wendelijnstraatje 
u twendelinstraetkin» 

- staat ln hf't ,Yendelijnstraatjr. 
- Betalen 2 s. rente, bezet op een huis en erve. 

itaat in het ,,andelijnstraat.j .•.. 
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- bette spelmakers 
- meester beinrix 
tsonken huns ende 
rve 

. willems van nrulen 
huus ende erv 

. doir jan borreman 

· gi.llis bouchor 
• de kindere cappri 
uns crv 

· jan cuerooghe 

· heyne faeniaert 

- doir pieter pilat 

. adriaen vander 
mijnsbruggen 

. jooris vander over 
dudsen 

. Betaalt 5 s. rente, bezet op een huis en erv v. 

- In het W endelijnstraatj 

· In het Wendelijnstraatj 

GOEFERDIN.GE «GOUFERDINGHEN » 

. Betalen 6 den. rente op een bunder land «te ca 
lenberghe npt parrevelt». 

_ Betaalt 18 den. rente, op hetzelfde bunder land. 

- wedewe jans vander 
helst 

- fuit wilen katheli 
nen bloumaert 

- truden gillaerts erve 
. doir lievin herbouts 

- gifüs roegier 

- Ligt op «boesberghe». 
- Betaalt 8 s. rente, bezet op een dagwand en half 

«an den hoecmersch», op een dagwand «te boes 
berghe- en nog op een half dagwand gelegen «ach 
ter der dutsen». 

. Betaalt 1~ den. rente, bezet op een bunder land «te 
alenberghe upt parrevelt». 

- Betaalt een kapoen, bezet op 75 roeden land gele 
gen «te gouferdinghen in haer Iieder stede», waar 
Pieter placht te wonen. 

- Betaalt 13 s. en 4 den. rente op een dagwand en 
half gelegen «an de hoecmerch». Nog op een dag 
wand «te boesberghe» en op een half dagwand ge 
legen «achter der du 

- Betaalt 8 s. rente, bezet op het voorgaande goed. 
. Betaalt 18 s. en 8 den. rente, bezet op voorgaand 
goed. 

GROTENBERGE «GROOTENBERGHE» 

- jan vanden moere 
- arends van wasseu- 
hove erve 

- jan giHiots land 

. Bezette 10 s. rente op -tgoed ten driessche- omtrent 
14 bunders groot, deels gelegen op Leeuwergem, 
deels op Grotenberge, voor haar jaargetijde. 

_ Ligt, aan de «drtesch te br-eyvelde». 
- Betalen 10 s. en 8 den. rente, bezet op zes dagwand 

land «anden driesch te br-eyvelde». 
_ Betalen 9 s. en 4 den. rente, bezet op voorgaand 
goed . 

- Betaalt 10 s. rente, bezet Oll «tgoed ten driessche» . 

. Lisrt aan de «driesch te breyvelde». 

LESSINES «LESSENS» 

- Ligt «anden vivere van ouvaijn». 

MICHELBEKE «MICHELBEKE» 

- clais tolleneeren 
;tede 

. clais vand.en veld 
. Ligging niet vermeld. 
. Eigenaar van een stuk «brouke» . 

- pleters ympins stede - Ligging niet vermeld. 
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- pauwels vander 
hasselt 

- Betaalt rente - het bedrag is niet vermeld · bezet op 
een half bunder en een dagwand land op een dag 
wancl «broux an box veldekin ende der hozhe cou 
tre-. 

MOERBEKE «MOERBEKE» 

- der wedewen lijsen . 
rve 

. doir gheerds vander 
beke 

- gtliames uter wilghen 

• jO-O 
• jan clement 

- staesstn de 
vleeschouwere 

• gillis faniae11.· 

. groeten shonts sted 
- jan kerstiaen 

• :fuit [ans rauter 

- Ligt «ter mghelscher beken int couterkin». 
· Betalen rente - bedrag niet vermeld - op een half 
bunder land gelegen «ter inghelscher beken :int cou, 
terkin». 

NEDERBOELARE «NEDERBOELAR» 

- Betaalt 7 ponden en 4 s. rente. De goederen waarop 
deze gelden zijn bezet, staan niet vermeld. 

NEDERBRAKEL «NEDERBRACLE» ·· 

- doir clais scietcatt 

· eustaes scietcatte 

- pieter scietcatte 

- up scoonee1·s hof 
tat 
jans tayen stede 

- joos vander mar 

- dat gillis 
vleeschouwers was 

- doir jan 
vleeschouwer 

- jan brunnegartson 

- de kindren rae 
cuennix 

- jan de mol 

- Gelegen «te cockerbeke», 
· Betaalt 6 s. rente, bezet op een stede een dagwand 
groot», neven den viversdalbosch» gelegen. 

- Betaalt 3 s. rente, bezet op een stede van een hali 
dagwand groot gelegen «te cockerbeke». 

- Betaalt 12 den. rente, bezet op vijf dagwand land 
«dat men heedt dlangherot». 

_ Ligt «ten berghe» . 
- Betaalt 14 den. rente en nogmaals 2 s. 4 don. rent 
op vijf dagwand land «dat men heeft dlangherot». 

- \Vijlen eigenaar van een stede een dagwand groot 
neven «den vtversdalbosch-, 

· Betalen 16 den. rente, bezet op vijf dagwand land 
«dat men heedt dlangherot», 

• Betaalt 27 den. rente; bezet «up scooneers hofstat 
ten berghe». 

- Betaalt 7 s.p. rente, bezet «up habeelki.ns stede teii 
cleye een half bundre groot gheleghen tusschen 
den gawerts veldekine ende der straten anden 
nayc». 

- Ligt «ten berghe-. 
- Gelegen «te cockerbeke». 
- Betaalt 2 s. en 8 den. rente, bezet op vijf dagwand 
land «dat men heeûu dlangberot». 

- Wijlen eigenaar van «scooneers ho:îstat ten ber 
ghe». 

. Betalen 2 s. en 4 den, rente, bezet op vijti dagwand 
land «dat men heedt dlangherot». 

ONKERZELE «ONKERZELE» 

- Geeft een raster koren, bezet op een half bunder 
land «upten hmdenbosch coutre» gelegen. 

- Geven een rasier koren; bezet op zelfde goed als 
voorgaande. 

- Betaalt 12 kapoenen rente, bezet op een huis 75 
roeden groot «bijder kerken tonkerzele». 
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. [acob nanweel 

gillis mijns erve 
· Iievin vandcn 
niewendoorp 

dotr Ilcvrns vander 
poorten 

vander 
rvo 

. tusschen lauren 
os ... e.r,re 

- mergniet 

- jan de weer 
- gheerds J>CU)'t 

· jan sm rve 
- jan smout 
• jan soys erv 
- . . . vander linden 

_ Betaalt 25 s. rent<', bezef 01> een meers cli 
is en vier bunders groot gelegen «int gaet vandcr 
gav<1J'fl ... ande gaver-strate ... an d<' muu shol merscb». 

van beaupret». 
n meers die behuisd 

an mnu 

Betaalt. 5 ponden en 22 don. rente, bezet op 
zes dagwand meers gelegen aan «scloosters erve 
van beaupret». 

- Gelegen op de «hindcnbosch contre». 

· , .• elegen op de «htndenbosch coutce». 

OPBRAKEL « UPBRA.KELEn 

- g-iJlise voet 

- dotr jans weert. 

- pieter withans erv 
!'i'.:·:. ~ .. .,. 

- Betaalt 48 s. rente, bezet OJ> dcie dagwand Iauû 
«up den hameydrtesch»; op een dagwand land «up 

npael»; op een dagwand en half land «t 
ockelberghe» gelegen. 
In leven woonde hij op de «stede ter linden». 

• Betaalt 4 ponden en 4 s. rente, bezet 0J) drie dag 
wand land «up den hameydriesch» op een dag 
wand land «up den steenpael», 01> een dagwand 
u half land «te cockelberghc» gelegen. 

«up den stcenpael». 
_ n «tet· linden». 

Ligt 01> de «hamevdriesch». 
- Voornaam niet vermeld. Betaalt 12 s. rente, bezet 

p drie dagwand land «up den hamevdrisch», op 
en dagwand land «n1> den steeupael» en 01> een 

dagwand en half te «cocke lbergb.e» gelegen. 
- Was wijlen rcntepltchtlge. Rente <lie bezet was op 
de «stede teu linden». 

_ Betalen tweemaal 4 ponden en 19 s. en 2 den. ren 
te bezet op de stede «ter Iinden», op een dagwand 
P-11 16 roeden, en op 88 roeden land «up de Iinde, 
courre» gelegen. 

- Ligt op de «hameydriesch». 

OPHASSELT «HASSELT» 
r· 
- jan baten 

- doir pieters brauwer 

- zegher de nrauwer 

- Iievtn de bruworo 

• Betaalt 10 s. rente; bezet op een half bunder wed 
«tusschen der beken ende der straten alzo men 
court van heurelverdigheru in hasselt ter vrijl1~ 
den». 

- Betalen 8 s. rente, bezet op een stede «uuter der 
vrijheden neven dei· straten die vander v1•ijhedeu 
to ghcndwaert gaet ende ten bambrouke waert». 

- Betaalt 2 s~ rente, bezet op hetzelfde goed als voor 
gaande. Nog 9 s. r-entc op een dagw. land «int In 
gheland». 

- Betaalt 2 s. rente, bezet op hetzelfde goed als voor 
zaande. 
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- doir van pieter de 
bruwer 

- ptet 
zäjn 

nd 

- fait wilen ghij 

. casin de mulder 

• ltevrn d larnijn 

. Betaalt 10 s. rente, bezet op een half bunder wed 
«tusschen der beken ende der straten alzo men 

'an heruelvcrdighcm in hasselt ter ,1rijlv•- 

n als «pieter branwers» zi 

ijlen eigenaar van voornoemde stede. 

legen «inde vrijheit». 
taalt 9 s. rente, bezet op 

inghcland» gelegen. 
- Betaalt 42 s. rente, bezet 
«inde vrij heit» gelegen. 

«uuter der 

rt». 

een dagwand land «int 

op een behuisde sted 

- jans vander biest 
erve - Gelegen «int ingheland». 

· jann 
- pieter 

aberaerd 
-ander hel 

· wilen arenclt van 
macrck 

. gillis van Iadense 

beverHjn 
- ,,,.illis bouchors 

. clofr jan oompetns 

laC'ys de cran 

• clais iuahoen 

- bavo paruelaert 

- der wedewen 
pavens land 

· jan stuelin 

dorr jane van 
ulleru 

OUDEN AARDE nA UDEN AERDE» 

- \Voont i11 de «ûeinstrate» t 
- Betaalt :36 s. vente, bezet 

«staende in demstrate». 

Oudenaard 
01> een Jmi en rve 

- \\Toonde in de «deinstrate», 

OUTER «OUTERE» 

- Betaalt 3 ponden .rente, bezet op hetzelfde zoeë 
als voorgaande. 

0 RBOELARE «HEUVERBOELAER» 

h». 
n 

«gheheeten te calenberch» een bun- 
- _ nde «toeten 

- Betalen 56 en 6 den. r-onte, bezet op percelen land 
gelegen «ter planken». 

- Betaalt 12 s. rente, bezet op 10 dagwand land ge 
legen «l1ij den quenenbosch», 

_ Betaalt 4 ponden en 12 den. rente, bezet op perce, 
Ien land gelegen «ter planken». 

- Betaalt 46 s. rente, bezet op percelen Ja.ud gelegen 
«ter planken», 

- Ligt in de nabijheid van de " 
- Betaalt 18 s. rente, bezet op percelen land gelegen 
«ter planken». 

- Betalen 18 ponden en 12 s. rente, bezet op pcrce 
len land gelegen «ter planken». 
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- de kinderen rans van 
ullem 

- doir michiels van 
ullem 

- nathalie van cnltem 

- jan van longheval 

· kel'stiaens d 
poorter 

- pieter wevelberch 

- gilli 
wij 

aep van zijn 
wegnen 

rnelis colage fs 
jan 

- jan danneel 

· danneel de corvcr 

baerbele goeyon 

- marttne goeyon 

- giUis heraoot 

- Betalen 3 ponden 6 s. en 10 den. rente, bezet op 
percelen land gelegen «ter planken». 

bezet op percelen land gelegen 
«ter planken». 

- Betaalt 44 s. rente, bezet op percelen land gele 
gen «ter planken». 

- :aetaalt 3 ponden rente, ~t op ,tien dagwand 
land gelegen bij «den quenenbosch- 

- Betaalt 48 s. rente, bezet op tien dagwand land gr: 
lezen bij «den quenenbosch». 

SCHENDELBEKE «SCENDELBEKE» 

- Betaalt een kapoen en 2 s. rente, bezet op een 
«stedekin XVDI roeden groot achter der prietrat 
n van scendelbcke in den bouc-, 

• Betaalt 4 kapoenen en 9 s. r-ente, bezet op een ste 
de een dazwand zroot. 

SINT-MARIA-HOREBEKE 
«HOORENBEK.E BEATAE MARIAE» 

- Betaalt 6 s. en 6 den. rente, bezet op vier bunde 
land «npt broukevelt~ gelegen, palcnd aan «te 
kens velt... en «an spikens velt». 

SINT-MARIA-LIERDE 
«.:,ENTE MARIEN LIERDE» 

n dagwand en half 

n half bunder land 
utere neven sent 

- gtlhs joos erv 
. janne karieman 

- arend lettew 

- jan van caneghem 

- gillis vanden riede 

· Betaalt 2 s. en 6 den. rente, bezet op een dagwand 
land «up den Ianderghemcoutere». 
Betaalt 2 s. en 6 den. rente, bezet op het zelfd 
goed als voorgaande. 

~ft G rasteren koren als rente, bezet op 5 dag 
wand land gelegen «up deexkin neven de groot 
haghe»; nog bezet op een dagwand land gelegen 
«int thorout veldekin». 

- Ligt in het «thoront veldekin ••. 
- \Vijlen renteplichtige van 32 s. bezet op een dag- 
wand en half land gelegen «te vivere». 

- Betaalt 12 den. r-ente, bezet op een bunder land 
gelegen «up deexkin lanx der straten ten boute 
waert gaende anden zavelput». 
taalt 6 s. rente, bezet op een behuisde sted 
n dagwand groot gelegen ut 

te voor de vierscare mijn h 
aens», 

- Bezit gronden «ten fayte». 
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• jan artner 

- arend bijn 

· picter brecht 

• cloir• jan broucman 

- doir gheerd 
lercx 

. fuit her gilhs 
lercx 

- doir jan colage f 
uu 

- jacob coolbrand 

· de weesen van pietcr 
coolbrand 

doir van jam1e 
de laet 

· picter de coornan 

• gillis de smet f: 
gHlis 

- jacob de smet 

- adriaen de voldr 

Betalen 2 rasteren koren .rèute, bezet op 5 dag 
wand land gelegen «up de gaver coutre-. 

SINT-MARIA-OUDENHOVE 
«OUDENHOVE BEATAE MARIAE» 

- F,cu half bunder dat «te contrepande» hem toebe 
hoort gelegen tussen «den hovc ten bronke end 
den hove ter ntewerpoort». 

- Betaalt 17 den, rente, bezet op drie dagwand erv 
«up he melbronc», waarvan een dagwand bosch en 
wede is geheten «tdrijukelinc». Nog bezet op 2 dag 
wand land «UJ> scaclgcbcert ... ant sceruiere velt». 
Nog bezet op een dagwand «upt scaelaebeert au 
den kcrmc.rf'.I mcrsch». 

- Betalen 9 s. t-ente, bezet 01> een dagwand en half 
«int guchtcj- velt ... anden 

- Betalen 4 s. en 4 den. rente, bezet op drie dagwand 
rve «up himelbrouc ••. Nog bezet op twee dagwand 

«up aclgebccrt-, 
ten ud 
19 dac- 

- gh eet-ds .~ontaert. 
rtcde 

- Betalen 5 s" rente, bezet op het zoed «te1· steend» 
tien bunders groot. 

- Betaalt 6 s. rente, 'bezet o:p een dagwand wede ge 
legen «to ghnchte». Ook op 70 roeden «inden pad 
depoel- .Xog 6 s. rente, bezet op een dagwand land 
-upt bekevelt». 

- Betalen :J s" rente, bezet op Tijf dagwand gelegen 
aan «den beerdrtesch upt ·veJdekln dat men hecdt 
den bosch anden mansborne». 
Betalen 5 !'I" en 7 den. en 2 s. 7 den. ren- 
ten, bezet op voornoemde vijf dagwand. 

- Betaalt 7 s. en 2 den. rente, bezet op drie dag 
wand land «up hmelbrouc» gelegen. 

. Betaalt tweemaal 5 s" rente, bezet op he goed «ter 
.teend» tien bunders groot. 

- Betaalt 6 s. rente, bezet op een dagwand land gele 
gen «np hemclbrouc», 

- Betaalt 14 s. en 2 den. rente, bezet 01> een stede 
drie dagwand groot gelegen «bij der plaetsen tou 
denhove ••.. Betaalt nog 20 s. 1·ente, bezet op een 
bunder en half land» up ûeu evelinsberch anden 
reken brouc». 

_ Ligt «bij der plaetsen toudeuhove». 
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- joos h eyndericx t 
ghend 

- dotr ptctcr hergoots 

- de werlewe joo: 
kemel 

- gillis kerchofs stede 
- jan kuetrix 

- arend lett owea-c 

iJJis mae 

jan mijnko fs jan 

· sandcrs m ijnkc 

, an muelenijsers 
lochtin 

- doir gillis otten 

- Betaalt 4 ponden rr-nte, bezet op twee vcldekens 
geheten «de dechelt ende scernters veldckine». 

~ Betalen 11 s. 1·entc, bezet op zes dagwand 1ancl «in 
den ho ve vandcn heuverst en Iemboscho voor den 
diercost ander sartt-eusen land vanden goede ter 
niewpoort». 

- Betaalt !'i s. rente, bezet «upt capr-lle veldekin ghc 
leghen neven scntc martins kerchof». 

- Ligt an de «strate ter linden». 
- Betaalt 3 s. rente, bezet op drie dagwand land «upt 
mans velt ant goed vanden brouke ende ande 
brt'l't mer-sch». Betaalt nog 10 s. rente; bezet op 
<h'ie dagwand wede geheten, «der nichten weedc» 
aan de «strat e ter linden». Variante: kuetevic. 

- Betaalt 12 R. rente, bezet op zes dagwancl land «in 
den 110-ve vanden heuversten Iemboscne voor den 
rlir-r-oost». Betaalt nog 12 s. rente, bezet «up een 
stede ter i-aken» een half bunder groot, «tusschcu 
de1• straten ten keere ende der straten ter stoet». 

- Betaalt 5 s. c11 3 den. rente, bezet op zes dagwand 
wecs-ts velt». 
'. rente, bezet op vier dagwand land «u pt 

den. rente, b ezet op zes dagwand lancl 
«Inden hovc vandcn hcuversten lemboschc voor 
den dicrcost». 

- Ligt «Irrt gucht.crvvtt». 

- fuit gillis persenuer- 

- doir jakemaert 
srueeds taudenaerdc. 

Iuit jan pioter 

- .joos prieels 

fuit [an smeets 

- katheJinc smeed 

- doir hor pieter 
meed 

- jan stuckcth, 

- Betalen 20 s. rente, bezet op een stede «te guchtc» 
en op drje dagwand land aan «ghuchtet·ve1L. anden 
drIcsch te ghuchtc». 

- \\'ijl<•n eigenaa1· van een half bunder Ja11d op d 
«nedersten Ie m bosch». 
Betalen 15 den. rente, bezet op zes dagwand land 
«inden hovc vanden heuversten Ie mboschr- voor den 
dies-cost». Variante : «de smet», 

- Wi,ilrn eigenaar van drie dagwand land gelegen op 
« hcmclbrouc- . 

• Betaalt 10 s. 8 de n. rente, bezet ov het «g-oecl tet· 
stcenû» tien bunders groot. 

- \Vijlen eigenaar van Z<\S dagwand land «u nt 
. ;weel'ts velt» . 

. Betaalt 17 den. 1·<'nte, b<'z<•t op zes dagwand land 
«np sweerts velt». 

- Betalen 16 den. rente, bezet op zes dagwand land 
«up sweerts velt». 

- Betaalt 19 s. en 4 den, rente, bezet op ·vijf 
bunders land gelegen «onder den be crdrtsch upt 
veldckin dat men heedt den bosch andcn ruans 

nde es ghchouden ... vanden hccrscepe ten 

- fuit wilJems vanden 
bochaute 

- jan vandcn hol 

- joos vanden wallc 

\Vijlen eigenaar van een stede «ter raken» gche 
ten, een half bunder groot, 

- Betaalt l6 den. 1·e-111.e, bezet op vijf bunders land 
gf'lrgrn «onder dPn beerdrlesch». 

- Betaalt 4 s. r-cut.e, bezet op c•t•n. dagwand en half 
land «int ~nchtervelt». 
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- katheline vändcr 
holderbek 

t 

- cloir jacob vande1.· 
holderbeken 

- [acob vands-r holder 
beke 

- clais vander 
hollerbeken 

- loey vander 
hollerbeken 

· luit picters vander 
hollerbcken 

gode- 

vander 

- jans lochtinc vandei 
str-eect 

- tuit t·acs 
vander streect 

- jonchcrn dannel 
van heerze! 

- fuit taillefers van 

- jan van twemb~ 

- Betaalt 4 s. en 5 den. r-entë, bezet öp een dagwand 
land «up den evelmsbcrch» gclt'gen. 

- Betaalt. 8 den. rente, bezet. op een half bunder g" 
legen op de «ncdersten lembosch». , 

- Betalen 12 den. rentr-, bezet op drie dagwand land 
«upt mans Yelt». 

• Betaalt 16 den. rente, bezet 01> vijf bunders land 
gel<'gen op de «bccrdrtesch». 

. Betaalt 16 den. rente; bezet op zelfde voorgaand 
goed. 

- Betaalt 4. s. rente, bezet op dril' dagwand erve «up 
hemelbronc», 01> twee dagwand land -upt scaelgc 
beert». Betaalt nog 2 s. en 2 den. rente, bezet 
op drie dagwand land «up hirnelbrouc». 

• \Vijl<'n etgcnaai- van een dagwand land gelegen «te 
ghuchte». 
Betalen 4 s. r-ent e, bezet op c<'11 dagwand en half 
land «int guchtervelt». 

- Wijlrll eigenaar van 
guehtervelt «en van 
u-. 

- Betaalt 6 s. t-ent e, bezet op vijf bunders land gele, 
gen op de «beerdrresch». 

en dagwand en half «int 
vier dagwand in het -beke- 

- Ligt in de «hcurelbrouc». 
- \Vijlen eigenaar van ren dagwand land «up hemel- 
bronc». 

- Bezit gronden op het «bekevelt». 

\'fï,jlPn eigenaar van hf't «ca pelle velde ken». 
Betaalt 9 s. en 4 den. rente, bezet op een half bun; 
der» up den ncdorstcn Ie mbnsch». 

- Betalen l O s. rente, bezet OI) «der nichten woede» 
ch-ic dagwand groot. 

. Ligt «npt bekevelt». 
Betaalt tweemaal 14 
goed «ter steend- tien bunders groot. 
Betaalt tweenurnl 18 s. en 8 den. rent 
y 

• kaerle willemet 

bezet 01~ he 

ez 11 h 

SINT-MARTENS-LIERDE 
«LIERDE BEATI MARTINI» 

- adriaen berchmans 
veldekin 

- gillis clement 
- giJlis colage fs jam; 

- Ligt «up de strcect». 
- Bezit gronden «Inden huevel». 
Betaalt 2 s. en 8 clen. i-eute, bezet op twee dagwand 
land «up den huevcl bij lenthoud-. Betaalt nog 9 s. 
rente, bezet op een bunder land -upten lembosch. 
Rij woont «te Ienthoud-. 
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- doir jan 
«ilr 

lage f: 

- ian colaae fs jans 

- dotr gUlis collagci, 
fs. jan 
adriaen cornpein 

pletcr compein 
ptcter coppins 

ol cousiins erv 

doir gillis couxijn 
fs. coolar-rt 

· fuit SlllOCD ranr-n 

- mart.in de backcrc 

meester pauwel 
debaenst 
lais de bisschop 

- ,oos de hayer 

- andrtcs de mil 

- jan de ne-vc fs. 
CVLTI 

jan de pipcr 

- jan de taye L. 
jan 

- cJais d 
]ai! 

uus d•· 

- pietcr- de zuttere 
Is. cläi, 

. nieter de zuttere 
jan 

- Betalen 15 s. en 8 den. rente, bezet op een bunder 
land «uptcn lembosch», Betalen nog 2 s. en 8 den. 
rr-nte, bezet op twee dag·wand land «11p den hue 
Yel bij lcnthoud». Betalen noa 3 s. en 6 den. rente 
bezet op vijf dagwand land «up steenaerts velt». 

s. rente, bezet on een stede «gheheetcn 
van oude 

Iinden up 
paeic waert 

gaet». 
- Betalen 4 s. rente; bezet op een half dagwand «nn 
de- streect». 
Betaalt 4 s. en G den; rente, bezet op 
clel'. 

n half bun, 

- Betaalt hetzclf<le bedrag op hetzelfde goed. 
- Betaalt 3 s. en 6 den. rente, bezet op een stede «te 
Icnthoud- gelegen, een bunder groot. 

- Ligt «ter- holderbeke». Hij woont «upt en coi-ten 
bosch», 
Betalen 2 s. en, 3 den. rente, bezet op een dagwand 
land «te1· holderbckc». 

. schen der straten "nel 
- Betaalt 5 s. en 6 den. rente, bezet 01> een stede. «te 
Ienthoud en OJl een dagwand land1 aldaar . 

- Bet aalt, 12 ponden i-cntc, bezet «up tgocd ter waar 
ûen». 

- Betaalt !l !>. <>n 6 den. rente, bezet op l'en stede «t 
le nthond en op een dagwand land aldaar. 

- Betaalt. 3 den. i-entr-, bezet op een half dagwand 
«up tstreect». 

- Betaalt !) .-. n 6 den, vcnto, bezet op tw 
_ ~ Iacrbcke». 

_ Geeft 3 «Coppens PnclC> t>l'n alf corcns» rente, bezet 
1' drie dagwand land nu in w<'ide gelegd, palend 
-anden kercwech vanden mnenchove-. 
Betaalt 44 s.p. rente, bezet 01> een half bunder ne 
n «der pr-iesteraige te sente marcins tierde, OJ) 

en dagwand meers «an dweddcwatere», op een 
broukelkin neven johannes veldeken dat men 
hoedt de buchte», op een stede en een half bunder 
groot» dtcmen heedt d<:' vlamijnc «gelegen in <lCI 
uli('rdc coutre». 

- Betaalt 4 s. en 4 den. rente, bezet op 50 roeden land 
«up den lcmbosch». 

- Betaalt 3 s. r-ente bezet op een dagwancl land «up 
de strcect voor thof ter schuere». 

gcr vernoemd bij clr naam jan 
kapoenen en half en 11 

zet op het half bunder aan de «<}H'Î 
taalt nog drie kapoenen en 8 s. rente, 
tede d1·ie clag'\vand groot, ook aldaar 

- Betaalt 17 den. rente, bezet op een half bun 
der land «up den berteneh-icsch». 

- Betaalt 4 s. en 4 den. 1·entc, bezet als voorgaande 
bezet op en dagwand Iand 

een 

«up 
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- h.ooricn van janne 
den gri 

- lijsbctten 
heflincx 

Bezitten Pen broek, maar do li~tiJna- is niet nader 
bepaald. 

- dotr j 

\ . jan kaenst stedekiu 
. arend Inux 

- her maes spapcn 
tede 

- doil• gheerds marte 
loeren 

- andrtes mijnk 

- gillis mijnk 
fs. [ans 

- jan mijnkc 
fs. andri 

- jan mijnk 
fs. gilU 

· sanders mijnk 

- Betalen 5 -~ 
«te Ienthoud» een bunder groet eu 

en dagwand ~root. 

tedcken 
ll. 

- Pastorie ,1m1 pastoor ~Iaes te Bint-Martena.Lierd 
. Betalen 12 s. rente, bezet op de «stede te steen 
velt» vijf dagwand groot. 

· Betaalt 6 s. rente, bezet op zeven dagwand Ianrl 
«up steenaerts velt» gelegen naast het voorgaande. 

- Betaalt 16 den. rente, bezet op zeven dagwand land 
«up steenaerts velt». 

- Betaalt 2 s. en G den. rente, bezet op en half bunder 
«up de streect». 

- Betaalt 16 den. rent<>. bezet op een dagwand land 

- doh- andrie 
mijnkcn 

- jan millis hoorien 
- êloir adrtaen 
moenms 

mulder, 

prteel 

. fnit jan 
van 1 

poncheu 
ne 

- artuer roegier 

- _jan roegters 

· lijsbette roegters 

· -vroone roegters 
- don• pietel' rut 

. rente; bezet op een stede een half bun 
der groot gelegen «inden hu 

- 1\_,, onen «te lenthoud». 
- Betalen 4 s. en i9 den. nente, bezet op twee dag- 
wand m cers «te Jaerbeke», 

- Ligt dichtbij «de prlesteraige». 
- Betalen 14 s. rente, bezet op GO roeden land gelegen 
aan de straat voor het kartuizerklooster. 

- Betaalt 2 s. en 3 den. bezet op het «helle- 
gaerts veldekm» een oud bunder groot. 

- Bezit een half bunder land op «tuedertruusvelt». 
- Betaalt 3 s. en 2 den, rente, bezet op twee dagwand 
011 half «up de strcect». 

- Betaalt 14 den. rente, bezet op zeven dag, 
wand Iand «up steenaccts velt». 

. Betaalt 13 den. rente, bezet op voorgaande 
goed. 

- Betaalt 4 s. rente, bezet op voorgaande goed. 
- Betalen 8 s. rente, bezet op een stcd 
een dagwand en half groot: betalen 
rente, bezet 01> zeven dagwand Iand «u11 
velt»; betalen nog 5 s. en 3 den. rent 
twee dagwand en half Ian<l "UP de streect». 
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- fuit 'l)'moens ruwen 

- cloir jan sarmacrt 

- ftût, .. jans smeed 

- jakemaerts smeet 
land 

- zrrte staven 

cloir Ians tayen 

doir gheerds vander 
ich 

gillis vanden borre 

- dotr luux vanden 
bossche 
fuit pteters vanûer 

:ammen 
de weesen [aco 
vanden dal 

- adrraen vanden dam 
m 

- [ans mersch vandcn 
damrue 

- tuit artuers vanûen 
h 

- der kindren 
vanden hou 

- hnir-en van piot ('t'<'n 
anden mal 

- ja.nn 
le 

- piete1· vanden veld 

andcn opstal- 

_ Wijlen naar van een dagwand land «up d 
cla~wand, van een half dag 

bunder, alles 
verwant met Jan 

kartmze van Sint- 

n 
l' gr 

gelegen «te Ienthoud». 
- \Vijkn eigenaar, samen met «Iijsbetten 
van een dagwand <·n half «up den hucv 

- Is dezelfde persoon als jakemacrt d 
ger. 

- Betaalt 2 s. en 8 den. rente, bezet op 

11 
rente, bezet 01> een 

1> een dagwand. beid 

ghcilincx» 
1». 

zi hu• 

n dagwand 
n half land «u1> den hu 

- - Betalen 3 s. rente, boze 
«ter holdcrbeken». 
Betalen 20 

dagwand «up 
Wijlen 
ven 

1 ••. 
n half bunder broek 

p een dagwand land 

nte, bezet op drie dag 
'dichtbi] de «kercwech van- 

bezet op drie dagwand land «up 

- Wijlen eigenaar van twee dagwand meers gelegen 
«te laerbeke». 

- Betalen 4 den. rente, bezet op een stede van een 
half bunder. 

- Betaalt 3 s . .rente, bezet «up :een stede ten upstal 
lr» een dagwand 

- Ligt aan het «dweddewatere». 
Wijlen eigenaar van «een stede ten upstalle» 
dagwand en half groot. 

n 

Ligt aan de «pri 
- Eigenaars van 

... 

·rus vanûer beken 
ede 

- lijsbettc vander 
poorten fs. lievin 

vander 

gillis vander 
wee 

land «up sconvent 
1·ente, bezet op een ander 
velt». 
n dagwand land «up scon , 

dagwand land 
«coppen ~o 

dagwand 
muenc 
J) twe 

_ Ligging niet vermeld. 
- Betaalt 21 s. rente, bezet 
en nog op clri 

- ,,. ijlen eigenaar 
narts velt». 

n dagwand en half 
gen «ter holderbeke». 

van zeven dagwand) land «up stee. 

- Ligging niet vernield. 
- Betalen 18 s. rente, bezet op 
mederhuusvelt» gelegen. 

n half bunder «up 
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- ~illis vander weeden 
- jan vandej- weeden 
- artuers veldckin vau 
lenthoud 

- adriaen vau 
oodick 

- Betaalt 
- Betaalt 

u 6 den. rente bezet al! voorgaand 
('n 6 den. rente bezet als voorgaand 

- clais ,,an 

van 

dick 
\ Land «U[) de strecct». 

- doir danncels van - Betaalt 5 s. \en 2 den. rente, bezet op een buudre 
raccoord 

- doic raes van torte 
boome 

- jan \'au twembek 

- jans vleeschouwer 
.tedc 

clou· jan zeghers van 
vdeghem 

· dhon-s jan zutter 

- rloir Ieys zntter 

- ::,yn'loet1s zutter 
vcldekm 

- doir heinde asaerd: 

<>;illi 
rve 

- d 

nin 

van- 

- mathrjs vanûen 
bossche mersch 

- jan vandon .nast 
rve 

- doir metheeu 
ander baghen 

• uuchiels mersch 
van wareghem 

- Ligt to «Ienthoud». 

, bez or een half dagwand 

. Ligt «ter 
- Betaalt 4 s. en 8 den. rente bezeü op een dagwand 

• Ligt «upt b 

bezet p een 

sera 

den, rente, bezet op zeven. dagwand land 
«up steeuaerts velt» gelegen. 

- Betalen 36 s. rente, bezet op een stede «te steen 
velt» vijf dagwand gL'OOt. Betalen 3 s .. rente, bezet 
p een half bunder broek «tel' nolderbeken». 

- Betalen 2 s. en 7 den. rente, bezet op zeven dag 
wand «up steenaerts velt». 

- Ligging niet vermeld. 

STEENHUIZE «STEENHUUSE» 

- Ligt «up tgrootc cruus veldekm». 
. Betaalt 21 s. rente bezet als hoger doh: hcinri 
asaerûs. 

ióutere», 

- Li~t «te conteke». 

- Ligt «upt bosschelkin contere». 
- Betalen 9 s. en! 6 den. rente; bezet 
gei· bij doir heim-Ie asaends. 

- Ligt «te 

p goed als ho- 

nteke». 
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TRIJPEN «STRIPEN » 

- llevin d olfrnakcr _ Betaalt 32 s. rente, bezet 
ren half bunder land «t 

p een half bunder 
knutseghem». 

n 

- danneel de 
m uudcneer 

- gillis van couwen 
bergh 

\ 

- ghee.rd ba<ldin. 

- ~mis de cubber 

andr-i goossin 

- de weesen jacob 
faeniaert 

- arend îelewite 

· jan mahauden 

- clais maliocn 

- adriaen ende picter 
roolf 

- sand 
font 

vanden 
ne 

- gillis vanden 1>a1·r 

- jan vander eeken 

· jan de bere 

- gillis de gheyter 

· [anno de kuuper 

• pieter de persernier 

. Betaalt 11 

- Betaalt 11 

rente op aocd al 

rente op ~oecl als voorgaand 

ZARLARDINGEN «ZAERLINGHEN» 

- Betaalt 19 den" rente, bezet op een dagwand 
n 75 roeden meers «in de calstcrtmersch-, 

- Betaalt 30 s .. rente, bezet op een dagwand meel' 
gelegen «ter mijnsbr-ugghcn». Ook, nog op een daz 
wand land aldaar. 

- Betaalt 5 s. en 6 den. rente, bezet op drie dagwand 
land «onder decxkin te zaei-Iinghen», 

- Betalen 19 den. rente, bezet 01> een dagwand 
en 75 roeden meers «in de calstertmersch». 

· Betaalt 7 s. en 6 den. rente, bezctd p een dagwand 
meers gelegen «ter mtjnbrugghen». Ook nog op een 
dagwand aldaar. 

- Betaalt 12 den. rente, bezet op een stede en erv 
te «gtcmbekc- gelegen. 

- Betaalt 19 den. rente; bezt op een dagwand 
en 7::; a-ocden meers «in cle calstertmersch». 

• Betalen 3 s. en 3 den. rente; bez 

ZEGELSEM «ZEGHELSEM» 

01) 

rgaand 

dagwand 

dagwand 

n oud bun- 

bezet op een dagwand meers 
tvoorscrcvene bundre 

hen 

n dagwand meer 
«ant ke:yvelt» ,zelfclrt" sneers waarvoor- jooris coo 
man hoger vernoemd, rente betaalt. 

- Betaalt 10 s. rente op een half bunder 1and «upt 
ncdervelt ••. 

- Betaalt 18 s. 9 den. rente bezet op zelfde bunder 
waarvoor jan de bere, hoge» vernomd, renten be 
taalt. 
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- marm-iete kuetrix 

\ 

, de wedewe Iaurens 
mulders 

de kinderen van jan 
ne prendomme 

• stevin scietcatte 

ver callen sctetcats 

- fu.it stevins scietcat 
ten doude 

- jan smeeds land 
. arend van der 
linden 

- fuit pteter wouters 

- ogter de vleeschou 
were 

- Betaalt 18 den. rente, bezet op een hofstede, ecu 
half bunder groot,... «anden manpat die van aude, 
naerde comt ... ende comt ten voorboofde ancle kcr- 

. -ate». 
Betaalt nog 4 s. rente, 
waarvoor pieter de per 
ten betaalt . 

bezet op zelfde bunder 
mier, boven vermeld, ren- 

- Betaalt 9 den. rente, bezet op 
zelfde meers waarvoor joo-ri 
uoernd, renten betaalt. 

- Betalen 10 s. renten, bezet op een half bunder land 
«upt ros gheleghen neven der saertreusen land van 
ghend». 

• Betaalt 6 s. 3 den. rente, bezet op 
zelfde waarvoor margrtete kuctrix renten betaalt. 

tevin scietcatte betaalt voor «callen 
n 3 den. renten, bezet op zelfd 

n dagwand meer 
ooman, hozer ver- 

- \\'1jleu eigenaar van ,,o 
- Ligt «npt nedervelt neYen roegtcrs clerx land» . 
- Betaalt 12 ponden rente, bezet «up een zhesat 
te wetens Uil een stede ter hoovorst». 

• ,vijlen eigenaar van een dagwand meers «ant key 
velt». 

ZOTTEGEM . ZOTTEGHEM» 
n dagwand 

- ...-uit robbrechts 
·wiJ1cmet - "ïjlen eigenaar van voornaande. 

GOT.l'EThI a-Lele 
alère GAUBLOl\1:ME 
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