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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor raadpleging en reproductie

VOORWAARDEN VOOR RAADPLEGING EN REPRODUCTIE

Het archief is ouder dan 100 jaar en bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij. 
Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van
toepassing in het Rijksarchief zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op 5 
juni 2009, onder voorbehoud van herziening.
Fysieke kenmerken en technische vereisten

FYSIEKE KENMERKEN EN TECHNISCHE VEREISTEN

Een aantal van de losse stukken in deze inventaris kennen een perkamenten 
drager. Zij werden als dusdanig aangeduid.
Toegangen

TOEGANGEN

Deze toegang geldt als vervangende toegang voor bestanddeelnummers 159 
(gedeeltelijk), 353, 578 en 652 uit de oude inventaris van het Land van Gavere:
RENSON S., Inventaris van het archief van het Land van Gavere(Rijksarchief te 
Gent, toegang 085), Gent, 1990 (vertaling van oudere versie, ca. 1900). Een 
groot deel van bestanddeelnummer 225 uit de inventaris van het Algemeen 
Familiefonds werd hier eveneens herbeschreven: Inventaris van de algemene 
verzameling van familiearchieven (Algemeen Familiefonds), bewaard in het 
Rijksarchief te Gent, eind 19de eeuw - heden(Rijksarchief te Gent, toegang 
191), 8 dln., Gent, z.d.
Tot slot kan deze toegang ook als een nadere toegang gebruikt worden voor 
bestanddeelnummer 33372 van de Raad van Vlaanderen, waarvan de stukken 
evenwel nog op hun oorspronkelijke plaats zitten: BUNTINX J., Inventaris van 
het archief van de Raad van Vlaanderen(Rijksarchief te Gent, toegang 008), 9 
dln., Brussel, 1964-1979.
Aanwijzingen voor het gebruik

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

De aanwezige archiefstukken in dit bestand werden gedetailleerd beschreven. 
Een index van persoons- en plaatsnamen is voor de raadpleger een extra 
hulpmiddel. Alle oppervlaktematen vermeld in de beschrijvingen vallen onder 
de geldende conventies in het Land van Aalst 1.

De documenten kunnen worden aangevraagd door het opgeven van het 
nummer van de toegang (vermeld op het titelblad en in de rechterbovenhoek 
van elke bladzijde), namelijk 085/4, en het bestanddeelnummer dat wordt 
aangetroffen links vóór elke archiefbeschrijving.

1 Zie MERTENS J. en VANDEWALLE P., Metrologisch Vademecum voor Vlaanderen (Bronnen en
bijdragen tot de Vlaamse Geschiedvorsing, uitgegeven door het Genootschap voor 
Geschiedenis "Société d'Emulation" te Brugge, 7), Brugge, 2003, p. 91.
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Het verdient daarenboven aanbeveling om, bij het verwijzen naar documenten 
in een wetenschappelijke tekst, het archief de eerste maal te citeren met zijn 
volledige naam. Nadien kan worden volstaan met een verkorte referentie 2.

Het cruciale deel van deze inventaris is het luik "beheer van het heerlijk 
patrimonium". Het geeft de raadpleger een uniek en uitvoerig beeld van niet 
alleen beheer, maar ook de manier waarop dergelijke goederen werden 
doorgegeven door middel van erfenis of koop.

2 Respectievelijk
- volledig: RIJKSARCHIEF TE GENT, Heer, leenhof en laathof van ter Heiden te Paulatem, nr. 
[bestanddeelnummer]
- verkort: RAG, OGA ter Heiden, nr. [bestanddeelnummer]
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Geschiedenis van archiefvormers en archief

GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMERS EN ARCHIEF
Archiefvormers

ARCHIEFVORMERS
Naam

NAAM

Heer van ter Heiden 
Vroegere naam:heer van ter Talen

Leenhof van ter Heiden 
Vroegere naam:leenhof van ter Talen

Laathof van ter Heiden 
Vroegere naam:laathof van ter Talen
Institutionele geschiedenis

INSTITUTIONELE GESCHIEDENIS
Algemeen

Algemeen

3De heerlijkheid Ter Heiden was een vol leen dat rechtstreeks gehouden werd 
van het leenhof van het Land van Gavere. Tot het einde van de 17de eeuw 
werd deze heerlijkheid ter Talen genoemd, nadien kwam de naam ter Heiden 
op de voorgrond. Het territorium ter grootte van een halve bunder (ca. 61,5 
are), een restant van een veel groter gebied uit de 15de eeuw, strekte zich uit 
binnen datzelfde Land van Gavere, meer bepaald te Paulatem 4. Van ter 
Heiden, toen ter Talen, was reeds sprake in de eerste helft van die 15de eeuw 
en de heerlijkheid bleef bestaan tot het einde van het ancien régime, wat ook 
weerspiegeld wordt in dit archiefbestand. Vroegere sporen konden niet worden 
teruggevonden.

De heer van ter Heiden kon in het kader van zijn beheer beschikken over twee 
instellingen: er was zowel een leenhof als een laathof aanwezig.
Heer van ter Heiden

Heer van ter Heiden

Uit een overzicht van de door ons gekende heren van ter Heiden, blijkt dat 
diverse families doorheen het ancien régime deze heerlijkheid in handen 

3 VERFAILLIE J., "Of Archives and Men". Identificatie van de archiefvormers in het 
conglomeraatbestand Land van Gavere (eind 15de eeuw - ca. 1820), deel 1, verhandeling 
Master na Master in de Archivistiek, VUB, 2006, p. 66-67.

4 Het betreft de oppervlaktematen die in het Land van Aalst werden gebruikt. Zie MERTENS J.
en VANDEWALLE P., Metrologisch Vademecum voor Vlaanderen (Bronnen en bijdragen tot 
de Vlaamse Geschiedvorsing, uitgegeven door het Genootschap voor Geschiedenis 
"Société d'Emulation" te Brugge, 7), Brugge, 2003, p. 91.
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hebben gehad 5.

De oudste vermelding van een heer van ter Heiden treffen we aan in 1432, 
toen Jan Vander Heyden deze titel droeg. Tijdens het midden van de 15de eeuw
is de heerlijkheid overgegaan naar een zekere Ghelein Bets en zijn echtgenote 
Jozijne Vierendeels, vermoedelijk door een verkoopsactie. In ieder geval was 
Claere Weijties, alias Claere Bets anno 1463 de wettige erfgename van vader 
Ghelein. Samen met Claeys Moenings, haar echtgenoot, zou ze tot het einde 
van de 15de eeuw het gebied in handen hebben gehad.

Na Claere Weijties maken we in ons overzicht een sprong richting 1531, waarbij
we terechtkomen bij de familie Fiers of Fieren. Jooris Fieren en echtgenote 
Gheertruut Van Den Hecke zouden erin slagen om ter Heiden gedurende drie 
opeenvolgende generaties in handen van de familie te houden. Zoon Jan erfde 
de heerlijkheid in 1570, diens zonen Philips en Lieven op het einde van de 16de
eeuw.
Op 30 juni 1600 verkocht Philips de heerlijkheid aan Cornelis Van Beaumont, 
die op dat moment gehuwd was met een niet nader te duiden familielid, 
Elizabeth Fiers. Anno 1609 wordt deze transactie bekrachtigd door broer 
Lieven, maar amper drie jaar later komt er een kink in de kabel: neef Jan 
Baptiste Van Loo, gehuwd met een dochter van Cornelis Van Beaumont, dient 
een verzoek tot "naarhede" in om de verkoop van 1600 te betwisten. Hij schrikt
er zelfs niet voor terug beide broers tegen elkaar uit te spelen en heeft 
uiteindelijk zijn gelijk gekregen: op 9 juli 1664 is het vervolgens hij of zijn 
gelijknamige zoon die ter Heiden verkoopt aan de volgende eigenaar, 
Heijndrick Le Boiteulx.

Isabelle Zoete, echtgenote van Le Boiteulx, ageerde als doorgeefluik voor de 
heerlijkheid. Na het overlijden van haar eerste man werd haar tweede 
echtgenoot, Franchois Causse, eveneens heer van ter Heiden. Wanneer ook 
deze in 1712 overleed kende het grondgebied opnieuw een verkoop, dit keer 
uitgevoerd door de curator van het sterfhuis Causse ten voordele van Jacques 
Anselmus De Draeck.
Met de familie De Draeck bevinden we ons vermoedelijk bij het einde der ter 
Heidense heren: zoon Frederick François is immers de laatste naam bij wie we 
de aanduiding "heer" binnen dit archiefbestand aantreffen, meer bepaald in 
1784. De overdracht gebeurde bij het overlijden van vader Jacques in 1728. We
kunnen bijgevolg stellen dat deze familie het grondgebied tot het einde van het
ancien régime in handen heeft gehad.

Ter Heiden was een bescheiden heerlijkheid die de bovengenoemde personen 
een aantal inkomsten opbracht 6. De heerlijke rechten waren nochtans beperkt:
zo had de heer enkel het recht op de grondjustitie, of dus lagere rechtspraak. 

5 Voor een schematisch overzicht en alle relevante bronverwijzingen, zie punt VII van deze 
algemene beschrijving, namelijk "Bijlage: overzicht van de heren van ter Heiden".

6 Gebaseerd op Rijksarchief te Gent, Land van Gavere, nr. 7/1, fol. 151 en nr. 6, fol. 139; VAN
TWEMBEKE J., Lijst der heerlijkheden van het Land van Aalst, in Land van Aalst, 1962, XIV, 
p. 295 en SNAUWAERT D., Paulatem, s.l., 2010, URL: http://www.didier-
snauwaert.be/Paulatem.htm (geraadpleegd 02/06/2010).
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Voor die rechtspraak kon hij rekenen op zijn leenhof en zijn laathof, 
respectievelijk het gevolg van het bestaan van vijf achterlenen en negentien 
laten.
Om dit geheel beheersbaar te maken, mocht de heer een meier aanstellen, die 
evenwel de eed diende af te leggen in handen van de baljuw van het Land van 
Gavere. Deze vertegenwoordiger stond niet alleen aan het hoofd van het 
laathof, maar was eveneens verantwoordelijk voor de inning van de heerlijke 
rechten.

Op het zuiver financiële vlak kan allereerst gewag worden gemaakt van 
rechten bij leenverhef en van het recht op dood- en wandelkoop. Te allen tijde 
kende het leen van ter Heiden vijf volle achterlenen, te situeren binnen Sint-
Maria-Latem. Bij verhef van elk leen had de heer recht op een som, het 
zogenaamde reliefgeld of verheffingsrecht, ten bedrage van tien ponden 
parisis. In plaats van deze tien ponden kon de heer ook de "beste vrome van 
drije", dus de beste opbrengst van drie opeenvolgende jaren opvragen. Dit 
verheffingsrecht werd altijd gecombineerd met twintig schellingen 
kamerlinggeld, een soort administratiekost.
Bij verkoop of erfenis van een achterleen oefende de heer daarenboven het 
recht tot wandelkoop, respectievelijk sterfkoop uit, wat inhield dat hij een 
tiende penning kon eisen van de koopsom of de waarde bovenop het 
verheffingsrecht en het kamerlinggeld. De ter Heidense heer had op zijn beurt 
uiteraard gelijkaardige verplichtingen ten opzichte van de heer van Gavere, die
zijn leenheer was.

De belangrijkste bron van inkomsten waren de heerlijke renten, geïnd door de 
meier. Deze rente bestond uit "IIII sch(ellinghen), vier mokens cooren, ses 
mokens evere, drij cappoenen een hoen vallende te kerssavont, vijftich eijeren 
te paesschen ende een gans te baefmisse elck ts(iae)rs 7". Met andere 
woorden: elk jaar diende men tegen Kerstdag een bijdrage van vier 
schellingen, vier mud koren, zes mud haver, drie kapoenen (gesneden hanen) 
en één hoen aan de heer af te staan 8. Op Pasen ging het om vijftig eieren en 
op Bamis (1 oktober) om een gans.
Leenhof van ter Heiden

Leenhof van ter Heiden

9Aangezien ter Heiden een aantal achterlenen telde, was er waarschijnlijk al 
heel vroeg sprake van een leenhof dat een aantal basistaken uitvoerde. Het 
hof, bestaande uit een ongenoemd aantal leenmannen, had eerst en vooral 
een bestuurlijke taak: het moest immers de leenadministratie bijhouden.
Wat de juridische taken betreft, worden enkel sporen aangetroffen van 
contentieuze rechtspraak aangaande leenmannen en -goederen. Deze was 
bovendien beperkt tot de grondjustitie. Voluntaire rechtspraak behoorde toe 
aan het laathof.

7 RAG, Land van Gavere, nr. 6, fol. 139.
8 Een mud, hier "moken" genoemd, bestond in de meeste streken uit zes zakken.
9 Gezien het ontbreken van literatuur over deze instelling, kunnen we hier enkel algemene 

vaststellingen weergeven die gebaseerd zijn op de aanwezige archiefstukken.



Heer, Leenhof en Laathof van Ter Heiden te Paulatem 9

Laathof van ter Heiden

Laathof van ter Heiden

Ter Heiden telde niet alleen een aantal achterlenen, maar ook negentien laten 
die goederen in cijnspacht hielden van de heer. Hierdoor ontstond een laathof, 
dat als voornaamste bevoegdheid het erven en onterven had 10. Aan het hoofd 
van dit hof stond de meier, dezelfde persoon die de inning van de heerlijke 
renten voor zijn rekening nam. Zoals vermeld werd hij aangesteld door de heer 
en legde hij de eed af in handen van de baljuw van het Land van Gavere.
Aan de inhoud van het archiefbestand te zien, was dit juridische takenpakket 
tevens de hoofdbevoegdheid van het laathof, met zowel contentieuze als 
voluntaire rechtspraak.
Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Mede door het feit dat de heerlijkheid betrokken raakte in een proces dat voor 
de Raad van Vlaanderen werd gevoerd, hebben tientallen archiefstukken de 
tand des tijds overleefd 11. Aan de aard van die documenten te zien, werden ze 
door de Raad duidelijk opgevorderd bij de heer zelf. Aan het einde van het 
conflict zijn ze nooit teruggekeerd naar hun oorsprong en werden ze 
toegevoegd aan de grote verzameling "geconsigneerde papieren" van de 
justitieraad.

Wat de stukken betreft die zich niet in het archiefbestand Raad van Vlaanderen 
bevinden, zitten we op een conventioneler spoor. In de praktijk was de rest van
het archief immers hoogstwaarschijnlijk in handen van één bepaalde 
functionaris, een zetelende leenman of laatman, of een familie van leen- of 
laatmannen, waardoor we kunnen concluderen dat het via particuliere handen 
als aanwinst in de collectie van het Rijksarchief is terecht gekomen.
Verwerving

VERWERVING

De documenten die werden opgenomen in deze inventaris, maakten tot voor 
kort deel uit van het conglomeraatbestand "Land van Gavere". De oorsprong 
van dit bestand bevindt zich in twee neerleggingen met bijhorende 
plaatsingslijsten, respectievelijk uit 1837 en 1846 12. Een herinventarisatie 
volgde ca. 1900, wat resulteerde in een eerder chaotische, Franstalige toegang 
tot het geheel. Deze kende vervolgens heel wat schrappingen en 

10 RAG, Land van Gavere, nr. 7/1 fol. 151 en nr. 6 fol. 139; VAN TWEMBEKE J., Lijst der 
heerlijkheden van het Land van Aalst, in Land van Aalst, 1962, XIV, p. 295.

11 Ut infra, p. 11.
12 De archiefgeschiedenis van het conglomeraatbestand "Land van Gavere" wordt 

gedetailleerd beschreven in VERFAILLIE J., "Of Archives and Men". Identificatie van de 
archiefvormers in het conglomeraatbestand Land van Gavere (eind 15de eeuw - ca. 1820) 
(Rijksarchief te Gent, toegang 085/Th085), verhandeling Master na Master in de 
Archivistiek, VUB, 2006, 2 dln.
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supplementen, en tenslotte werd hij ca. 1988 vertaald door Serge Renson, een 
versie die tot 2009 geldig was 13.

Uit de combinatie van bovenstaande toegangen blijkt dat het bestand in de 
loop van de 19de en de 20ste eeuw met een groot aantal stukken werd 
uitgebreid tot het een vreemdsoortig conglomeraat vormde. In de 
plaatsingslijsten vindt men dan ook geen spoor van ter Heiden terug. De hier 
behandelde stukken kregen hun plaats in het geheel pas in de toegang van 
1900 en waren hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit één of andere Varia-reeks 
van het Rijksarchief te Gent. Die verzamelingen waren in de 19de eeuw zeer 
omvangrijk en omvatten alle verspreide aanwinsten die men oorspronkelijk niet
bij een groter geheel kon onderbrengen. In de loop der jaren vond een 
omgekeerde beweging plaats, zodat de stukken van ter Heiden in het Gaverse 
bestand terechtkwamen 14. Een uitzondering vormt archiefbestanddeel 652, dat
in 1992 werd overgebracht uit het archief van het dorpsbestuur van 
Beerlegem, bewaard in het toenmalige Rijksarchief te Ronse 15.

Bij de huidige inventarisatieactie, waardoor uiteindelijk het volledige bestand 
"Land van Gavere" zal worden herwerkt, werden deze stukken dan ook terug 
uit dat bestand gelicht en hier apart, als een rechtmatig geheel behandeld. Zij 
krijgen hier bovendien aanvulling uit twee verschillende hoeken: de 
archiefverzameling Algemeen Familiefonds en het archiefbestand Raad van 
Vlaanderen.

De algemene verzameling van familiearchieven van het Rijksarchief te Gent, 
beter bekend als het Algemeen Familiefonds, is een organisch gegroeid geheel 
waarvan de oorsprong uit de 19de eeuw stamt 16. Het kende in de loop van zijn 
geschiedenis heel wat toevoegingen, maar ook heel wat schrappingen: 
wanneer een archiefstuk duidelijk toe te wijzen valt aan een archiefvormer 
waarvan een inventaris bestaat, wordt het stuk uiteraard overgeheveld.
Dit is hier het geval met bestanddeelnummer 225 uit dat fonds, dat "akten 
betreffende leengoederen toebehorende aan de familie De Draeck" bevat. Alle 
stukken aangaande ter Heiden werden uit deze kunstmatig samengestelde 
verzamelmap verwijderd en aan dit kleine archiefbestand toegevoegd. 
Aangezien elders nog familiearchief van De Draeck bewaard gebleven is, 
werden de andere ongerelateerde stukken in het Algemeen Familiefonds 
gelaten.

Tot slot voegden we stukken uit de geconsigneerde papieren van het archief 
van de Raad van Vlaanderen toe, zij het dit keer virtueel 17. Die collectie, meer 

13 RENSON S., Inventaris van het archief van het Land van Gavere (Rijksarchief te Gent, 
toegang 085), Gent, 1990.

14 BUNTINX W., AUGUSTYN B., CEÛPPENS L. en VERFAILLIE J., Archiefvormers in het 
gerechtelijk arrondissement Gent, deel 1, Brussel, 2008, p. 307.

15 Rijksarchief te Gent, Aanwinstenregisters, aanwinst 1992/6.
16 Inventaris van de algemene verzameling van familiearchieven (Algemeen Familiefonds), 

bewaard in het Rijksarchief te Gent, eind 19de eeuw - heden (Rijksarchief te Gent, toegang
191), 8 dln., Gent, z.d.

17 BUNTINX J., Inventaris van het archief van de Raad van Vlaanderen (Rijksarchief te Gent, 
toegang 008), 9 dln., Brussel, 1964-1979; zie vooral deel 7 p. 18-19.



Heer, Leenhof en Laathof van Ter Heiden te Paulatem 11

dan 800 nummers groot, bestaat uit allerhande archiefstukken van particuliere 
of overheidsoorsprong die door de fiscalen van de Raad in het kader van een 
conflict ooit zijn opgeëist en vervolgens nooit naar hun oorsprong zijn 
teruggebracht. Bij inventarisatie van de Raad van Vlaanderen heeft archivaris 
Jan Buntinx gepoogd om alle documenten die duidelijk ooit deel uitmaakten 
van archieven van instellingen bewaard in de Belgische Rijksarchieven, terug in
te voegen. De rest kreeg een nummer in het archief van de Raad, waarna de 
consensus is ontstaan om niets meer fysiek te verwijderen uit deze 
geconsigneerde papieren.
Bijgevolg werden de archiefstukken in bestanddeelnummer 33372, een pak 
documenten "betreffende de heerlijkheid ter Talen of ter Heiden in Paulatem" in
detail beschreven in een bijlage bij deze inventaris 18. Fysiek bevinden de 
stukken zich nog altijd in het archief van de Raad.

18 Ut infra, p. 25.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

In dit archiefbestand bevinden zich onder het archief van de heer hoofdzakelijk 
stukken betreffende het beheer van het heerlijk patrimonium, meer bepaald 
aangaande verwerving, verhef en het eigenlijke beheer van de heerlijkheid. 
Tevens zijn stukken aanwezig die gevormd werden in het kader van conflicten 
waarbij de heer betrokken was.

Het archief van het leenhof omvat zowel bestuurlijke als gerechtelijke 
documenten. Het bestuurlijke luik is prominent aanwezig met restanten van de 
leenadministratie, hoofdzakelijk bestaande uit denombrementen en akten van 
recepisse. De weinige gerechtelijke stukken zijn alle te situeren binnen het 
domein van de contentieuze rechtspraak.

Een laatste archiefvormer, het laathof, is het minst vertegenwoordigd binnen 
het geheel. Alle documenten zijn het gevolg van gerechtelijke taken, zowel op 
het vlak van de contentieuze als de voluntaire rechtspraak.

Het archief van deze drie archiefvormers is van belang voor de vervollediging 
van de dorpsgeschiedenis van onder meer Paulatem tijdens het ancien régime. 
Het biedt tevens een voorbeeld van een eigendom dat in handen was van 
Vlaamse notabelen en onderling werd doorgegeven.
Ordening

ORDENING

Voor de ordening van dit kleine bestand werd een archiefschema opgesteld 
conform de standaard van het Belgische Rijksarchief, volgens de eigenheid van
de stukken 19. De basisstructuur, bestaande uit archief van de verschillende 
aanwezige archiefvormers, is als volgt:

I. Archief van de heer
A. Beheer van het heerlijk patrimonium
1. Heerlijke rechten
2. Goederen
a. Verwerving
b. Verhef
c. Beheer
3. Financiën
a. Algemeen

19 Gebaseerd op achtereenvolgens Archiefschema voor het archief van een heerlijkheid en 
van een leenhof en Archiefschema voor het archief van een schepenbank en een 
gemeente tot 1795 en Archiefschema voor een familiearchief, in COPPENS H., De 
ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en beschrijving 
van archieven in het Rijksarchief (Miscellanea Archivistica. Manuale 21), Brussel, 1997, 
respectievelijk p. 436-439, p. 440-446 en p. 476-478.
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b. Rekenplichtigheid
B. Afhandeling van geschillen waarbij de heer betrokken is

II. Archief van het leenhof
A. Het leenhof als bestuurlijk orgaan
1. Algemeen
2. Denombrementen van achterlenen
3. Akten van recepisse van achterlenen
B. Het leenhof als gerechtelijk orgaan

III. Archief van het laathof
A. Rechtspraak in geschillen
B. Willige rechtspraak
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

I. Archief van de heer.

I. ARCHIEF VAN DE HEER.
A. Beheer van het heerlijk patrimonium.

A. BEHEER VAN HET HEERLIJK PATRIMONIUM.
1. Heerlijke rechten.

1. HEERLIJKE RECHTEN.
1 Attestatie van de eedaflegging van Lieven De Wispelaere in het 

"stathuys" te Gavere als meier van ter Heiden, afgeleverd door Jan 
De Wale. 3 november 1620.
1620-1620 1 stuk

2 Brief, gericht aan eerwaarde heer Draeck, kanunnik van het Sint-
Baafskapittel te Gent en heer van ter Heiden, afkomstig van E. 
Vander Meeren uit Meilegem, waarin hij polst naar het bestaan van 
een register van akten en contracten van het laathof van ter 
Heiden van ca. 1700, dat na voorgaande inlichting bij griffier 
Jacobus De Clercq klaarblijkelijk niet aanwezig is in de griffie. 31 
oktober 1763.
1696-1763 1 stuk

2. Goederen.

2. GOEDEREN.
a. Verwerving.

A. VERWERVING.
3 Koopakte, verleden voor het leenhof van het Land van Gavere, 

betreffende een niet nader genoemd leen [ter Talen, later ter 
Heiden] te Paulatem, verkocht door Philips Fiers fs. Jan aan Cornelis
Van Beaumont. 30 juni 1600.
1600-1600

4 Koopakte, verleden voor de schepenbank van het Gedeele te Gent 
betreffende het leen ter Heiden te Paulatem, verkocht door 
Franchois Suijl, secretaris van de schepenbank van het Gedeele 
(als curator van het sterfhuis van Franchois Causse en diens 
echtgenote Isabelle Zoete, weduwe van Heijndrick Le Boiteulx) aan
Jacques Anselmus De Draeck. 15 februari 1712.
1712-1712

b. Verhef.

B. VERHEF.
5 Brief, gericht aan de heer van ter Heiden, afkomstig van een 

zekere G.E. Baston uit Aalst, betreffende problemen met het verhef
van het leen ter Heiden. 8 februari 1712.
1712-1712 1 stuk



16 Heer, Leenhof en Laathof van Ter Heiden te Paulatem

6 Akte van leenverhef, verleden voor het leenhof van het Land van 
Gavere, met bijhorend leendenombrement van ter Heiden, in leen 
gehouden door Frederick François baron De Draeck, heer van 
Ronsele, etc. (vertegenwoordigd bij procuratie door Pieter Anthone 
Goessaert, procureur van het Land van Gavere). 20 oktober 1784.
1784-1784 1 lias

7 Kopie van een akte van procuratie ten gunste van Jan Baptiste Le 
Begue om uit naam van de heer het leen ter Heiden te verheffen 
bij het leenhof van het Land van Gavere. Z.d.

1 stuk

c. Beheer

C. BEHEER
8 Kopie van de aanhef van een legger van heerlijke renten van het 

leen "ter Taele nu ter Heyden", in handen van de toenmalige heer 
Jan Fieren fs. Jooris, geaccordeerd met het origineel uit 1570 door 
een zekere griffier Causse. 1620.
1570-1620 1 stuk

9 - 11 Leggers van heerlijke renten. 1660-1789.

9 - 11 Leggers van heerlijke renten. 1660-1789.
9 1660-1715.

1660-1715 1 deel

10 1715-1718.
1715-1718 1 deel

11 1715-1789.
1715-1789 1 deel

12 - 13 Uittreksels uit leggers van diverse oorsprong betreffende het leen ter Heiden. Z.d.

12 - 13 Uittreksels uit leggers van diverse oorsprong betreffende 
het leen ter Heiden. Z.d.

12 Heerlijke renten van ter Heiden, folio's 6 en 7. Z.d.
1 stuk

13 Lenen van het Land van Gavere. Z.d.

14 "Consistentie vande heerlijckhede van ter Heyden gelegen binnen 
de prochie van Paulatem / Marialatem lande van Gavre groot 2 
audde daghwanden", staat van alle gronden binnen het leen. Z.d.
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3. Financiën.

3. FINANCIËN.
a. Algemeen.

A. ALGEMEEN.
15 Kwitantie betreffende kosten verbonden aan de koop en het verhef 

van het leen ter Heiden, betaald door Jacques Anselmus De Draeck
aan een medewerker van de hoogbaljuw van het Land van Gavere. 
15 februari 1712.
1712-1712 1 stuk

16 Kwitantie, gesteld op de originele staat van kosten, betreffende 
diensten uitgevoerd in het kader van de "erffenisse ende verhef" 
van het leen ter Heiden, betaald door Jacques Anselmus De Draeck
aan L. Van Ruyskensvelde. 19 februari 1712.
1712-1712 1 stuk

17 Kwitantie, gesteld op de originele staat van kosten, betreffende 
diensten uitgevoerd in het kader van het verhef van het leen ter 
Heiden, betaald door de weduwe van Jacques Anselmus De Draeck 
aan Philippe Ignace De Clercq. 5 april 1728.
1728-1728 1 stuk

18 Kwitantie, gesteld op de originele staat van kosten, betreffende 
diensten uitgevoerd in het kader van het verhef van het leen ter 
Heiden, betaald door een vertegenwoordiger van baron De Draeck 
aan Philippe Bernard Varenbergh, griffier van het Land van Gavere. 
28 oktober 1784.
1784-1784 1 stuk

b. Rekenplichtigheid.

B. REKENPLICHTIGHEID.
19 - 26 Rekeningen van het beheer van de heerlijkheid. 1700-1786 (met hiaten)

19 - 26 Rekeningen van het beheer van de heerlijkheid. 1700-1786 
(met hiaten)

19 Kopie, door ontvanger Jaspaert De Wandele. 1700.
1700-1700

20 Door Joanne Fruijt, weduwe van ontvanger Lieven Van 
Ruyskensvelde. 1724.
1724-1724 1 katern

21 Door Judocus De Waele, zoon en erfgenaam van ontvanger Pieter 
De Waele. 1738 (1740).
1738-1738

22 Door ontvanger Philippe Charles Rodrigues d'Evora y Vega. 1740.
1740-1740 1 katern
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23 Door ontvanger Jacobus De Clercq. 1748.
1748-1748 1 katern

24 Door ontvanger Jacobus De Clercq. 1761.
1761-1761 1 katern

25 Door ontvanger Jacobus De Clercq. 1772.
1772-1772 1 katern

26 Door ontvanger en griffier Pieter Anthone Goessaert, procureur van
het Land van Gavere te Nederzwalm. 1786.
1786-1786 1 katern

27 Brief, gericht aan de heer van ter Heiden, afkomstig van Judocus 
De Waele, betreffende het vastleggen van een datum ter afhoring 
van de rekening van de ontvangsten en uitgaven van zijn vader, 
Pieter De Waele. 16 december 1737.
1737-1737 1 stuk

B. Afhandeling van geschillen waarbij de heer betrokken is

B. AFHANDELING VAN GESCHILLEN WAARBIJ DE HEER BETROKKEN 
IS

0 /1 Rolaantekening van het laathof betreffende het proces van de heer 
van ter Heiden, eiser, tegen Martienes Vande Weghe, verweerder. 
15 april 1717.
1717-1717
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II. Archief van het leenhof

II. ARCHIEF VAN HET LEENHOF
A. Het leenhof als bestuurlijk orgaan.

A. HET LEENHOF ALS BESTUURLIJK ORGAAN.
1. Algemeen.

1. ALGEMEEN.
28 Akte van recepisse van het leendenombrement van "Ter Tale, nu 

gheheeten Ter Heijden", gelegen te Paulatem en gehouden door 
Gheertruut Vanden Hecke fa. Jans van het leenhof van het Land 
van Gavere. Juli 1531.
1531-1531

29 Kopie van de akte van recepisse van het leendenombrement van 
het leen "'tgoet ofte leen ter Heijen", gelegen te Paulatem en 
gehouden door Cornelis Van Beaumont en echtgenote Elizabeth 
Fiers van het leenhof van het Land van Gavere, geaccordeerd met 
het origineel van 19 december 1600 door notaris De Hertoghe. 
1620.
1600-1620 1 lias

2. Denombrementen van achterlenen.

2. DENOMBREMENTEN VAN ACHTERLENEN.
30 Denombrement met klad van akte van recepisse van de 

Peetersmeersch te Sint-Maria-Latem, in leen gehouden door 
Catharina Borluut (als enige zus en erfgename van Charles Borluut)
van het leenhof van ter Heiden. 18 en 21 oktober 1736.
1736-1736 1 stuk

3. Akten van recepisse van achterlenen

3. AKTEN VAN RECEPISSE VAN ACHTERLENEN
0 /2 Klad van de akte van recepisse van het leendenombrement van de 

Peetersmeersch te Sint-Maria-Latem, in leen gehouden door 
Catharina Borluut, vrouw van Schonenberghe etc. (als enige zus en
erfgename van Charles Borluut) van het leenhof van ter Heiden. 18
en 21 oktober 1736.
1736-1736

31 Klad van de aanhef van een akte van recepisse van het 
denombrement van een achterleen van ter Heiden, opgesteld door 
ontvanger en griffier Jacobus De Clercq. Eind 18e eeuw.
1776-1800

B. Het leenhof als gerechtelijk orgaan.

B. HET LEENHOF ALS GERECHTELIJK ORGAAN.
32 Rolaantekening van het leenhof betreffende het proces van Lieven 

De Wispelaere, eiser, tegen Adriaen Stevens, verweerder, over de 
inning van heerlijke renten. 26 oktober 1619.
1619-1619 1 stuk
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33 Akte van borgstelling, verleden voor het leenhof van het Land van 
Gavere, in het kader van het proces van Lieven De Wispelaere, 
eiser, tegen Adriaen Stevens, verweerder, over de inning van 
heerlijke renten. 31 oktober 1621.
1621-1621 1 stuk
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III. Archief van het laathof

III. ARCHIEF VAN HET LAATHOF
A. Rechtspraak in geschillen

A. RECHTSPRAAK IN GESCHILLEN
34 Rolaantekening van het laathof betreffende het proces van de heer 

van ter Heiden, eiser, tegen Martienes Vande Weghe, verweerder. 
15 april 1717.
1717-1717 1 stuk

B. Willige rechtspraak

B. WILLIGE RECHTSPRAAK
35 Verkoopsakte, verleden voor het laathof van ter Heiden, 

betreffende een hofstede te Paulatem, verkocht door Jooris Van 
Wambeke en echtgenote Cecilia Willems ten voordele van Jan 
Baptiste De Moor fs. Lieven. 20 maart 1724.
1724-1724

36 Akte inhoudende vordering van "naarhede", verleden voor het 
laathof van ter Heiden, tussen Anthone De Pape (met echtgenote 
Adriana Willems fa. Bernard) en Jooris Van Wambeke (met 
echtgenote Cecilia Willems fa. Bernard) betreffende een hofstede 
te Paulatem, afkomstig uit de erfenis van Bernard Willems. 22 
maart 1724.
1724-1724

37 Kopie van een register van akten en contracten, grotendeels 
bijgehouden door griffier Lieven Van Ruyskensvelde van 18 juni 
1712 tot en met 22 maart 1724. 1750.
1712-1750 1 katern
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