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Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:
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Leenhof van den Uijtvanck en Heer en Laathof van Vanden Spieghele te 
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1528-1791 (1804)
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BE-A0514.638G

Omvang:
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Archiefvormers:
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Heren Vanden Spieghele te Semmerzake, 16de eeuw - 1795
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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 (gedeeltes van) 
bestanddeelnummers 341, 348-349, 578, 582, 584, 611 en 613 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).
Bestanddeelnummer 6332 van 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.
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 085/6, en het bestanddeelnummer dat wordt 
aangetroffen links vóór elke archiefbeschrijving.
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.

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.

2 Respectievelijk
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Opmerkelijk aan de stukken in deze inventaris is de 18de-eeuwse opeenvolging
van documenten betreffende sterfhuizen en bijhorende verkavelingen binnen 
één familie, namelijk Vanden Spieghele. Deze laten toe om goederenbezit en 
uitgebreide erfopvolging tot in detail te reconstrueren.

- volledig: RIJKSARCHIEF TE GENT, Leenhof van den Uijtvanck en heer en laathof van 
Vanden Spieghele te Semmerzake, nr. [bestanddeelnummer]
- verkort: RAG, OGA den Uijtvanck en Vanden Spieghele, nr. [bestanddeelnummer]
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormers

ARCHIEFVORMERS
Namen

NAMEN

Leenhof van den Uijtvanck
Heer van Vanden Spieghele
Laathof van Vanden Spieghele
Institutionele geschiedenis

INSTITUTIONELE GESCHIEDENIS
Algemeen

ALGEMEEN

De heerlijkheid den Uijtvanck was een vol leen dat rechtstreeks werd gehouden
van het leenhof van het Land van Gavere. Het territorium ter grootte van twee 
dagwand en elf roeden (ca. 65 are) strekte zich uit binnen datzelfde Land van 
Gavere, meer bepaald te Semmerzake 3.
Deze entiteit had op zijn beurt vijf achterlenen, waaronder zich de heerlijkheid 
van de familie Vanden Spieghele bevond. Het is niet geheel duidelijk of dit 
laatste zich bij de drie volle of twee halve achterlenen van den Uijtvanck kon 
rekenen. Vermeldenswaardig is hoofdzakelijk het bestaan van een heerlijke 
rente Vanden Spieghele, die zich uitstrekte binnen Gavere, Semmerzake en 
Vurste.
Beide feodale goederen bestonden reeds in de 16de eeuw en bleven behouden
tot het einde van het ancien régime, wat ten dele weerspiegeld wordt in dit 
archiefbestand. Vroegere sporen konden niet worden teruggevonden.
Heer van den Uijtvanck

HEER VAN DEN UIJTVANCK

Hoewel er geen archief van de heer van den Uijtvanck voorhanden is, kan een 
beknopte bespreking van deze afwezige maar cruciale archiefvormer niet 
ontbreken 4. De eerste rechtstreekse vermelding van een Uijtvanckse heer met 
bijhorend jaartal dateert uit 1659, toen Adriaen Wiels als leenman in de legger 
van lenen van het Land van Gavere werd ingeschreven. Hij had het gebied 
verkregen van vader Bartholomeus, die het op zijn beurt gekocht had van een 
zekere Charles Vander Straeten en diens vader, Joos Vander Straeten. De oudst
gekende heer bevond zich op dat moment nog één trap hoger en luisterde naar
de naam Clays Amman.

3 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.

4 Voor een schematisch overzicht en alle relevante bronverwijzingen, zie punt VII.A van deze 
algemene beschrijving, namelijk "Bijlage: overzicht van de heren van den Uijtvanck"
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Vertrekkende uit 1659 bleef den Uijtvanck nog even in handen van de familie 
Wiels, achtereenvolgens van Clement Frans en van zoon Frans. Deze laatste liet
in 1662 het leen bij het leenhof van het Land van Gavere verheffen door zijn 
stiefvader, Jan Wassenhoven.
Via een sprong komen we terecht in het begin van de 18de eeuw, bij heer Jan 
Charles Baston. Een tiental jaar later droeg Ludovicus Spanoghe de titel van 
heer van den Uijtvanck, waarna deze via een erfenis overging naar een zekere 
Jacobus Moortgat. Een voorlaatste kloof in het overzicht dient te worden 
gedicht richting Ester Rosa Vander Vorst, die met zekerheid vanaf 1739 de 
heerlijkheid in handen had. Ook na het overlijden van haar echtgenoot Petro 
Cooman bleef ze instaan voor den Uijtvanck.
Aan het einde van het ancien régime, tenslotte, bevond het leen zich in handen
van de echtgenote van een zekere Lebegue uit Kaprijke. Er kon niet worden 
nagegaan of het hier om een lid van de familie Vander Vorst gaat, en bijgevolg 
om een erfenis, of om een kooptransactie.

Het heerschap bezorgde bovengenoemde personen enkele kleine voordelen. 
Op het zuiver financiële vlak kan allereerst gewag worden gemaakt van 
rechten bij leenverhef, bestaande uit het zuivere reliefgeld of verheffingsrecht 
van tien ponden parisis (vijf ponden voor een half verhef) en het 
administratieve kamerlinggeld van 20 schellingen. Het recht op wandelkoop 
bedroeg de tiende penning van de koopsom, vermeerderd met het 
gebruikelijke verheffingsrecht en kamerlinggeld. Er werden eveneens 
vermeldingen aangetroffen van een recht op sterfkoop. Daarnaast was er ook 
sprake van een heerlijke rente, bestaande uit de jaarlijkse inning van negen 
hoenderen.

De heer van den Uijtvanck kon in het kader van zijn beheer en van de 
uitoefening van bovenstaande rechten beschikken over twee instellingen: er 
was zowel een leen- als een laathof aanwezig. De laten, waarvan geen archief 
bewaard is gebleven, waren bevoegd voor het erven en onterven.
Leenhof van den Uijtvanck

LEENHOF VAN DEN UIJTVANCK

Aangezien den Uijtvanck een vijftal achterlenen telde, was er 
hoogstwaarschijnlijk van in het prille begin een leenhof aanwezig. Dat leenhof 
bestond uit een ongenoemd aantal leenmannen die eenvoudigweg kennis 
hadden van alle zaken die de lenen aangingen.
Men had er eerst en vooral een bestuurlijke taak, namelijk het bijhouden van 
de leenadministratie. Daarbij aansluitend hoorde een gerechtelijk luik, waarin 
we enkel sporen hebben aangetroffen van voluntaire rechtspraak. Vermoedelijk
had deze heerlijkheid slechts lagere justitierechten, de zogenaamde 
grondjustitie.
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Heer van Vanden Spieghele

HEER VAN VANDEN SPIEGHELE

Een overzicht van de heren van Vanden Spieghele kan in principe heel kort 
worden gehouden: gedurende drie eeuwen was het leen in handen van 
dezelfde familie 5. Het is evenwel niet eenvoudig om binnen de grote massa 
aan Vanden Spiegheles precies die personen te identificeren die effectief de 
heerlijkheid in handen hadden. We kunnen met behoorlijke zekerheid stellen 
dat Jacobus Frans Vanden Spieghele, overleden anno 1794, de laatste actieve 
heer van dit leen was. Wanneer we vervolgens opklimmen in de stamboom, 
dan werd hij logischerwijze voorafgegaan door vader Frans, ook wel Francies 
genoemd, en grootvader Jan. Eén trap hoger treffen we tenslotte opnieuw een 
Frans Vanden Spieghele aan, die we kunnen situeren aan het einde van de 
17de eeuw.

De sprong van een kleine honderd jaar richting begin van de 17de eeuw lijkt 
groot, maar gebeurt duidelijk nog steeds binnen de familie. Onder meer in 
1607 was Vanden Spieghele immers in handen van het echtpaar Lauwerijne 
Vroye en Lieven Vanden Spieghele. Aangezien we ook over een legger van 
heerlijke renten van Jan Vroye uit het midden van de 16de eeuw beschikken, 
kunnen we concluderen dat bovengenoemd echtpaar de sleutelfiguur was in 
het doorgeven van het leen van de familie Vroye(n) naar de familie Vanden 
Spieghele.
Wat de heerlijke rechten waren die bij het leen hoorden, is niet bekend. De 
prominente aanwezigheid van leggers van heerlijke renten doet vermoeden dat
het recht op en de inning van deze renten het voornaamste privilege van de 
heer was.

Uit de documenten in dit archiefbestand blijkt dat de heer zich liet bijstaan 
door een laathof. Enige sporen van een leenhof werden niet aangetroffen, en 
de stukken laten niet uitschijnen dat er ooit verdere achterlenen bestaan 
hebben. We kunnen dus concluderen dat de heren van Vanden Spieghele 
hoogstwaarschijnlijk nooit een leenhof tot hun beschikking hebben gehad.
Laathof van Vanden Spieghele

LAATHOF VAN VANDEN SPIEGHELE

Het laathof, waarvan het bestaan enkel blijkt uit de schaarse 
archiefdocumenten hier aanwezig, had vermoedelijk heel geringe 
bevoegdheden. Enkel documenten die werden opgesteld in het kader van de 
voluntaire rechtspraak zijn heden ten dage nog beschikbaar. Men kan 
veronderstellen dat deze heerlijkheid enkel lagere justitierechten had, de 
zogenaamde grondjustitie. Het laathof was bijgevolg bevoegd voor erven en 
onterven.

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

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

De grootste continuïteit in het bestaan van een heerlijkheid waren ongetwijfeld 
de instellingen die eraan verbonden waren. In het geval van den Uijtvanck, 
waarvan geen enkel stuk van de heer bewaard gebleven is, is dit zeker cruciaal
gebleken. Het is dan ook een logische gevolgtrekking dat dit kleine bestandje 
een restant vormt van de documenten die door het leenhof werden bewaard.
In de praktijk was het archief in dergelijk geval hoogstwaarschijnlijk in handen 
van één bepaalde zetelende functionaris, leen- of laatman, of een familie van 
eerder genoemde personen in functie, waardoor we kunnen concluderen dat 
het via particuliere handen als aanwinst in de collectie van het Rijksarchief is 
terechtgekomen. Specifiek voor Vanden Spieghele was de bewaring 
hoogstwaarschijnlijk in handen van de erfgenamen van de heer zelf, gezien de 
aard van de stukken.
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 6. Een herinventarisatie 
volgde ca. 1900, wat resulteerde in een eerder chaotische, Franstalige toegang 
tot het geheel. Deze kende vervolgens heel wat schrappingen en 
supplementen, en tenslotte werd hij ca. 1988 vertaald door Serge Renson, een 
versie die tot 2009 geldig was 7.

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. Bepaalde 
documenten, grotendeels van Vanden Spieghele, bevonden zich reeds in het 
conglomeraatbestand voor de inventarisatie van 1900 en zijn 19de-eeuwse 
toevoegingen. Alle stukken van den Uijtvanck werden pas na deze 
sleuteldatum toegevoegd, in twee schenkingen. Zo was er aanwinst 1907/2 
waarbij door een zekere heer Leirens, een industrieel uit Gent, een register 
getiteld "registre aux actes passés devant les bailli et hommes de fiefs de la 
cour féodale dite 'den Uytvanck' s'étendant sur Semmerzaeke, 1790 - 
1791"werd binnengebracht 8. Andere stukken volgden drie jaar later in een niet

6 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.

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

8 RAG, Aanwinstenregister I, aanwinst 1907/2.
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verder gespecificeerde schenking, uitgevoerd door dezelfde heer Leirens 9. 
Deze particuliere schenkingen werden meteen achteraan toegevoegd aan het 
Gaverse conglomeraatbestand.
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, bij hun respectievelijke archiefvormers 
behandeld. Zij krijgen hier bovendien aanvulling uit een totaal andere hoek: de 
archiefverzameling Algemeen Familiefonds.

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 10. 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 
waarvoor een inventaris bestaat, wordt het stuk uiteraard overgeheveld. Dit is 
hier het geval met bestanddeelnummer 6332 uit dat fonds, dat als "twee 
denombrementen van een leen (Semmerzake) gehouden door vanden 
Spieghele Jan van Baston Jan Charles uit hoofde van zijn hoofdleen d'Uutvanck 
(Semmerzake), denombrement van een ander leen gehouden door de Fournau 
Filips Frans, 1700-1702"beschreven stond.

9 RAG, Aanwinstenregister I, aanwinst 1910/5.
10 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.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

Het archief van het leenhof den Uijtvanck is eerder beperkt qua inhoud. Van de 
tweede archiefvormer in dit geheel zijn hoofdzakelijk het aantal persoonlijke en
zakelijke stukken van de familie Vanden Spieghele opvallend, terwijl het laathof
tenslotte slechts miniem gedocumenteerd is.

Het archief van beide heerlijkheden is van belang voor de vervollediging van de
dorpsgeschiedenis van onder meer Semmerzake tijdens het ancien régime. Het
biedt tevens een voorbeeld van de typische kleine feodale eigendommen die in
handen waren van Vlaamse notabelen en onderling werden doorgegeven.
Ordening

ORDENING

Voor de ordening van dit bestand werd een archiefschema opgesteld conform 
de standaard van het Belgische Rijksarchief, volgens de eigenheid van de 
stukken 11. De basisstructuur, bestaande uit archief van de verschillende 
aanwezige archiefvormers, is als volgt:

I. Archief van het leenhof van den Uijtvanck
A. Het leenhof als bestuurlijk orgaan
B. Het leenhof als gerechtelijk orgaan

II. Archief van de heer van Vanden Spieghele
A. Stukken van persoonlijke aard
B. Stukken van zakelijke aard
1. Algemeen
2. Heerlijkheid Vanden Spieghele
a. Goederen
b. Renten
c. Financiën
3. Andere goederen
a. Leenroerige goederen
b. Allodiale goederen
c. Renten

III. Archief van het laathof van Vanden Spieghele

11 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, 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 en p. 440-
446.



12 Leenhof van den Uijtvanck en Heer en Laathof van Vanden
Spieghele te Semmerzake

Het voorkomen van deze drie archiefvormers binnen één inventaris is wat 
ongebruikelijk. Binnen het feodale systeem vertegenwoordigen zij immers twee
verschillende trappen: de heerlijkheid Vanden Spieghele (hier aanwezig in II en 
III) was een achterleen van de heerlijkheid den Uijtvanck (hier aanwezig in I), 
die op zijn beurt als achterleen gehouden werd van het leenhof van het Land 
van Gavere. De herkomst van de aanwezige stukken is echter grotendeels 
dezelfde. Daarenboven is het overgeleverde archief van den Uijtvanck zo 
gering, dat het bij behandeling elders tussen de mazen van het net zou vallen. 
Twee van de zes aanwezige stukken houden overigens rechtstreeks verband 
met het goed Vanden Spieghele. De combinatie van deze factoren heeft geleid 
tot de keuze om beide feodale trappen hier samen te behandelen en in context
te plaatsen.

Binnen bovenstaand schema werden twee grote uitzonderingen toegestaan, 
meer bepaald binnen het archief van de heer van Vanden Spieghele. De 
aanwezigheid van een tiental stukken van persoonlijke aard dwong ons tot een 
primaire opdeling die eerder doet denken aan een persoons- of een 
familiearchief, namelijk "stukken van persoonlijke aard" gevolgd door "stukken 
van zakelijke aard".
Verder worden documenten binnen een heerlijkheidsarchief geacht enkel over 
het leen in kwestie te handelen. In dit geval kwamen echter zowel stukken 
betreffende de heerlijkheid Vanden Spieghele als stukken betreffende andere 
familiale goederen in gelijke mate voor. Daarenboven zijn er in het geheel ook 
een aantal overzichtsdocumtenten aanwezig 12. Wegens de onmogelijkheid om 
voor die stukken een aansluiting te vinden bij andere bestanden, werden ze 
toch in dit geheel gelaten. Het onderdeel "stukken van zakelijke aard" kreeg 
dus een opsplitsing tussen stukken betreffende de goederen "Vanden 
Spieghele" en stukken betreffende andere goederen, verder opgedeeld volgens
statuut. De overzichtsdocumenten bevinden zich vooraan de rubriek onder de 
titel "algemeen".

12 RAG, OGA den Uijtvanck en Vanden Spieghele, respectievelijk nrs. 33-46 en 21-26.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

I. Archief van het leenhof van Den Uijtvanck.

I. ARCHIEF VAN HET LEENHOF VAN DEN UIJTVANCK.
A. Het leenhof als bestuurlijk orgaan.

A. HET LEENHOF ALS BESTUURLIJK ORGAAN.
1 Denombrement van een halve bunder grond te Semmerzake, 

gehouden door Philippe François De Fournau van het leenhof van 
den Uijtvanck. 1 februari 1700.
1700-1700

2 Denombrement van drie dagwand en 33 roeden grond te 
Semmerzake, gehouden door Jan Vanden Spieghele (uit naam van 
Frans, zijn zoon) van het leenhof van den Uijtvanck. 10 december 
1700.
1700-1700

3 Denombrement van drie dagwand en 33 roeden grond te 
Semmerzake, gehouden door Jan Vanden Spieghele (uit naam van 
Frans, zijn zoon) van het leenhof van den Uijtvanck. 20 februari 
1702.
1702-1702

4 Denombrement van 33 roeden grond te Semmerzake, gehouden 
door Pieter Leocarus D'Hoossche fs. Pieter van het leenhof van den 
Uijtvanck.

1 stuk

B. Het leenhof als gerechtelijk orgaan

B. HET LEENHOF ALS GERECHTELIJK ORGAAN
5 Register van akten en contracten. 17 april 1700 - 14 december 

1791.
1700-1791 1 deel

6 Minuten van akten en contracten, verleden voor het leenhof en 
geregistreerd in het bijhorende register. 1791.
1791-1791 2 stukken



14 Leenhof van den Uijtvanck en Heer en Laathof van Vanden
Spieghele te Semmerzake

II. Archief van de heer van Vanden Spieghele.

II. ARCHIEF VAN DE HEER VAN VANDEN SPIEGHELE.
A. Stukken van persoonlijke aard.

A. STUKKEN VAN PERSOONLIJKE AARD.
7 Lijst van dagen, gespendeerd door Frans Vanden Spieghele ter 

afhandeling van het sterfhuis van zijn broer, met specificatie van 
zijn activiteiten. 1659-1664.
1659-1664 1 katern

8 Verkavelingsakten, afgesloten tussen de erfgenamen van Jan 
Vanden Spieghele fs. Frans en echtgenote Janneken Thienpont. 
1724.
1724-1724

9 Verkavelingsakten, afgesloten tussen de erfgenamen van Frans 
Vanden Spieghele. 1737-1738.
1737-1738 2 katernen

10 Staat van goed van Frans Vanden Spieghele, overleden te 
Semmerzake op 10 april 1737. 17 juni 1738.
1737-1738 2 katernen

11 Akte van liquidatie tussen Petronelle Van Der Woestijne, weduwe 
van Frans Vanden Spieghele enerzijds, en haar kinderen anderzijds 
betreffende het sterfhuis van haar echtgenoot. 16 oktober 1738.
1738-1738 1 katern

12 Testament van Joannes Baptiste Vanden Spieghele, novice in het 
recolettenklooster te Ieper, opgetekend door notaris Ignatius 
Josephus Godtschalck te Ieper. 4 november 1745.
1745-1745 1 katern

13 Verkavelingsakten, afgesloten tussen de erfgenamen van Jan 
Baptiste Vanden Spieghele. 1747-1749.
1747-1749 1 omslag

14 Testament van Anna Maria Vanden Spieghele, opgetekend door 
pastoor Carolus Jacobus Vanden Dooren te Semmerzake. 1766.
1766-1766 1 stuk

15 Verkavelingsakten, afgesloten tussen de erfgenamen van 
Petronelle Van Der Woestijne fa. Daneel, als weduwe van Frans 
Vanden Spieghele. 1774.
1774-1774 2 katernen

16 Verkavelingsakte met bijhorend rekwest aan de magistraat van het 
Waalse Lessines, afgesloten tussen de erfgenamen van Ludovicus 
Innocentius Vanden Spieghele. 1774.
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1774-1774

17 Verkavelingsakten, afgesloten tussen de erfgenamen van Pieter 
Joannes Vanden Spieghele, Jan Baptiste Vanden Spieghele en uit 
krachte van het slot van eerdere verkavelingsakten. 1774-1775.
1774-1775 2 katernen

18 Concept van de staat van goed van Marie Magdelena Vanden 
Spieghele en van Joanna Isabelle Vanden Spieghele, fae. Joannes 
Baptiste. 1775-1776.
1775-1776 1 katern

19 Verkavelingsakte, afgesloten tussen de erfgenamen van Joanne 
Catharine Vanden Spieghele fa. Ludovicus. 25 oktober 1785.
1785-1785 1 katern

20 Akte van afstand, afgesloten tussen de erfgenamen van Joanne 
Catherine Vanden Spieghele fa. Ludovicus. 25 oktober 1785.
1785-1785 1 stuk

0 /1 Dossier inzake de afhandeling van het sterfhuis van Jacobus Frans 
Vanden Spieghele, samengesteld door notaris Pieter Joannes 
Ghyselinck. 1794-1804.
1794-1804

B. Stukken van zakelijke aard.

B. STUKKEN VAN ZAKELIJKE AARD.
1. Algemeen.

1. ALGEMEEN.
21 Uittreksels uit de legger van heerlijke renten van de parochie en 

baronie van Beerlegem betreffende goederen van de familie 
Vanden Spieghele. 1741-1749.
1741-1749 1 omslag

22 - 25 Uittreksels uit diverse ongedateerde documenten betreffende goederen van de familie Vanden Spieghele en aanverwanten. 18de eeuw

22 - 25 UITTREKSELS UIT DIVERSE ONGEDATEERDE DOCUMENTEN 
BETREFFENDE GOEDEREN VAN DE FAMILIE VANDEN SPIEGHELE EN 
AANVERWANTEN. 18DE EEUW

22 Uit "landboeken", leggers van onroerende goederen van 
achtereenvolgens Semmerzake, Vurste en Gavere. Midden 18de 
eeuw.
1726-1775 1 lias

23 Uit een "landboek", legger van onroerende goederen van Gavere. 
18de eeuw.
1701-1800 1 stuk

24 Uit een "landboek", legger van onroerende goederen van 
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Semmerzake. 18de eeuw.
1701-1800 1 stuk

25 Uit een legger van heerlijke renten van het Land van Gavere. 18de 
eeuw.
1701-1800 1 katern

26 Lijst van tiendevrije goederen van Jan Vanden Spieghele, 
verworven via zijn echtgenote of door koop. 18de eeuw.
1701-1800 1 stuk

2. Heerlijkheid Vanden Spieghele.

2. HEERLIJKHEID VANDEN SPIEGHELE.
a. Goederen.

A. GOEDEREN.
27 Akte van leenverhef, verleden voor het leenhof van den Uijtvanck, 

betreffende drie dagwand en 33 roeden meersgrond te 
Semmerzake, gehouden door Jacobus Francies Vanden Spieghele 
fs. Francies. 14 juli 1766.
1766-1766 1 stuk

28 Akte van recepisse van het leendenombrement van drie dagwand 
en 33 roeden meersgrond te Semmerzake, gehouden door Jacobus 
Francies Vanden Spieghele van het leenhof van den Uijtvanck. 16 
juli 1766.
1766-1766 1 stuk

b. Renten.

B. RENTEN.
29 Legger van heerlijke renten, toebehorend aan Jan Vroye te Gavere, 

Vurste en Semmerzake. 1528-1558.
1528-1558 1 deel

30 Legger van heerlijke renten, toebehorend aan Lieven Vanden 
Spieghele via zijn eerste huwelijk met Lauwerijne Vroye. 1607-
1681.
1607-1681

31 Ontvangstenboek van heerlijke renten. [1680]-1750.
1680-1750 1 deel

c. Financiën.

C. FINANCIËN.
32 Kwitantie, gesteld op de originele staat van kosten, betreffende 

kosten verbonden aan het leenverhef bij het leenhof van den 
Uijtvanck, betaald door Jacobus Frans Vanden Spieghele aan Pieter 
Vander Haeghen. 13 juni 1768.
1768-1768 1 stuk
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3. Andere goederen.

3. ANDERE GOEDEREN.
a. Leenroerige goederen.

A. LEENROERIGE GOEDEREN.
33 Verkoopsakte van een leen van vijf dagwand te Vurste, gehouden 

van het leenhof van het Land van Gavere en verkocht door Pieter 
Van Audenhuijse ten voordele van François Vanden Spieghele. 6 
februari 1732.
1732-1732 1 katern

34 Akte van recepisse van het leendenombrement van een halve 
bunder zaailand te Vurste, gehouden door Frans Vanden Spieghele 
fs. Jan van het leenhof van het Land van Gavere. 15 maart 1732.
1732-1732 1 katern

35 Akten van leenverhef, verleden voor het leenhof van het Land van 
Gavere, betreffende een leen te Vurste, gehouden door Jan 
Baptiste Vanden Spieghele fs. Francies (vertegenwoordigd door 
voogd Pieter Amandus Magherman). 2 december 1739.
1739-1739 1 katern en 1 stuk

36 Minuut van een denombrement van drie dagwanden grond te 
Vurste, gehouden door Jan Baptiste Vanden Spieghele fs. François 
(vertegenwoordigd bij procuratie door Joannes Vander Beken fs. 
Adriaen) van het leenhof van het Land van Gavere. 1741.
1741-1741 1 stuk

37 Akte van leenverhef, verleden voor het leenhof van het Land van 
Gavere, betreffende een leen van zes dagwand te Vurste genaamd 
Assenbrouck, gehouden door Catharine De Raedt, weduwe van 
Joannes Sonneville. 9 december 1749.
1749-1749 1 stuk

38 Akte van leenverhef met bijhorende akte van recepisse, verleden 
voor en afgeleverd door het leenhof van het Land van Gavere 
betreffende een halve bunder zaailand te Vurste, gehouden door 
Jacobus Francies Vanden Spieghele. 3 en 4 november 1772.
1772-1772 1 lias

39 Contract van cijnspacht betreffende veertig roeden zaailand te 
Vurste, deel van een leengoed, afgesloten tussen Jacobus Frans 
Vanden Spieghele en pachter Jan Baptiste Van Cauwenberghe. 3 
maart 1782.
1782-1782 1 katern
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b. Allodiale goederen.

B. ALLODIALE GOEDEREN.
40 Akkoord inzake negen dagwand grond tussen Pieter De Clercq en 

Jan Baptiste Vanden Spieghele, gevolgd door een afrekening tussen
dezelfde partijen. 16 januari 1715.
1715-1715 1 stuk

41 Verkoopsakte van 90 roeden zaailand te Semmerzake, verkocht 
door mr. L.B. Daubioul, licentiaat in de medicijnen en echtgenote 
Charlotte Joanne Marie Dullaert (vertegenwoordigd bij procuratie 
door Joannes Frans Vander Schelden) ten voordele van Jacobus 
Frans Vanden Spieghele fs. Frans, jongman. 29 oktober 1779.
1779-1779 1 katern

42 Verkoopsakte van een partij zaailand te Semmerzake, verkocht 
door Henderick Marinus Baeten (vertegenwoordigd bij procuratie 
door Joannes Francies Van Der Eecken) ten voordele van Jacobus 
Francies Vanden Spieghele. 5 april 1781.
1781-1781 1 katern

43 Akte van "naarhede", ingediend door Jacobus Francies Vanden 
Spieghele betreffende 249 roeden zaailand te Paulatem, door 
Henderick Marinus Baeten verkocht aan Judocus De Waele en 
Philippe Buijse. 15 december 1781.
1781-1781 1 katern

44 Verkoopsakte van 77 roeden zaailand te Gavere, verkocht door 
Henderick Marinus Baeten ten voordele van Jacobus Francies 
Vanden Spieghele. 16 december 1781.
1781-1781 1 stuk

45 Verkoopsakte van 181 roeden zaailand te Semmerzake, verkocht 
door Josephus Vander Beken ten voordele van Jacobus Francies 
Vanden Spieghele. 30 december 1786.
1786-1786 1 katern

c. Renten.

C. RENTEN.
46 Verkoopsakte van een rente van twee ponden groten Vlaams per 

jaar, verkocht door Guillaume Vander Meeren en Guillaume Van 
Beversluijs (als voogden van de wezen van Rogier Lampens en 
Tanneken Van Beversluijs) ten voordele van Jan Vanden Spieghele. 
13 september 1700.
1700-1700
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III. Archief van het laathof van Vanden Spieghele.

III. ARCHIEF VAN HET LAATHOF VAN VANDEN SPIEGHELE.
0/2 - 47 Registers van akten en contracten. 1607-1746 (1752).

0/2 - 47 REGISTERS VAN AKTEN EN CONTRACTEN. 1607-1746 
(1752).

0 /2 28 december 1607-16 september 1649.
1607-1649

47 2 oktober 1651 - 23 februari 1746 (1752).
1651-1746

48 Minuut van een akte, verleden voor het laathof en geregistreerd in 
het bijhorende register. 30 juni 1761.
1761-1761 1 stuk
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