
BE-A0516_109037_107713_DUT

Inventaris Oorkonden met de blauwe
nummers

This finding aid is written in Dutch.

Het Rijksarchief in België

Archives de l'État en Belgique

Das Staatsarchiv in Belgien

State Archives in Belgium

http://arch.arch.be/index.php?lang=fr_BE
http://arch.arch.be/index.php?lang=en_GB
http://arch.arch.be/index.php?lang=de_BE


2 Verzameling oorkonden met blauw nummer

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF:.....................................................................5
Raadpleging en gebruik...................................................................................7

Voorwaarden voor de raadpleging...............................................................7
Voorwaarden voor de reproductie................................................................7
Toegangen....................................................................................................7

Geschiedenis van archiefvormer en archief.....................................................8
Archief..........................................................................................................8

Geschiedenis............................................................................................8
Inhoud en structuur.........................................................................................9

Inhoud..........................................................................................................9

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN........................................11
I. Bellegem.....................................................................................................11
II. Deerlijk.......................................................................................................12
III. Deerlijk, heerlijkheid Meynaertstichele.....................................................13
IV. Desselgem................................................................................................14
V. Gullegem, heerlijkheid Schardau...............................................................16
VI. Harelbeke..................................................................................................17
VII. Harelbeke, Kerk........................................................................................18
VIII. Heule......................................................................................................19
IX. Ingelmunster.............................................................................................20
X. Ingelmunster, heerlijkheid Dierdonk..........................................................25
XI. Ingelmunster, heerlijkheid Schothoek......................................................26
XII. Ingelmunster, heerlijkheid ter Poorte......................................................27
XIII. Izegem....................................................................................................28
XIV. Izegem, heerlijkheid Halewijnse..............................................................29
XV. Izegem, heerlijkheid Ter Poorte................................................................30
XVI. Izegem, heerlijkheid Wallemote..............................................................31
XVII. Kaaster, commanderij van Vlaanderen..................................................32
XVIII. Kachtem, heerlijkheid Rhodes..............................................................33
XIX. Komen, heerlijkheid Rythove..................................................................44
XX. Kooigem...................................................................................................45
XXI. Kooigem, heerlijkheid Jouvenelles..........................................................46
XXII. Koolskamp, heerlijkheid Mosscherambacht...........................................47
XXIII. Kortrijk, Groeningeabdij........................................................................48
XXIV. Kortrijk, heerlijkheid Bissegemstraat....................................................49
XXV. Kortrijk, heerlijkheid Groeninge.............................................................50
XXVI. Kortrijk, heerlijkheid Sint-amandsproosdij............................................51
XXVII. Kortrijk, heerlijkheid Steenbrugge of Blauwpoort................................52
XXVIII. Kortrijk, heerlijkheid Ten Akker (Onze-Lieve-Vrouwekerk)...................53
XXIX. Kortrijk, jezuïetencollege......................................................................54
XXX. Kortrijk, kapucijnenklooster...................................................................56
XXXI. Kortrijk, leenhof....................................................................................57
XXXII. Kortrijk, Sionklooster...........................................................................59
XXXIII. Kortrijk, stad.......................................................................................60
XXXIV. Kortrijk-Buiten, heerlijkheid Boevekerke.............................................67
XXXV. Kortrijk-Buiten, heerlijkheid Gorghem (ook in Bellegem, Zwevegem en 



Verzameling oorkonden met blauw nummer 3

Sint-Denijs)....................................................................................................68
XXXVI. Kruishoutem, leenhof en heerlijkheid Aishove...................................69
XXXVII. Kuurne, heerlijkheid Steurenambacht...............................................70
XXXVIII. Lauwe, heerlijkheid Kemps...............................................................71
XXXIX. Lauwe, heerlijkheid ter Elst................................................................72
XL. Menen......................................................................................................73
XLI. Menen-Vreemd........................................................................................74
XLII. Meulebeke..............................................................................................75
XLIII. Meulebeke, heerlijkheid Rijkaertschuere...............................................76
XLIV. Meulebeke, heerlijkheid ter Borcht........................................................77
XLV. Moorsele, kerk........................................................................................78
XLVI. Moeskroen-Doornik, heerlijkheid le Val (Sint-Amand)...........................79
XLVII. Oeselgem.............................................................................................80
XLVIII. Oostrozebeke, heerlijkheid Nederhuyse..............................................81
XLIX. Otegem.................................................................................................82
L. Pittem, Burg van Gent (Nevele).................................................................83
LI. Pittem, heerlijkheid...................................................................................84
LII. Pittem, heerlijkheid Claerhout..................................................................85
LIII. Pittem, heerlijkheid Walhouttiende.......................................................101
LIV. Pittem, kerk...........................................................................................102
LV. Rekkem...................................................................................................103
LVI. Rekkem, heerlijkheid Halewijn...............................................................104
LVII. Roeselare-Ambacht..............................................................................105
LVIII. Rumbeke.............................................................................................106
LIX. Sint-Baafs-Vijve.....................................................................................107
LX. Spiere.....................................................................................................108
LXI. Vichte....................................................................................................109
LXII. Wakken, heerlijkheid............................................................................110
LXIII. Wevelgem, heerlijkheid Langheschuere..............................................111
LXIV. Zulte....................................................................................................112
LXV. Niet gespecificeerd..............................................................................113





Verzameling oorkonden met blauw nummer 5

Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:
Verzameling oorkonden met blauw nummer

Periode:
1279-1780

Archiefbloknummer:
BE-A0516.524

Omvang:
• Laatste bestanddeelnummer: 11692.00
• Omvang geÃ¯nventariseerd: 5.35 m

Archiefbewaarplaats:
Rijksarchief te Kortrijk

Archiefvormers:
Klooster van de Jezuïeten te Kortrijk, 1587-1773
Schepenbank van Roeselare-ambacht, 1000-1795
Schepenbank en dorpsbestuur Rumbeke ['parochie'], 1100-1795
Schepenbank en dorpsbestuur van Pittem ['parochie'], 12de eeuw - 1795
Kapittel van Sint-Salvator te Harelbeke, 1100-1795
Schepenbank van Halewijnse, 1300-1795
Abdij van Groeninge te Kortrijk, 1238-1797
Klooster van de Kapucijnen te Kortrijk, 1610-1795
Kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Kortrijk, 1200-1795
Commanderij Hospitaalridders Caestre, 11de eeuw - 1795
Schepenbank en stadsbestuur van Menen, 1200-1795
Schepenbank en stadsbestuur van Kortrijk, 12de eeuw - 1795
Sint-Maartensparochie te Avelgem, 11de eeuw-9999
Sint-Columbaparochie te Deerlijk, Eerste helft 11de eeuw-9999
Sint-Martinus- en Christoffelparochie te Moorsele, 12de eeuw-9999
Schepenbank en dorpsbestuur Bellegem ['parochie'], 1111-1795
Schepenbank en dorpsbestuur van Desselgem ['parochie'], 11de eeuw - 1795
Schepenbank en dorpsbestuur Outrijve ['parochie'], 966-1795
Schepenbank en dorpsbestuur Sint-Baafs-Vijve ['parochie'], 12de eeuw-1795
Schepenbank en dorpsbestuur Wevelgem ['parochie'], 12de eeuw-1795
Schepenbank van Ter Cruycen, Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank en stadsbestuur van Harelbeke, 1070-1795
Schepenbank en dorpsbestuur Vichte ['parochie'], 1119-1795
Kasselrij van Kortrijk, 12de eeuw -1795
Sint-Salvatorsparochie te Harelbeke, 1035-9999
Schepenbank en dorpsbestuur Kooigem ['parochie'], 1138-1795
Schepenbank van Ter Borcht, Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank en dorpsbestuur van Meulebeke ['parochie'], 1096-1795
Schepenbank van Bouvekerke, Ancien Régime (tot 1795)
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Schepenbank van Ten Doorne, Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank van Schardau, Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank en dorpsbestuur van Oostrozebeke ['parochie'], 12de eeuw - 
1795
Schepenbank en dorpsbestuur Otegem ['parochie'], 998-1795
Schepenbank van het Graafschap en Laatschap van Rumbeke, Ancien Régime 
(tot 1795)
Schepenbank en dorpsbestuur van Wakken ['parochie'], 1038-1795
Schepenbank van Gorghem, Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank van Groot Schothoek, Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank en dorpsbestuur Kachtem ['parochie'], 1116-1795
Schepenbank van Rodes, Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank en dorpsbestuur Ingelmunster ['parochie'], 13de eeuw-1795
Schepenbank van Wallemote, Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank en dorpsbestuur Oeselgem ['parochie'], 1175-1795
Schepenbank van Rijkaertschuere, Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank en dorpsbestuur ['parochie'] van Zulte, 12de eeuw - 1795
Schepenbank van Mosscherambacht (Aalbeke), Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank van Jouvenelles, Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank van Steurenambacht, Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank van Meynaertstichele, gezegd Lembeke, Ancien Régime (tot 
1795)
Schepenbank van Claerhout, Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank van Tombroek, Ancien Régime (tot 1795)
Pachthof Rythove, Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank en dorpsbestuur Heule ['parochie'], 1111-1795
Schepenbank van Bissegemstraat ook Imbiese, Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank van Dierdonk, Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank van Ter Poorte, Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank van het prinsdom Izegem, Emelgem en Kachtem, Ancien Régime 
(tot 1795)
Schepenbank van Groeninge, ook Rodenburg genoemd, Ancien Régime (tot 
1795)
Schepenbank van de Sint-Amandsproosdij, Ancien Régime (tot 1795)
Klooster van de Augustinessen te Kortrijk, Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank van Ten Akkere, gezegd Vierschaar, Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank van Steenbrugge, alias Blauwpoort, Ancien Régime (tot 1795)
Leenhof en kasteel van Kortrijk, Ancien Régime (tot 1795)
Leenhof Aishove te Kruishoutem, Ancien Régime (tot 1795)
Schepenbank en dorpsbestuur Moeskroen ['parochie'], 1060-1795
Parochie te Moeskroen, 11de eeuw-9999
Schepenbank van Maelstaple, Ancien Régime (tot 1795)
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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

Alle bestanddelen zijn raadpleegbaar en openbaar.
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Voor de reproductie gelden de regels van toepassing in het Rijksarchief.
Toegangen

TOEGANGEN

Deze inventaris vervangt de 19de-eeuwse fiches, die in het Frans zijn 
opgesteld. De beschrijvingen op deze fiches zijn echter uitgebreider en kunnen 
indien gewenst nog steeds geraadpleegd worden.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

De verzameling "Oorkonden met blauw nummer" ontstond in de negentiende 
eeuw in het Rijksarchief Brugge. Hoewel al in een Koninklijk Besluit van 1851 
de nadruk werd gelegd op het herkomstprincipe, werden nog lang daarna 
kunstmatige reeksen gevormd op basis van hun uiterlijke vorm: registers, akten
op perkament ("oorkonden") en allerlei losse stukken. De aandacht ging bij de 
inventarisatie vooral naar de eerste twee reeksen, terwijl de derde vaak 
verwaarloosd werd.
Dergelijke reeksen werden samengesteld uit stukken afkomstig van diverse 
archiefvormers of instellingen. Dat was ook het geval voor de "Oorkonden met 
blauw nummer". Deze verzameling bevat voornamelijk stukken op perkament 
uit heel diverse archieven van Westvlaamse instellingen die op het einde van 
de achttiende eeuw werden afgeschaft.
Edward Gailliard, adjunct-conservator van het Rijksarchief Brugge van (1884-
1896), vatte het plan op om tijdens zijn ambtstermijn al deze charters, op dat 
ogenblik bijna 10.000 stukken, doorlopend te nummeren. Op de verpakking 
werd met een blauw potlood het nummer aangebracht, wat de naam van de 
verzameling verklaart. Gaillard maakte ook uitgebreide ontledingen van alle 
charters. Deze beschrijvingen waren in het Frans opgesteld en telden soms 
ettelijke pagina's.
In de loop van de twintigste eeuw kreeg de verzameling een kwalijke reputatie 
en werd ze meer en meer als schoolvoorbeeld beschouwd van hoe archieven in
een vroegere periode mismeesterd werden. Toch vulden latere archivarissen de
verzameling nog aan met allerlei aanwinsten, zodat ze uiteindelijk meer dan 
12.000 nummers zou tellen. Het grootste deel van deze verzameling wordt nog
steeds in het Rijksarchief Brugge bewaard. In 1964 werden in Kortrijk en 
Doornik arrondissementele depots opgericht. Als gevolg daarvan werden de 
oorkonden uit de verzameling die betrekking hadden op de ressorten van deze 
nieuwe archiefdiensten vanuit Brugge overgebracht. Voor Kortrijk ging het om 
stukken betreffende (instellingen in) de kasselrij Kortrijk, voor Doornik om de 
kasselrij Waasten.
Uiteindelijk zouden in Kortrijk 903 oorkonden met blauw nummer 
terechtkomen. Volgens de ordening van Gaillard en zijn navolgers konden die 
charters in drie grote groepen worden opgesplitst: 1) de oorkonden van de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk, 2) die van de kasselrij Kortrijk, 3) varia. De 
derde categorie is in deze inventaris opgenomen. Deze categorieën 
correspondeerden met dozen waarin de fiches met de beschrijvingen van 
Gaillard bewaard werden. Elke doos bevatte verdere onderverdelingen in 
mapjes, zogenaamd per "archiefvormer". Per mapje werden de fiches 
chronologisch gerangschikt.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

Het is onmogelijk om van elke oorkonde in deze verzameling de herkomst te 
bepalen en op basis daarvan een nieuwe ordening te maken. Daarom werd 
noodgedwongen de negentiende-eeuwse structuur van de mapjes gevolgd. 
Toch werden enkele aanpassingen doorgevoerd. Door de vertaling en 
uniformisering van de namen van de "archiefvormers" is de alfabetische 
volgorde gewijzigd. Gaillard ordende namelijk zowel op plaatsnaam als op 
naam van een heerlijkheid. Daarnaast is ook de chronologische volgorde 
binnen de mapjes aangepast. Nummers met getransfigeerde of geliasseerde 
oorkonden werden gerangschikt op de meest recente datum, zoals de 
richtlijnen van het Rijksarchief dat voorschrijven. Op die manier kan in 
sommige gevallen de samenhang tussen de oorkonden beter herkend worden.
Het blijft echter een onbegonnen zaak om de dossiers, die ooit door deze 
oorkonden werden gevormd, te reconstrueren. Bovendien is de ordening 
volgens "archiefvormer" door Gaillard weinig consequent en vaak foutief. 
Wellicht kon hij zelf de band van de stukken met een instelling niet meer 
achterhalen. Zo is het duidelijk dat veel van de oorkonden die in deze 
inventaris worden beschreven deel moeten hebben uitgemaakt van het 
kasselrijarchief, terwijl ze zijn ondergebracht bij lokale "archiefvormers". Verder
volstond in veel gevallen een geografisch criterium om bij een bepaalde 
archiefvormer te worden ondergebracht. De oorkonden onder "stad Kortrijk" 
bijvoorbeeld hebben naar alle waarschijnlijkheid nooit berust in het 
stadsarchief, maar omdat ze betrekking hebben op goederen in de stad werden
ze aan deze archiefvormer toegewezen. Behalve geografische ligging werd ook 
de instantie waarvoor de oorkonde is verleden als criterium gebruikt. Een akte 
verleden voor de schepenen van Kortrijk werd op die manier bij de "stad 
Kortrijk" ondergebracht, terwijl ze uiteraard bedoeld was voor één van de 
partijen die in de oorkonde wordt genoemd.

Taal en schrift van de documenten
Het merendeel van de documenten is opgesteld in het (Middel)Nederlands. Een
aantal oorkonden is in het Frans of het Latijn.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

I. Bellegem

I. BELLEGEM
572 Kwitantie van Jacob Jan Baptiste van Uffele, raadsheer en 

ontvanger-generaal van de domeinen en financiën van de koning, 
voor de betaling door baljuw, burgemeester en schepenen van 
Bellegem van 2.430 lb. 15 s. gr. voor het erfachtig ontvangerschap 
van de belastingen in Bellegem, aangekocht op 23 december 1702.
11 januari 1703.

1 charter
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II. Deerlijk

II. DEERLIJK
666 Patentbrief van keizer Karel VI, op verzoek van de burgemeester en

schepenen van de parochie Deerlijk, waarin bepaalde maatregelen 
worden afgekondigd om de inning van cijnzen en renten door de 
kerk- en armenmeesters van de kasselrij Kortrijk mogelijk te 
maken, wat de laatste tijd gepaard gaat met talloze moeilijkheden. 
7 september 1737.

1 charter
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III. Deerlijk, heerlijkheid Meynaertstichele

III. DEERLIJK, HEERLIJKHEID MEYNAERTSTICHELE
9271 Akte verleden voor baljuw en leenmannen van de heerlijkheid 

Meynaertstichele waarin Jan de Vos, zoon van Joost, erkent aan 
Pieter de Vlaeminck, zoon van Pieter, van Bavikhove, 72 lb. gr. 
Vlaamse munt verschuldigd te zijn, en als gevolmachtigde van zijn 
echtgenote Anna Montens, dochter van Lauwereins, ten voordele 
van de Vlaeminck een jaarlijkse erfrente van 4 lb. 10 s. gr. instelt, 
bezet op 2 bunders grond in Deerlijk en op een heerlijke rente, 
genaamd de heerlijkheid ter Cruysen in Deerlijk. 5 september 
1657.

1 charter

9272 Akte verleden voor baljuw en leenmannen van de heerlijkheid 
Meynaertstichele in Sint-Baafs-Vijve waarin Jan de Vos en zijn 
echtgenote erkennen van Guillaume van der Meere, advocaat in de
Raad van Vlaanderen in Gent, 56 lb. gr. Vlaamse munt te hebben 
ontvangen en daarom in zijn voordeel een rente instellen van 3 lb. 
10 s. gr. 16 maart 1660.

1 charter

9274 Akte van recepisse door Jan van Biesbrouck, baljuw van de graaf 
van Wakken, van het denombrement door Guillaume van der 
Meere, advocaat in de Raad van Vlaanderen in Gent, van een leen 
gehouden van de graaf van Wakken, als heer van Meijnaertstichele 
in Deerlijk, welk leen van 2 bunders gelegen is in de gulde te 
Voorde en genaamd de heerlijkheid ter Cruysen. 19 maart 1672.

1 charter

9275 Akte van recepisse door Jan-Philippe van der Haghe, baljuw van de 
graaf van Wakken, van het denombrement een leen (zie nr. 9274) 
door meester Philippe Odevaere, als testamentair voogd van 
Guillaume van der Meere, zoon van Emmanuel, aan wie het leen is 
toegevallen bij het overlijden van zijn grootvader langs 
moederszijde, Guillaume van der Meere. 17 december 1682.

1 charter
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IV. Desselgem

IV. DESSELGEM
3470 Akte van vererving, verleden voor luitenant-baljuw en meier, 

wettelijke maners en schepenen van het hof en de heerlijkheid van 
de Sint-Pietersabdij in Desselgem, van Oste van den Venne, 
priester, in 18 honderd grond, genaamd "den Ham", in Desselgem, 
die hem waren verkocht door Antonis Storment, zoon van Jan, en 
zijn echtgenote Elisabeth van der Wedaghe. 1 mei 1468.

1 charter

9486 Akte van vererving, verleden voor baljuw en schepenen, ontleend 
door de abt en de Sint-Pietersabdij in Gent voor hun hof en 
heerlijkheid "de Krekelbeek" in Desselgem, van Oste van den 
Venne, priester, in 5 vierendeel grond, die hem waren verkocht 
door Anthonis Storment, zoon van Jan, en zijn echtgenote Elisabeth
van der Wedaghe. 1 mei 1468.

1 charter

10588 Akte van recepisse door de baljuw van de heerlijkheid ter Meierie in
Desselgem van het denombrement van een leen in Desselgem dat 
Joos Gilloen, als wettelijke voogd van zijn echtgenote Elisabeth van 
Ghent, houdt van voornoemd leenhof in Desselgem, ongeveer 7 
bunder groot, met een jaarlijkse rente zowel in natura als in geld. 6
mei 1527.

1 charter

10590 Denombrement van een leen, gehouden door Claeiscken van den 
Berghe, zoon van Roeger, van Joos Gilloen van zijn heerlijkheid in 
Desselgem, bevattende in renten 20 razieren haver en 2 s. par. per
jaar, op verschillende gronden in Beveren-Leie. 19 september 
1535.

1 charter

10605 Akte van overeenkomst tussen Wouter Gilloen, procureur van Joos 
Gilloen, en Oste Nerrync inzake hun proces voor de proost en de 
schepenen van Kortrijk over een dreef gelegen op het land van 
Gilloen en waarop Oste Nerrync beweert recht van doorgang te 
bezitten. 21 mei 1538.

1 charter

10601 Denombrement van een leen gehouden door Joos Gilloen, als 
voogd van zijn echtgenote Elizabeth van Ghendt, van de 
heerlijkheid ter Meierie in Desselgem, ongeveer 7 bunder groot, 
met diverse renten. 24 juni 1540.

1 charter

10604 Akte van recepisse van het denombrement van een leen in 
Desselgem, gehouden door Wouter Gilloen, zoon van Joos, van de 
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heerlijkheid ter Meierie in Desselgem, 7 bunder groot, met diverse 
renten, dat Wouter is toegevallen door het overlijden van Elisabeth 
van Ghendt, dochter van Wouter, echtgenote van wijlen Joos 
Gilloen, zoon van Jacob. 3 juni 1547.

1 charter

10606 Akte van overeenkomst, verleden voor baljuw, burgemeester en 
schepenen van de heerlijkheid van de Sint-Pietersabdij in 
Desselgem, tussen Wouter Gilloen en Michiel Goemaer, inzake hun 
proces voor de Raad van Vlaanderen over het recht van doorgang, 
toe te kennen aan Michiel door Wouter, op een stuk grond. 9 
oktober 1549.

1 charter
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V. Gullegem, heerlijkheid Schardau

V. GULLEGEM, HEERLIJKHEID SCHARDAU
3066 Akte waarin Jan Liebart, kanunnik en kanselier van de Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal in Doornik, en Jacob Liebart, raadsheer in de 
Grote Raad van Mechelen, heer in Gullegem en omgeving, Melchior
de Brouckere benoemen tot baljuw en ontvanger van hun 
heerlijkheid. 5 mei 1586.

1 charter
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VI. Harelbeke

VI. HARELBEKE
462 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in het proces van Joost Van 

Reus tegen Gerard de Clerc, proost van de stad Harelbeke, over het
issuwerecht dat Joost namens zijn echtgenote Margriete 's 
Brauwers, is verschuldigd en waarbij een minnelijke schikking 
wordt overeengekomen. 22 juni 1459.

1 charter

8031 Akte waarin proost, schepenen en raad van de stad Harelbeke 
bevestigen, op verzoek van Pieter van Heynsberghe, ontvanger 
van de hertog in deze stad, dat voor de periode van een jaar, 
beginnend op Sint-Baafsdag in 1502 tot deze dag in 1503, de 
accijns op wijn is toegekend aan Andries de Hulste voor de som 
van 40 lb. par. Vlaams geld, de accijns op bier aan Wouter van der 
Cruce voor de som van 150 lb. par. en de accijns op vlees aan 
Gerard van den Berghe voor 7 lb. par., van welke tarieven de helft 
zal gaan naar de hertog en de andere helft naar de stad. 31 juli 
1503.

1 charter

489 Akte verleden voor proost en schepenen van de stad Harelbeke 
waarin Jan Tytgat, ontvanger van de kasselrij Kortrijk, verklaart dat 
hij aan Christoffels de Saline de jaarlijkse erfrente van 10 lb. gr. ten
laste van de kasselrij heeft betaald, overeenkomstig de originele 
rentebrief. 26 maart 1533.

1 charter

604 Kwitantie van Jacob Jan Baptiste van Uffele, raadsheer en 
ontvanger-generaal van de domeinen en financiën van de koning, 
voor de betaling van 555 lb. 12 s. gr. Vlaams voor de aankoop op 
23 december 1702 door baljuw, burgemeester en schepenen van 
de stad Harelbeke van het erfelijk ontvangerschap van de 
belastingen. 11 januari 1703.

1 charter
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VII. Harelbeke, Kerk

VII. HARELBEKE, KERK
1718 Akte van amortisatie toegekend door Margaretha van Frankrijk, 

gravin van Vlaanderen, van de gronden die meester Zeger van der 
Beke, haar raadsheer, proost van Harelbeke, voorstelt om aan te 
wenden voor de uitbreiding van de kerk en de religieuze diensten. 
9 september 1371.

1 charter

3195 Akte waarin aartshertogen Albrecht en Isabella, gezien de schade 
die de kapittelkerk van Sint-Salvator in Harelbeke heeft geleden 
tijdens de laatste troebelen en de slechte financiële situatie van de 
kerk, het kapittel opdragen om met tussenkomst van het 
stadsbestuur 3 jaar lang een jaarlijkse heffing van 500 gulden aan 
de bewoners van Harelbeke op te leggen voor de aankoop van een 
nieuwe kerkklok en de herstelling van het schip van de kerk en de 
muur van het kerkhof. 24 april 1618.

1 charter

8056 Akte verleden voor amman en schepenen van de heerlijkheid van 
Doorne en het kapittel van Harelbeke waarin Pieter van Coyghem, 
zoon van Adriaan, woonachtig in Kortrijk, erfgenaam van het 
sterfhuis van François Tack, kapelaan van Pittem, en in uitvoering 
van zijn testament, erkent aan Marie Terryn, dochter van Pieter en 
Elisabeth van Coyghem, 40 lb. gr. verschuldigd te zijn, waarmee 
een jaarlijkse rente van 3 lb. zal betaald worden. 12 april 1681.

1 charter
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VIII. Heule

VIII. HEULE
3902 Akte van recepisse door de baljuw en ontvanger van Ferdinand 

Joris van Liedekerke, als heer van Heule, van het denombrement 
door Joris le Batteur, zoon van Jan, echtgenoot van Maykin 
Simoens, dochter van Gillis, zoon van Willem, weduwe van Joost 
Nyeulaet, van een leengoed dat hij houdt van de heerlijkheid 
Heule, met een oppervlakte van 2 bunders 14 honderd grond, 
grenzend aan de Roeselaarsestraat. 4 november 1613.

1 charter
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IX. Ingelmunster

IX. INGELMUNSTER
1708 Denombrement door Guildolf van der Woestine van een leengoed 

van 7 honderd in Emelgem, ten noorden van het Goed ter 
Nederhuis, dat hij houdt van de heer van Ingelmunster. 30 juli 
1413.

1 charter

1707 Denombrement door Rogier van der Woestyne, heer van Grames, 
van het leengoed "'t Heerschip ten Steenkerksken" in Dentergem 
en naburige dorpen, dat hij houdt van de vrouwe van Ingelmunster.
20 april 1417.

1 charter

2966 Akte van vererving, verleden voor amman en schepenen van de 
vrouwe van Ingelmunster van Willem de Scildere in een jaarlijkse 
sourente van 24 groten, bezet op grond in Ingelmunster, hem 
verkocht door Amand Cas, zoon van Pieter. 4 mei 1421.

1 charter

150 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in Gent in het proces tussen de
procureur van de burggravin van Meaulx, vrouwe van Gistel en 
Ingelmunster, en Willem de Jaghere, haar dienaar voor de 
heerlijkheid Ingelmunster, eisers, en baljuw en leenmannen van de 
Zaal van Ieper, verdedigers, over het recht op het "beste hoofd", 
zijnde een paard uit de nalatenschap van de echtgenote van 
Passchier Ghyselin, overleden in Geluveld in de kasselrij Ieper, 
waarbij de verdedigers in het gelijk worden gesteld. 26 juni 1434.

1 charter

3999 Denombrement door Willem van der Woestine van een leengoed 
van 8 bunders in Ingelmunster, genaamd het Goed ten Houte, dat 
hij houdt van de graaf van Étampes en zijn echtgenote, als 
erfgenamen van het land en hof van Ingelmunster. 19 juni 1440.

1 charter

2937 Akte verleden voor de amman en wettelijk maner van de graaf van 
Étampes en zijn echtgenote, als erfdame van de heerlijkheid 
Ingelmunster, en voor schepenen van de vierschaar, waarin Wouter
van den Wale een jaarlijkse erfrente instelt ten voordele van Jan 
den Hemele van 4 schilden van 24 groten, die hij bezet op een 
bebouwd goed van 7 vierendeel in Ingelmunster, ten zuiden van de
Mandel, in de gulde "van der Eeke". 30 april 1441.

1 charter

2968 Akte verleden voor amman en schepenen van de vierschaar van de
graaf van Étampes en zijn echtgenote, als erfdame van 
Ingelmunster, waarin ingevolge de verkoop door Pieter de Vriend 
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aan Joris Cousin, pastoor van Ingelmunster, ten voordele van 
hemzelf of een persoon die hij aanwijst, van een jaarlijkse sourente
van 10 s. par., Nikolaas de Leenknecht wordt vererfd in deze rente. 
28 november 1441.

1 charter

1705 Denombrement door Eustaes van der Woestine, zoon van Roegier, 
van het leengoed "ter Crusse" in Ingelmunster van 7 bunders 1 
gemet, dat hij houdt van de hertog en hertogin van Kleef, als heer 
en vrouwe van Ingelmunster. 12 december 1473.

1 charter

1704 Denombrement door Pieter van der Woestine, zoon van Pieter, van 
een leengoed van 72 roeden in Ingelmunster, bestaande uit 
diverse betalingen in natura, dat hij houdt van de hertog en 
hertogin van Kleef, als heer en vrouwe van Ingelmunster. 3 januari 
1474.

1 charter

1706 Denombrement door Rogier Zoetheline van een leengoed van 4 
gemeten in Ingelmunster, dat hij houdt van de hertog en hertogin 
van Kleef, als heer en vrouwe van Ingelmunster. 7 januari 1474.

1 charter

2948 Akte waarin schepenen van de vierschaar en heerlijkheid 
Ingelmunster op verzoek van Pieter Bouckaert bevestigen dat, 
zoals blijkt uit het register van de vierschaar, Pieter Naert, zoon 
van Jan, op 21 september 1519 een bebouwd stuk grond waarop hij
woont, hem verkocht door Bouckaert, heeft vererfd. z.d.

1 charter

1710 Akte van recepisse door de hoogbaljuw van de heer van 
Ingelmunster van het denombrement door Jacob van der Woestine,
zoon van Jacob, van het leengoed "ter Cruuce" van 7 bunders 1 
gemet grond, weiland of bos met bebouwde percelen in 
Ingelmunster, ten noordwesten van de kerk, "up de Deene", 
grenzend aan het leengoed "ter Lapette", hem toegevallen door 
het overlijden van zijn vader. 3 september 1537.

1 charter

9632 Akte van recepisse door de hoogbaljuw van de heerlijkheid 
Ingelmunster van het denombrement door de baljuw van Wakken 
van het leengoed "'t Heerschip ten Hage", 5 bunders groot in Sint-
Baafs-Vijve, bij het goed "ten Broucke", gehouden door Antoon van 
Bourgondië, heer van Wakken, van de heer van Ingelmunster. 2 
december 1573.

1 charter

2928 I. Akte verleden voor baljuw en schepenen van Ingelmunster 
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waarin Jan Nolf, zoon van Olivier, een erfrente van 15 lb. par. per 
jaar instelt ten voordele van Rogier de Baes, zoon van Rogier, 
wegens de verkoop van een stuk grond in Ingelmunster, ten zuiden
van de Mandel. 12 mei 1604. II. Akte verleden voor baljuw en 
schepenen van Ingelmunster waarin Jan Nolf, zoon van Olivier, 
verklaart deze rente te bezetten op verschillende gronden in 
Ingelmunster, waaronder een perceel "de Bailge" van 5 honderd en
een ander perceel tussen de herbergen "Groene Tente", "ter 
Waelbrugghe" en "de Waelghem muelne". 27 juli 1612. III. Akte 
verleden voor schepenen van Ingelmunster waarin Rogier de Baes, 
zoon van Rogier, uit Lendelede, deze rente overdraagt aan 
Arnoldus van Hamme, pastoor van Izegem. 25 september 1613.

1 lias van 3 charters

2978 Akte verleden voor schepenen van Ingelmunster, ontleend aan de 
heerlijkheden Waelbrugge en de Kleine Schothoek, en voor 
schepenen van de heerlijkheid de Grote Schothoek, waarin Oste 
van den Berghe, zoon van Lodewijk, uit Ingelmunster, een jaarlijkse
erfrente van 10 lb. 8 s. gr. instelt ten voordele van Joost 
Verschoore, wegens de verkoop door hem aan Verschoore van 8 
bunders 6 honderd bebouwde grond in Ingelmunster, gehouden 
van genoemde heerlijkheden. 25 april 1630.

1 charter

8041 Akte verleden voor luitenant-baljuw, burgemeester en schepenen 
van de baronie Ingelmunster waarin Amand Lecluse en zijn 
echtgenote Mayken Scherpereel, dochter van Pieter, ten voordele 
van de armentafel van Hulste een jaarlijkse erfrente van 12 lb. par. 
instellen. 22 april 1643.

1 charter

3732 Akte verleden voor amman, hoogpointers en schepenen van de 
kasselrij Kortrijk met ververing van Robrecht Persyn, ten voordele 
van Wolfganck, heer van Plotho, baron van Ingelmunster, in 8 of 9 
honderd grond in Ingelmunster, grenzend aan de Ossenbroek en 
verkocht door Joost Rosseel, zoon van Mathieu, en zijn echtgenote, 
Martine d'Haene. 14 maart 1644.

1 charter

7867 Akte verleden voor baljuw en leenmannen van het hof en kasteel 
van Ingelmunster waarin Lodewijk Velt, als gevolmachtigde van 
Albert Hubert de Guernoval, heer van Ekelsbeke en hoogbaljuw van
de stad Gent, zich met verschillende goederen en leengoederen 
borg stelt voor de betaling van 885 gulden 12 s. achterstallige 
rente en de terugbetaling van het kapitaal aan Anna en Katharina 
van Eelen, die recht had op deze renten via haar oom Niclays van 
der Borcht. 1 december 1649.

1 charter
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8040 Bevelschrift van de Raad van Vlaanderen te Gent voor baljuw, 
schout of meier van de baronie van Ingelmunster om aan de 
inwoners van Ingelmunster mee te delen dat de Raad toelating 
heeft gegeven aan de burgemeester en schepenen om hen de 
betaling op te leggen van hun deel in een som van 6.000 lb. gr. 16 
juni 1665.

1 charter

516 Akte van recepisse door Pieter-François van Houtte, baljuw van het 
kasteel en leenhof van Ingelmunster, van het denombrement door 
Simon Wallaert, zoon van Joost, woonachtig te Kortrijk, van een 
leengoed, bestaande uit een jaarlijkse erfrente van 18 lb., 
genaamd de heerlijkheid van de Bissegemstraat, bezet op huizen 
en gronden in Kortrijk, Kuurne en Lendelede, dat hij houdt van 
baron Delphin de Plotho, als heer van Ingelmunster, en dat hem is 
toegevallen door aankoop voor Jacob van Lutten, gezegd de la 
Vallette. 16 augustus 1669.

1 charter

8045 Akte verleden voor burgemeester en schepenen van de baronie 
van Ingelmunster van vererving van Jan-Baptiste Billiet, door 
verkoop per decreet, in een bebouwd stuk grond van ongeveer 3 
bunders in Ingelmunster, gehouden van de baronie en van de 
heerlijkheid ter Koutere. 8 december 1673.

1 charter

8079 Akte van vererving verleden voor baljuw, burgemeester en 
schepenen van de baronie van Ingelmunster van Melchior Retsin, 
ten voordele van Vincent van der Meeren, baljuw van Vijve, in een 
stuk grond, verkocht door Lodewijk de Clerk, met bijlagen. 6 maart 
1686.

1 charter en 2 stukken

8077 Akte verleden voor burgemeester en schepenen van de baronie 
van Ingelmunster, ontleend aan de heerlijkheid de Kleine 
Schothoek, waarin bij verkoop per decreet bepaalde gronden in 
Ingelmunster, grenzend aan het Gistelgoed, toebehorend aan 
Philippe Wijdooghe, als terugbetaling van bepaalde rechten ten 
voordele van Karel Onraedt, ontvanger van de justitierechten van 
de schepenbank van Ingelmunster, zijn toegekend aan griffier 
Jacob-Philippe van Elslande, als laatste bieder, voor hem of voor 
zijn begunstigde. 29 oktober 1687.

1 charter

8073 Akte van vererving verleden voor de luitenant-baljuw van 
Ingelmunster, de baljuw van de heerlijkheid de Kleine Schothoek 
en voor burgemeester en schepenen van de baronie van 
Ingelmunster, ontleend aan deze heerlijkheid en baronie, van Jacob
Spanove in een bebouwd stuk grond van 17 honderd, dat hem op 
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29 mei is overgedragen door de pastoor, baljuw, burgemeester en 
schepenen, kerkmeesters en meesters van de armentafel van 
Ingelmunster. 16 juni 1694.

1 charter

8074 Zelfde akte als in nr. 8073, maar gedateerd 26 juni 1694. 26 juni 
1694.

1 charter

8072 Akte waarin baljuw, burgemeester en schepenen van de baronie 
Ingelmunster aan Adriaan Baert, zoon van Adriaan, een huis van de
armentafel in eeuwige cijns geven, gelegen in Ingelmunster, ten 
noorden van de markt, ten zuiden van de weg die leidt naar het 
Goed te Blauwpoorte. 16 februari 1697.

1 charter

151 Afschrift van de akte van 26 juni 1434 (zie nr. 150), uit het "Rood 
Boek van Privilegiën van de Zaal en Kasselrij Ieper". [17de eeuw].

1 stuk

8075 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de baronie van 
Ingelmunster en de Kleine Schothoek waarin het stuk grond, 
waarvan sprake in nrs. 8073-8074, door de armentafel van 
Ingelmunster wordt verpacht aan Rogier van Groenweghe, omdat 
Jacob Spanhoge niet heeft kunnen voldoen aan de hem opgelegde 
lasten ingevolge de overname van deze grond. 19 september 
1711.

1 charter
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X. Ingelmunster, heerlijkheid Dierdonk

X. INGELMUNSTER, HEERLIJKHEID DIERDONK
3988 Akte van recepisse door de baljuw van de heerlijkheid Dierdonk in 

Ingelmunster van het denombrement door Jacob van de Woestine, 
zoon van meester Jacob, van een leen van 4 gemeten weiland in 
Ingelmunster dat hij houdt van voornoemd hof. 24 februari 1539.

1 charter
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XI. Ingelmunster, heerlijkheid Schothoek

XI. INGELMUNSTER, HEERLIJKHEID SCHOTHOEK
1709 Akte van recepisse door de baljuw van Filips van den Heede, heer 

van Schothoek, van het denombrement op 3 september 1537 door 
Jacob van der Woestine van het Leen ter Lippeele in Ingelmunster, 
toegevallen aan Jacob bij het overlijden van zijn vader. 7 januari 
1538.

1 charter
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XII. Ingelmunster, heerlijkheid ter Poorte

XII. INGELMUNSTER, HEERLIJKHEID TER POORTE
8057 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Ter 

Poorte in Ingelmunster, waarin Jan Matton, zoon van Jan, 
woonachtig in Ingelmunster, ten voordele van Jan de Muynck, zoon 
van Gillis, woonachtig in Ingelmunster, een jaarlijkse rente van 5 lb.
par. instelt. 25 februari 1710.

1 charter
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XIII. Izegem

XIII. IZEGEM
403 Akte van volmacht, verleden voor burgemeester en schepenen van

de heerlijkheid en het hof van Izegem, door Clays de Vlamynck en 
Pauwels van den Bussche, ontvangers van de beden en subsidies 
van de koning, en door Pieter Volcaert en Cornelis Roelins, pointers 
van voorzegde heerlijkheid en hof, voor Charles en Jacques van 
Houcke, Jan Despres en Pauwels Ramort, om hen te 
vertegenwoordigen in rechtszaken. 18 december 1565.

1 charter

2986 I. Akte verleden voor burgemeester en schepenen van het 
graafschap Izegem, Emelgem en aanhorigheden waarin Jan de 
Clerck, zoon van Jan, een jaarlijkse rente van 6 lb. par. instelt ten 
voordele van Jan van der Brugghe, zoon van Antoine. 24 september
1611. II. Akte verleden voor burgemeester en schepenen van het 
graafschap Izegem waarin Jan van der Brugghe, zoon van Antoine, 
verklaart deze rente te hebben overgedragen aan Jan van den 
Bulcke. 3 april 1612.

1 lias van 2 charters

2484 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid van 
Izegem waarin Mahieu Onraedt, zoon van Marijn, en zijn vrouw 
Jaentgin Tanghe, dochter van Hubrecht, ten voordele van Cornelis 
Gheeraerdts, schuldeiser van Hazelt, een jaarlijke rente van 12 lb. 
par. instellen, bezet op verschillende stukken grond in Rumbeke, 
onder de heerlijkheid Izegem. 24 januari 1625.

1 charter

1515 Akte verleden voor hoogbaljuw en schepenen van de graaf van 
Izegem waarin Willem van de Winckele, zoon van Willem, en zijn 
vrouw Katharina van Wildemersch, dochter van Willem, ten 
voordele van Anna de Thiennes, dochter van Jan, een jaarlijkse 
rente van 18 lb. par. instellen, die ze hypothekeren op 
verschillende stukken grond. 4 april 1626.

1 charter

8080 Akte van vererving verleden voor de gemachtigde officier en de 
schepenen van de heerlijkheid Sint-Pieters in Izegem van Jacob 
Amerlinck in een stuk grasland van 1 honderd 6 roeden in Izegem, 
hem verkocht bij akte van 19 december 1684 door Pieter Ameye, 
zoon van Rogier. 13 januari 1685.

1 charter
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XIV. Izegem, heerlijkheid Halewijnse

XIV. IZEGEM, HEERLIJKHEID HALEWIJNSE
8066 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 

heerlijkheid Halewijnse in Izegem inzake de hernieuwde erkenning 
door Pieter Noppe, zoon van Gillis, en zijn echtgenote Katharina de 
Pratere, dochter van Adriaan, van de rente van 12 lb. par. ten 
voordele van Joost Coubout, zoon van Joost, met afschrift van 1) de
akte van 19 mei 1686, verleden voor notaris Joost van den Berghe 
in Izegem, waarin deze rente bezet wordt op 6 honderd grond, 
gehouden van voornoemde heerlijkheid, en 2) de akte van 18 
december 1699, verleden voor notaris Hilaire Marchelier in Izegem,
van overdracht van deze rente door Antoinette Coubout, dochter 
van Joost, echtgenote van Gerard de Meyere, uit Brugge, aan Pieter
Japith, zoon van Jan, ook uit Izegem. 30 januari 1700.

1 katern
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XV. Izegem, heerlijkheid Ter Poorte

XV. IZEGEM, HEERLIJKHEID TER POORTE
2925 Akte verleden voor de baljuw en schepenen van Passchier Andryes,

als heer van Ter Poorte in Izegem, waarin Jan Storme, zoon van 
Marin, in Izegem, ten voordele van Marin de Saeghere, zoon van 
Nikolaas, in Meulebeke, een jaarlijkse rente van 5 lb. gr. instelt, 
wegens de verkoop van een bebouwd terrein. 15 september 1623.

1 charter
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XVI. Izegem, heerlijkheid Wallemote

XVI. IZEGEM, HEERLIJKHEID WALLEMOTE
8081 Akte verleden voor schepenen van de heerlijkheid Wallemote in 

Izegem waarin Pieter le Faut, zoon van Pieter, en Antoinette 
Fremaut, dochter van Daniel, zijn echtgenote, ten voordele van 
Maillart Berlemont, zoon van Simon, een jaarlijkse erfrente van 12 
lb. par. instellen, bezet op diverse goederen. 22 maart 1683.

1 charter
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XVII. Kaaster, commanderij van Vlaanderen

XVII. KAASTER, COMMANDERIJ VAN VLAANDEREN
6053 Akte verleden voor notaris Victor [R...] van het bisdom Terwaan, in 

de zaak van beroep van broeder Johannes de Fontayne, 
hospitaalridder van het klooster van Rhodos van de orde van Sint-
Jan van Jeruzalem, tegen de benoeming van de commanderij van 
Vlaanderen. 7 september 1417.

1 charter

8078 Akte verleden voor notaris Johannes Dyonisij, in aanwezigheid van 
Pieter Houburch, priester, en Jan Volkerave, clericus, van de 
bisdommen Atrecht en Terwaan, getuigen op verzoek, waarin 
broeder Willem de Nomon van de orde van Sint-Jan van Jeruzalem, 
commandeur van Kaaster en Zoeterstee en gouverneur van een 
commanderij van Vlaanderen, in naam van de grootmeester van 
Rhodos aan Jan de Cupere, barbier, poorter van Brugge, Cornelius 
Bienst, Thomas de Busco en meester Gerard Lieman volmacht 
geeft voor de ontvangst van de inkomsten van het huis van de 
tempeliers "van der Balst" bij Gistel en Brugge. 11 augustus 1504.

1 charter
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XVIII. Kachtem, heerlijkheid Rhodes

XVIII. KACHTEM, HEERLIJKHEID RHODES
9184 Akte van de baljuw en leenmannen van de Zaal van Ieper, alsook 

de leenmannen van het kasteel van Kortrijk, hiertoe ontleend door 
de baljuw, van vererving van Maria van Meynil, echtgenote van 
Willem de Tollenare, in het leen te Rhodes in Kachtem van 18 
bunders grond, welk leen Boudewijn van Ingetez, gezegd van 
Rhodes, zoon van Cardoen, had laten vererven voor Jacob van 
Screyheem, aan wie hij het had verkocht. 15 juli 1385.

1 charter

9185 Akte van de leenmannen van het leenhof van de Zaal van Ieper 
waarin ze, overeenkomstig het octrooi van hertog Filips de Stoute 
van 11 november, Willem de Tollenare, poorter van Kortrijk, 
vererven in het leen het Goed te Rhodes in Kachtem en Oekene, 
dat hij heeft gekocht van ridder Boudewijn van der Noele en 
Jacquemine de Compigny, zijn echtgenote. 13 november 1389.

1 charter

9186 Denombrement door Katharina van Yseghem, bijgestaan door haar 
echtgenoot Jan de Wale, van een leen dat ze houdt van Janne van 
Kooigem en dat bestaat uit een opbrengst van 39,5 gemeten 1 pint
haver, volgens de maat in Rhodes, bezet op grond in Kachtem en 
Ardooie. 9 december 1419.

1 charter

9187 Kwitantie van Jan Bossaert, ontvanger van de leenverheffen van de
Zaal van Ieper, voor de betaling door Amant van Steelant voor 
Oste van Kooigem, zoon van Jan, van 10 lb. par. Vlaams voor het 
verhef van het leen het Hof te Rhodes in Kachtem, hem 
toegevallen door het overlijden van zijn vader. 24 maart 1428.

1 charter

9188 Kwitantie van Hendrik van der Mandele, ontvanger van de 
leenverheffen van de Zaal van Ieper, aangesteld door Yvon 
Descquiere, ontvanger van de verheffen van Vlaanderen, voor de 
betaling door Gerard van Kooigem van 10 lb. par. voor het verhef 
van 20 s. par. kamerlingeld van het leen het Hof te Rhodes in 
Kachtem, hem toegevallen door het overlijden van zijn broer Hoste.
20 maart 1453.

1 charter

9189 Denombrement door Joost van der Sleehaghe, zoon van Joris, van 
een leen van 24,5 gemeten 17 roeden, genaamd het Zwijnsgoed, 
in Roeselare en Kachtem, dat hij houdt van Gerard van Kooigem, 
als heer van Rhodes. 30 juni 1456.

1 charter
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9190 Denombrement door Claeys van Dierdonc, echtgenoot van Marie 
de Neve, van een leen gehouden van Gerard van Kooigem, als heer
van Rhodes, bestaande uit een heerlijke rente van 36 razieren 
haver Kortrijkse maat, bezet op 24 gemeten 1 honderd en 18 
roeden grond in Rumbeke, ten zuidoosten van de kerk, bij de 
hofstede, het straatje en de dreef van de Neve. 16 juli 1456.

1 charter

9191 Denombrement door Jan van der Strate van een leen van 17 
honderd en 10 roeden in Oekene, ten oosten van de kerk, bij 
Wervikhove, dat hij houdt van Gerard van Kooigem, als heer van 
Rhodes. 16 juli 1456.

1 charter

9225 Denombrement door Pieter de Coene, van een leen gehouden van 
Gerard van Kooigem, als heer van Rhodes, bestaande uit een 
jaarlijkse heerlijke rente van 36 razieren haver, bezet op gronden in
Rumbeke. 17 juli 1456.

1 charter

9192 Akte van recepisse door Diederik Mond, baljuw van de Zaal en 
kasselrij Ieper, van het denombrement door Gerard van Kooigem 
van het leen het Hof te Rhodes in Kachtem. 12 maart 1460.

1 charter

9193 Akte waarin Gerard van Kooigem, heer van Hallennes en Rhodes, 
de Rekenkamer in Rijsel verzoekt om zijn heerlijkheid Rhodes af te 
scheiden van Oost-Ieper-ambacht. ca. 1460.

1 stuk

9226 Denombrement door Jan van Roost van vier lenen in Hooglede, 
gehouden van Gerard van Kooigem, als heer van Rhodes. 7 januari 
1461.

1 charter

9227 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in het proces van Gerard van 
Kooigem, heer van Halennes en Rhodes, raadsheer van de hertog, 
tegen de ontvanger, pointers en zetters van het Vijfde deel van 
Oekene over de vrijstelling en het afkopen van belastingen van de 
heerlijkheid Rhodes. 15 oktober 1462.

1 charter

9194 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in het proces van Gerard van 
Kooigem tegen de ontvangers van de issuwe en de inwoners van 
het Vijfde deel van Oekene over de vrijstelling van de heerlijkheid 
Rhodes van issuwe en andere belastingen. 20 september 1463.

1 charter

9195 Denombrement door Vincent van Dierdonc van een leen dat hij 
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houdt van Gerard van Kooigem, als heer van Rhodes, welk leen 
hem is toegevallen bij het overlijden van Marie de Neve, zijn 
moeder, bestaande uit een heerlijke erfrente van 36 razieren haver
Kortrijkse maat, bezet op 25 gemeten 1 honderd en 18 roeden 
grond in Rumbeke, ten zuidoosten van de kerk grenzend aan het 
straatje van de Neve en aan het straatje van de "Yseghem 
maerchweghe" tot aan de "Langhen pit". 11 februari 1469.

1 charter

9196 Denombrement door Pieter van der Tanerye en Robrecht de Brune, 
voogden van Roeland, zoon van meester Joost van der Sleehaghe, 
van een leen dat hij houdt van Gerard van Kooigem, als heer van 
Rhodes, welk leen 24,5 gemeten 17 roeden groot is, gelegen in 
Roeselare en Kachtem, genaamd het Zwijnsgoed. 31 juli 1469.

1 charter

9197 Denombrement door Raas van Liedekerke, heer van Heestert, in 
naam van Johanna van Moerbeke, zijn echtgenote, van een leen 
dat hij houdt van Gerard van Kooigem, als heer van Rhodes, welk 
leen bestaat uit een heerlijke rente van 2 razieren haver Kortrijkse 
maat en 2 s. par., bezet op 36 honderd grond in Oekene. 23 juli 
1471.

1 charter

9230 Akte van dagvaarding door de Raad van Vlaanderen voor Jan van 
den Velde, Joost Horne, Lodewijk Haront en Jan de Deckere, 
pointers, Willem van der Mande en Joost van der Liet, ontvangers 
van de issuwe, en Jan van Moerkercke, ontvanger van het Vijfde 
Deel van Oekene, op verzoek van Gerard van Kooigem, omdat ze in
weerwil van het vonnis van de Raad van Vlaanderen van 15 
oktober 1472 geweigerd hebben om Gerard van zijn recht te laten 
genieten om de belastingen van zijn heerlijkheid Rhodes af te 
kopen, met bijgevoegd verslag van de dagvaarding door de 
deurwaarder. 12 en 19 september 1474.

2 charters

9232 Akte waarin Joost Winne, Nikolaas Willaert, parochianen van 
Oekene, Lodewijk Harront, parochiaan van Kachtem, en Hendrik 
Quoylsaet, parochiaan van Rumbeke, als gezworenen van het 
Laatschap en het Vijfde Deel van Oekene, erkennen van Gerard 
van Kooigem 400 lb. par. Vlaamse munt te hebben ontvangen als 
betaling voor het afkopen door Gerard van het issuwerecht van zijn
heerlijkheid Rhodes, overeenkomstig het vonnis van de Raad van 
Vlaanderen van 15 oktober 1462. 13 december 1475.

1 charter

9234 Vonnis van de Raad van Vlaanderen, op verzoek van Joost van der 
Piet en Nikolaas Willaert, in uitvoering van de clausules van de akte
van 13 december, afgeleverd door hen en enkele andere laten van 
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het Vijfde Deel van Oekene, Kachtem en Rumbeke, waarin kwijting 
wordt gegeven aan Gerard van Kooigem inzake de issuwe van zijn 
heerlijkheid Rhodes (zie nr. 9233). 19 december 1475.

1 charter

9200 Akte verleden voor notaris Guilielmus Mule, in aanwezigheid van 
getuigen, waarin Jan van Mackelberghe, parochiaan van Rumbeke, 
erkent van ridder Gerard van Kooigem het pachtgoed te Ro in 
Kachtem voor een termijn van 9 jaar in cijns te hebben genomen, 
volgens de voorwaarden in de akte van verpachting, waarvan 
afschrift in deze akte. 28 april 1485.

1 charter

9201 Akte verleden voor notaris Guillielmus Mule, in aanwezigheid van 
getuigen, waarin Zeger van Lerberghe erkent van de heer van 
Halennes en Ro het pachtgoed te Ro in Kachtem voor een termijn 
van 9 jaar in cijns te hebben genomen, volgens de voorwaarden in 
de akte van verpachting, waarvan afschrift in deze akte. 1 oktober 
1493.

1 charter

9198 Kwitantie van Clais Lamsaem, baljuw van de Zaal en kasselrij Ieper,
voor de betaling door Marc van Kooigem, heer van Hallennes, van 
11 lb. par. Vlaamse munt, verschuldigd voor het verhef en 
kamerlinggeld van de heerlijkheid Rhodes, gehouden van de Zaal 
van Ieper, welke heerlijkheid hem is toegevallen ingevolge het 
overlijden van zijn vader, ridder Gerard van Kooigem. 20 november
1494.

1 stuk

9236 Denombrement door Hendrik Baersekin van een leen van 6,75 
gemeten grond en weide in Hooglede, gelegen ten oosten van de 
kerk, bij de Rietmeers, gehouden van Marc van Kooigem, als heer 
van Rhodes. 28 maart 1495.

1 charter

9237 Denombrement door Jan de Joncheere, zoon van Jan, van een leen 
gehouden van Marc van Kooigem, als heer van Rhodes, bestaande 
uit een jaarlijkse heerlijke rente van 50 razieren haver Kortrijkse 
maat, bezet op gronden in Oekene en Gullegem, aan weerszijden 
van de straat van de hoeve ten Kerselare naar Kortrijk. 10 
december 1495.

1 charter

9199 Denombrement door Jacob Liebaert, als voogd van Marie, weduwe 
van Hector Veynse, van het leen het Zwijnsgoed (zie het 
denombrement in nr. 9196), gehouden van Marc van Kooigem, als 
heer van Rhodes, toegevallen aan Marie bij het overlijden van 
Roeland van Sleehaghe, haar broer. 20 april 1496.
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1 charter

9238 Denombrement door Bertolmeeus van der Mandere van een leen, 
genaamd Goed ten Houte, van 4 bunder in Oekene en Rumbeke, 
gehouden van Marc van Kooigem, als heer van Rhodes. 18 
november 1496.

1 charter

9239 Denombrement door Joost Marael, als voogd van Adriaan van 
Roost, zoon van Jan, van een leen van 3,75 gemeten in Hooglede, 
gehouden van Marc van Kooigem, als heer van Rhodes. 20 
december 1496.

1 charter

9240 Denombrement door Joost Marael, als voogd van Adriaan van 
Roost, zoon van Jan, van een leen van 1,25 gemet grond in 
Hooglede, gehouden van Marc van Kooigem, als heer van Rhodes. 
20 december 1496.

1 charter

9241 Denombrement door Joost Marael, als voogd van Adriaan van 
Roost, zoon van Jan, van een leen van een half gemet weide in 
Hooglede, gehouden van Marc van Kooigem, als heer van Rhodes. 
20 december 1496.

1 charter

9242 Denombrement door Joost Marael, als voogd van Adriaan van 
Roost, zoon van Jan,van een leen van een gemet in Hooglede, 
gehouden van Marc van Kooigem, als heer van Rhodes. 20 
december 1496.

1 charter

9243 Denombrement door Karel van Stavele, van een leen van 17 
honderd 10 roeden in Oekene, gehouden van Marc van Kooigem, 
als heer van Rhodes. 28 januari 1497.

1 charter

9244 Denombrement door Joost Trude van een leen van een half gemet 
grond in Zwevezele, tussen de kerk en de Bekemolen, gehouden 
van Marc van Kooigem, als heer van Rhodes, en waarvan de 
houder aan de heer bij elk verhef een lederen halsband levert, "om
eenen haeswindt, ghestoffeert met ysere". 8 maart 1497.

1 charter

9245 Denombrement door Mahieu Maes van een leen van 87 roeden in 
Hooglede, bij de "Cringhe kant" en de Gentse weg naar Hooglede, 
gehouden van Marc van Kooigem, als heer van Rhodes. 17 oktober 
1497.

1 charter



38 Verzameling oorkonden met blauw nummer

9202 Denombrement door Jacob Liebaert, als voogd van Marie, weduwe 
van Hector Veynse, van een leen in Roeselare en Kachtem (zie 
denombrement in nr. 2199), gehouden van Marc van Kooigem, als 
heer van Rhodes, toegevallen aan Marie bij het overlijden van 
Roeland van der Sleehaghe, haar broer. 14 januari 1503.

1 charter

9246 Denombrement door Karel Andries van een leen (zie nr. 9244) 
gehouden van Marc van Kooigem, als heer van Rhodes. 23 juli 
1513.

1 charter

9247 Denombrement door Adriaan van Roost, zoon van Jan, van een leen
(zie nr. 9239). 10 oktober 1514.

1 charter

9248 Denombrement door Adriaan van Roost, zoon van Jan, van een leen
(zie nr. 9241). 10 oktober 1514.

1 charter

9203 Denombrement door Jacob van Houpplines, als voogd van Marie 
van Stavele, dochter van Karel, van een leen 17 honderd 10 roeden
in Oekene, gehouden van Marc van Kooigem, als heer van Rhodes. 
15 oktober 1514.

1 charter

9204 Denombrement door Jan Werbrouc van een leen van 36 razieren 
haver Kortrijkse maat, gehouden van Marc van Kooigem, als heer 
van Rhodes. 16 oktober 1514.

1 charter

9205 Denombrement door Jacob Liebaert, als bedienelijk man van Marie 
van Sleehaghe, weduwe van Hector Veynse, van het leen 
Zwijnsgoed (zie nr. 9202) 28 oktober 1514.

1 charter

9206 Denombrement door Joost van Hoyberghe, zoon van Joost, als 
echtgenoot van Jorine Baersekins, dochter van Hendrik, van een 
leen van 6,5 gemeten 25 roeden in Hooglede, gehouden van de 
heerlijkheid Rhodes. 6 november 1514.

1 charter

9207 Denombrement door Steven van Liedekerke, heer van Heestert en 
Zulte, van een vliegend leen gehouden van de heer van Halennes, 
als heer van Rhodes. 14 november 1514.

1 charter

9208 Denombrement door Jacob de Bouwere, zoon van Joost, van een 
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leen gehouden van Marc van Kooigem, als heer van Rhodes, 
bestaande uit een heerlijke rente van 36 razieren haver, bezet op 
gronden in Rumbeke, hem toegevallen door aankoop van Jan 
Werbrouc. 24 maart 1515.

1 charter

9249 Akte waarin schepenen van de heerlijkheid Rhodes zich borg 
stellen voor Karel Andries, door de heer van Rhodes benoemd als 
baljuw en ontvanger. 14 april 1518.

1 charter

9209 Akte verleden voor notaris Franciscus van Hamme waarin Marc van
Kooigem aan Maeikin Paridaen, weduwe van Lambrecht Trude, voor
9 jaar het goed te Ro in Kachtem verpacht. 1 juni 1518.

1 charter

9210 Denombrement door Lodewijk de Cherf, gevolmachtigde van Filips 
van Halewyn, heer van Maldegem, Uitkerke, Mesegem etc., van het
leen te Manderlincx van 23 gemeten 2 lijnen 10 roeden weiden en 
landbouwgronden in Kachtem, gehouden van Jan van der Poort, als 
heer van Rhodes. 16 maart 1545.

1 charter

9211 Akte waarin keizer Karel V toelating geeft aan Jan van der Poort, 
heer van Moorslede, Hallennes etc., hoogbaljuw van de stad en de 
kasselrij Ieper, om een zevende schepen te benoemen in zijn 
heerlijkheid Rhodes. 13 oktober 1548.

1 charter

9213 Denombrement door Jan van Moerkercke, zoon van Mathys, van 
een leen van 1 honderd in Kachtem, gehouden van Leo de 
Harchies, als heer van Rhodes, aan Jan toegevallen door het 
overlijden van zijn vader. 17 december 1597.

1 charter

9215 Denombrement door Joost van Moerkercke, zoon van Jan, van een 
leen bestaande uit een rente van 39,5 razieren 1 pint haver 
Kortrijkse maat, bezet op gronden in Kachtem, gehouden van 
Gaspard de Harchies, als heer van Rhodes, hem toegevallen door 
het overlijden van zijn vader. 26 augustus 1628.

1 charter

9267 Akte van dagvaarding door de Grote Raad van Mechelen voor de 
baljuw van de heer van Heukelum en Kaaster, op verzoek van Jan 
de Harchies de Strépy, heer van Rhodes, inzake de problemen die 
de baljuw veroorzaakte tegenover de baljuw van de heer van 
Rhodes inzake het afhoren van de kerk- en disrekeningen van 
Kachtem. 26 april 1631.

1 charter
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9268 Denombrement door Pauwels Angillis, zoon van Rogier, van een 
leen van 1 gemet min 25 roeden in Hooglede, gehouden van Jan de
Harchies, als heer van Rhodes, toegevallen aan de rendant bij 
aankoop van Nikolaas Hasen, die het had gekregen uit de erfenis 
van zijn vader Vincent. 12 februari 1632.

1 charter

9216 Denombrement door Jacquelyne Carboneel, weduwe van Guillame 
van den Broucke, van een leen, bestaande uit een heerlijke rente 
van 50 razieren haver Kortrijkse maat, bezet op gronden in Oekene 
en Emelgem, aan weerszijden van de straat van de hoeve de 
Keeselare naar Kortrijk, gehouden van Jan de Harchies, als heer van
Rhodes. 22 mei 1634.

1 charter

9269 Denombrement door Pieter van der Brugghe, zoon van Jeronimus, 
van een leen van 4 bunders in Oekene, genaamd het Goed ten 
Houte, gehouden van Jan de Harchies, als heer van Rhodes, 
toegevallen aan de rendant bij het overlijden van zijn vader. 24 juli 
1635.

1 charter

9217 Denombrement door Gaspard Algoet, zoon van Noë, van een leen 
van 1 gemet gehouden van Jan de Harchies de Strépy, als heer van
Rhodes, hem toegevallen bij het overlijden van zijn ouders, die het 
hadden verworven van Robert de Houcke. 23 februari 1639.

1 charter

9251 Gecollationeerd afschrift door notaris G. Gailliet van de Franse 
vertaling van een akte van 1 augustus 1544 inzake het proces 
tussen Jan van der Poort, heer van Rhodes, en Lamsin Gheldolf, 
Pieter de Joncheere, Welein van der Mandere, pointers en zetters, 
Ghyselin van Zuut, ontvanger, en Jacob de Bouverie, laat, als 
vertegenwoordigers van het Laatschap van het Vijfde Deel van 
Oekene over de vrijstelling van belastingen van deze heerlijkheid. 
19 juni 1645.

1 katern

9228 Gecollationeerd afschrift door notaris G. Gaillet met Franse 
vertaling van de akte van 15 oktober 1462 (zie nr. 9227). 19 juni 
1645.

1 katern

9233 Gecollationeerd afschrift door notaris G. Gailliet van de Franse 
vertaling van een akte van 13 december 1475 (zie nr. 9232). 19 
juni 1645.

1 katern
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9235 Gecollationeerd afschrift door notaris G. Gailliet van de Franse 
vertaling van een akte van 19 december 1475 (zie nr. 9234). 19 
juni 1645.

1 katern

9218 Akte waarin burgemeester en schepenen van de heerlijkheden 
Rhodes en Kachtem verklaren dat Pieter Duytschavere, zoon van 
Lieven, van Lodewijk de Blazere, als watergraaf van de vorst, 
toelating heeft gekregen om een windmolen te bouwen voor het 
malen van graan in deze heerlijkheden, en dat ook Jan de Harchies 
de Strépy, als heer van Rhodes en Kachtem, hiervoor toelating 
heeft gegeven, en dat de molen moest gebouwd worden bij de 
herberg "den Meulenwal geseit ten Hooghe", mits jaarlijkse 
betaling van 12 gulden en dat Jan zich het recht heeft 
voorbehouden om deze molen terug te nemen na een termijn van 
18 jaar en na schatting door experten, en dat Pieter deze 
voorwaarden heeft aanvaard en volmacht heeft gegeven om dit te 
laten vastleggen, met bepaling dat de jaarlijkse vergoeding pas 
ingaat vanaf de ingebruikname van de molen. 26 februari 1651.

1 charter

9219 Akte verleden voor burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Rhodes in Kachtem waarin Pieter Duytschavere, zoon 
van Lieven, molenaar in Kachtem, verklaart dat hij op 15 maart 
laatstleden de molen in gebruik heeft genomen, waarvan de bouw 
is toegestaan door Jan de Harchies. 15 mei 1651.

1 charter

9270 Voorlopig vonnis van de Raad van Vlaanderen in het proces van Jan
de Harchies de Strépy, heer van Rhodes, tegen Jan Baptiste Becu, 
baljuw van de heerlijkheid van Hazelt, die Jacob van Kerkove, 
inwoner van de heerlijkheid Rhodes in Gullegem had gearresteerd, 
en recht had gesproken over Nikolaas Cartier, zoon van Gillis, 
inwoner van Oekene, onder de heerlijkheid Rhodes, 
niettegenstaande de jurisdictie van de heer van Rhodes en waarbij 
die laatste in het gelijk wordt gesteld. 25 maart 1652.

1 charter

9221 Akte van dagvaarding van de Raad van Vlaanderen, op verzoek 
van de weduwe van de heer van Millomez, vrouwe van Kachtem, 
voor de heer van Tillegem, als "lieutenant de la venerie" van 
Vlaanderen, omdat hij haar recht om te jagen in Kachtem niet 
erkent. 18 maart 1656.

1 charter

9222 Denombrement door Antoine Verlinde, als bedienelijk man van 
Catarina Cecilia Jenne de Guernoval, gravin de la Tour, van het leen
het Zwijnsgoed, gehouden van Anthonette Florence Griboval, als 
moeder van Andries Alexander de Harchies de Strépy, als heer van 
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Rhodes, haar toegevallen bij het overlijden van Julien de 
Guernoval, haar vader. 8 februari 1662.

1 charter

9223 Akte van baljuw en schepenen van de heerlijkheid Rhodes waarin 
Joost de Massuere en Joossine Coopman, zijn echtgenote, erkennen
aan Louis-Joseph de Harchies, heer van Kachtem en Rhodes, een 
jaarlijkse rente van 2 lb. 20 s. gr. Vlaamse munt verschuldigd te 
zijn, bezet op diverse gronden. 10 mei 1675.

1 charter

9231 Geauthenticeerde Franse vertaling door notaris Groeyaert van de 
akte van dagvaarding en het verslag door de deurwaarder van 12 
en 19 september 1475 (zie nr. 9230). 1678.

2 katernen

9220 Afschriften van de akten onder nrs. 9218-9219 van 26 februari en 
16 mei 1651. [17de eeuw].

1 stuk

9224 Akte van recepisse door François Wynckelman, baljuw van de 
kasselrij Ieper, van het denombrement door Michiel Pijpe, notaris 
en procureur in Ieper, in naam van Claude Albert Florent Jauche de 
Mastaing, graaf van Kruishoutem, van het leen het Hof te Rhodes 
in Kachtem, hem toegevallen bij het overlijden van Therese de 
Harchies de Strépy. 20 april 1718.

1 charter

9181 Akte verleden voor de baljuw en de leenmannen van de Zaal van 
Ieper van vererving van Guillaume Joseph van der Meere, zoon van 
Emmanuel, raadsheer en meester van de rekenkamer in Brussel, in
de parochie en heerlijkheid Kachtem en Rhodes, toegekend voor 
23.550 guldens aan Guillaume Joseph, bij de verkoop bij decreet op
vraag van Jan van der Burgh, advocaat, ten laste van Claude Albert
Florent de Jauche de Mastaing, graaf van Kruishoutem, heer van 
deze parochie. 20 februari 1720.

1 charter

9278 Akte van recepisse door François Wynckelman, baljuw van de 
kasselrij Ieper, van het denombrement door Michiel Pype, notaris 
en procureur in Ieper, in naam van Guillaume Joseph van der 
Meere, zoon van Emmanuel-Leopold, raadsheer van de koning, van
het leen het Hof te Rhodes, hem toegevallen door aankoop bij de 
verkoop bij decreet op 10 november 1719 in de Grote Raad van 
Mechelen in de zaak van Claude Albert Florent de Jauche de 
Mastaing, met onvolledig afschrift. 11 maart 1720.

1 lias van 1 charter en 1 stuk

9179 Akte van recepisse door Jacob-François Wynckelman, heer van 
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Walhove etc., souverein baljuw van het leenhof van de Zaal van 
Ieper, van het denombrement door Jacob Maximilien van der 
Meere, heer van Voorde etc., in naam van Philippe van der Meere, 
zijn zoon, van een leen, zijnde de heerlijkheid het Hof te Rhodes in 
Kachtem, 31 bunder 1 gemet grond, ontvallen aan Philippe door 
schenking door zijn oom Guillaume Joseph van der Meere. 21 april 
1722.

1 charter

9180 Akte van recepisse door baljuw en leenmannen van het leenhof 
van de Zaal van Ieper van de vererving van Philippe van der Meere,
met aanvaarding door zijn vader Jacob Maximilien van der Meere, 
heer van Voorde etc., in de parochie en heerlijkheid van Kachtem 
en Rhodes, geschonken door zijn oom Guillaume Joseph van der 
Meere, bij akte van 20 april 1722, verleden voor notaris Jacob de 
Dobbelaere in Gent, waarvan afschrift in deze akte. 21 april 1722.

1 charter

9178 Akte verleden voor baljuw en leenmannen van de Zaal van Ieper 
van vererving van Jacob Maximilien van der Meere, heer van 
Voorde etc. in de heerlijkheid Rhodes en Kachtem, ingevolge een 
akte van 20 maart 1730 van de Raad van Vlaanderen waarin 
Guillaume Joseph van der Meere, heer van de baronie van 
Boutersem en van de parochie en heerlijkheid Rhodes en Kachtem,
meester van de Rekenkamer en oud-burgemeester van 
Oudenaarde, ingevolge een octrooi van 18 september 1724 diverse
renten instelt ten voordele van zijn neef en achterneef, kinderen 
van zijn broer Karel-François van der Meere en zijn neef Jacob 
Maximilien van der Meere. 23 augustus 1730.

1 charter
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XIX. Komen, heerlijkheid Rythove

XIX. KOMEN, HEERLIJKHEID RYTHOVE
2199 Akte van meester Louis-Baudouin Blauart, directeur van de 

koninkelijke en erfachtige tabellioen voor de stad en kasselrij Rijsel,
waarin hij verklaart dat voor meester Jean du Hamel, koninklijk 
notaris in Linselles, in aanwezigheid van Jean Gheerbrant, zoon van
Jean, in Komen, en Pierre de Houcq, procureur in Wervik, getuigen 
op verzoek, Antoine du Hamel, zoon van Jean, ontvanger in Rijsel, 
als gevolmachtigde van Charles-Philippe d'Ydeghem, heer van 
Garsignies, en van Frans d'Ydeghem, heer van Foulen, kinderen en 
erfgenamen van Charles-Philippe d'Ydeghem, heer van Watines, 
Foulen, Hembize etc., aan Jacques-Pierre Cordier, zoon van 
François, koopman in Wervik, het cijnsgoed Rythove in Halewijn, 10
bunder 3 honderd groot, en andere gronden heeft verkocht. 11 mei
1699.

1 charter
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XX. Kooigem

XX. KOOIGEM
10502 Afschrift van een akte waarin Jacob Scaec, baljuw van de stad en 

de kasselrij Kortrijk, laat weten dat hij van Wouter Gilloen, heer van
Kooigem, het transport heeft ontvangen van de heerlijkheid en het 
leen van Kooigem, 28,5 bunders groot, met de bijhorende rechten. 
5 juni 1457.

1 charter

2923 Patentbrief van keizer Karel VI, op verzoek van Jan-Baptiste de 
Decker, zijn raadsheer en erfelijke ontvanger van de stad en de 
roede van Menen, voor de hernieuwing van de registers en 
cartularia van de heerlijkheid Tombroek, eigendom van de Decker, 
in Luingne, Moeskroen, Rollegem (kasselrij Kortrijk), en in Gullegem
(Roede van Menen), die afhangt van het leenhof van Kooigem. 18 
mei 1724.

1 charter
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XXI. Kooigem, heerlijkheid Jouvenelles

XXI. KOOIGEM, HEERLIJKHEID JOUVENELLES
2984 Denombrement door Jan van de Putte, als voogd van Katharina 

Rydoen, dochter van Jan, van een leengoed van 3,5 bunder in Sint-
Denijs, genaamd "te Calendrye" door haar gehouden van Philippe 
van der Gracht, heer van Jouvenelles in Kooigem, dat haar is 
toegevallen door het overlijden van haar vader. 7 april 1593.

1 charter
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XXII. Koolskamp, heerlijkheid Mosscherambacht

XXII. KOOLSKAMP, HEERLIJKHEID MOSSCHERAMBACHT
3050 Akte verleden voor Pieter Bussche, officier hiertoe aangesteld, 

burgemeester, schepenen en griffier van de heerlijkheid 
Mosscherambracht in Oost-Ieperambacht, van vererving van Jacob 
Nollet, zoon van Willem, in 8 gemeten grond in Koolskamp, hem 
verkocht door François Wynckelman, heer van Walhove, 
Mosscherambacht, Crommenelst, het Waerden etc., en instelling 
door Jacob, ten voordele van de verkoper, wegens de aankoopprijs,
van een jaarlijkse rente van 2 lb. gr. Vlaamse munt. 28 januari 
1711.

1 charter

3049 Akte verleden voor baljuw, schepenen en griffier van de 
heerlijkheid Mosscherambacht in Oost-Ieperambacht, van vererving
van Jacob Roelens, zoon van Adriaan, in 8 gemeten grond in 
Koolskamp, hem verkocht door Jacob Nollet, zoon van Willem. 12 
juni 1720.

1 charter

3051 Akte verleden voor burgemeester, schepenen en griffier van de 
heerlijkheid Mosscherambacht in Oost-Ieperambacht, van vererving
van Jan Roelens in twee gronden in Koolskamp, hem verkocht door 
Laureins de Vos, zoon van Pieter, en Isabelle d'Huvetter, zijn 
echtgenote. 23 december 1739.

1 charter

3055 Akte verleden voor de plaatsvervangende baljuw, de 
burgemeester, de schepenen en de griffier van de heerlijkheid 
Mosscherambacht in Oost-Ieperambacht, van vererving van Jacob 
van Herweghe in een deel van een huis en diverse goederen in 
Koolskamp. 27 januari 1740.

1 charter
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XXIII. Kortrijk, Groeningeabdij

XXIII. KORTRIJK, GROENINGEABDIJ
3064 Overeenkomst tussen hoogbaljuw, burgemeester en schepenen 

van de stad Kortrijk enerzijds en de Groeningeabdij anderzijds over 
de afbraak van de abdij omwille van de bouw van nieuwe 
versterkingen om de buitenwijken Overbeke en Overleie op te 
nemen. 31 mei 1579.

1 charter
Niet raadpleegbaar

6287 Akte waarin Bernard Campmans, abt van de Duinenabdij in Brugge,
als commissaris van de Groeningeabdij in Kortrijk, de verkoop 
goedkeurt van een jaarlijkse rente van 4 lb. gr. om 1.426 gulden, 
de aankoopprijs voor een aangrenzend stuk grond, te kunnen 
betalen. 5 september 1629.

1 charter
Niet raadpleegbaar
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XXIV. Kortrijk, heerlijkheid Bissegemstraat

XXIV. KORTRIJK, HEERLIJKHEID BISSEGEMSTRAAT
567 Geauthenticeerde uittreksels uit een register van de heerlijkheid 

van de Bissegemstraat inzake de vererving van de paters jezuïeten
van Kortrijk in twee percelen grond, te weten 1) een perceel van 11
honderd, grenzend in het zuiden aan de weduwe van Oste 
Verkindert, 2) een perceel van 10 honderd, grenzend in het zuiden 
aan de erfgenamen van Antonius Marren, in het westen aan de 
erfgenamen van Pieter Carbonneel, voordien eigendom van Jacob 
Braye, zoon van Jan. 24 april 1651 en 3 september 1653.

1 stuk



50 Verzameling oorkonden met blauw nummer

XXV. Kortrijk, heerlijkheid Groeninge

XXV. KORTRIJK, HEERLIJKHEID GROENINGE
655 I. Rentebrief ten laste van de kasselrij Kortrijk voor Adrien Desquien

in Rijsel. 25 juni 1622. II. Akte verleden voor graven en 
Groeningeschepenen waarin Passchier Desquien in Dottenijs deze 
rente, die hem toekomt door schenking door zijn oom Adrien 
Desquien, deels schenkt aan Françoise du Pont, gehuwd met Alard 
Tyberghien, en deels aan de kinderen van Wouterque Desquien, 
zijn dochter. 11 oktober 1627. III. Akte waarin meester Albert 
Carette en Jenne de Waele, zijn echtgenote, in Dottenijs, alsook 
Jacob de Rache en Marie de Waele, zijn echtgenote, in Kooigem, 
verklaren aan Allard Tiberghien in Dottenijs hun deel van deze 
rente verkocht te hebben. 24 november 1650. IV. Kwitantie voor de
betaling van deze verkoop. 29 november 1650. V. Akte verleden 
voor schepenen van de stad Kortrijk waarin Jacob de Waele 
verklaart aan Alard Tyberghien zijn deel in deze rente over te 
dragen. 11 januari 1651. VI. Uittreksel uit de wettelijke passeringen
van het hof van Kooigem van 27 februari 1651, waaruit blijkt dat 
Passchier de Waele en Oultrinne Desquien, zijn echtgenote, hun 
deel in deze rente hebben overgedragen aan Alard Tiberghien. [2de
helft 17de eeuw]. VII. Akte verleden voor schepenen van de 
heerlijkheid Kooigem waarin Gilles Gardin en Jacoblyne de Waele 
zijn echtgenote, alsook Catherine de Waele, hun deel in deze rente 
overdragen aan Alard Tiberghien. 1 oktober 1654. VIII. Akte 
verleden voor Adrien Monier, notaris in Roubaix, waarin Pieter les 
Plancques in Wattrelos, en Anne Tiberghien, zijn echtgenote, deze 
rente verkopen aan Pieter de Biscop, baljuw en ontvanger van 
Wattrelos. 5 mei 1682.

1 stuk en 1 lias van 5 charters en 2 stukken
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XXVI. Kortrijk, heerlijkheid Sint-amandsproosdij

XXVI. KORTRIJK, HEERLIJKHEID SINT-AMANDSPROOSDIJ
3905 Akte van recepisse door Joos de Cuyle, baljuw van de proosdij van 

Sint-Amands in Kortrijk, van het denombrement door Joris 
Vercaemt, zoon van Joris, koopman, woonachtig in Antwerpen, en 
door Jossine de Wulf, zijn moeder, van een leen dat ze houden van 
Charles de Par, abt van Sint-Amands, welk leen van 4,5 bunder 
grond in Tielt is gelegen. 3 juni 1611.

1 charter

2988 Commissiebrief van de Raad van Vlaanderen ten laste van 
leenmannen van de Sint-Amandsproosdij in Kortrijk in de zaak van 
Gillis Werrebrouck, Gillis de Kimpe en consoorten, woonachtig in 
Ardooie, en als boogschutters beboet door Olivier de la Rue, baljuw
van de heerlijkheid Ardooie, omdat schietoefeningen zouden 
moeten toegelaten worden door de vorst of door de plaatselijke 
heer, met als gevolg dat de boogschutters voor het gerecht zijn 
gedaagd door Charles le Bran, baljuw van het leenhof van de Sint-
Amandsproosdij in Kortrijk. 11 september 1666.

1 charter

9163 Geauthenticeerd uittreksel uit het register van verervingen van de 
Sint-Amandsproosdij van Kortrijk inzake de vererving voor baljuw 
en leenmannen van de proosdij op 7 januari 1662 van Jacob de 
Larue, griffier van Ardooie, als gevolmachtigde en curator van het 
sterfhuis van Anthoine Perneel, zoon van Rogier, in een leen van 1 
bunder ten zuiden van Ardooie bij de Bavinckhovebusschen. [17de 
eeuw].

1 charter
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XXVII. Kortrijk, heerlijkheid Steenbrugge of Blauwpoort

XXVII. KORTRIJK, HEERLIJKHEID STEENBRUGGE OF BLAUWPOORT
514 Akte waarin keizer Karel VI aan Isabelle-Alexandrine-Josèphe le 

Quieu de Guernonval, barones van Esquelbecq, echtgenote van 
François-Joseph Martigni, heer van Nazelles, en aan Constance-
Théodore-Françoise le Quieu de Guernonval, geboren barones van 
Esquelbecq, echtgenote van François Joseph van der Linde, baron 
van Hoogvorst, toelating geeft om 6.000 gulden wisselgeld te 
heffen en te hypothekeren op het cijnsgoed Steenbrugge of Blauwe
Poort bij Kortrijk, voor de processen van Arnold Anthoine le Quieu 
de Guernonval en Marie Françoise le Quieu de Guernonval, 
douairière van Ernest de Laeter, heer van Rombies, en Philippe 
Maximilien Ernest de Guernonval, baron van Esquelbecq, tegen 1) 
de vrouwe van Bienvoorde, 2) de hertog de Croij en 3) de princes 
Littrestein, geboren prinses de Salm en consoorten. 24 november 
1729.

1 charter
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XXVIII. Kortrijk, heerlijkheid Ten Akker (Onze-Lieve-Vrouwekerk)

XXVIII. KORTRIJK, HEERLIJKHEID TEN AKKER (ONZE-LIEVE-
VROUWEKERK)

643 I. Akte verleden voor baljuw en leenmannen van het Land van 
Nevele waarin Marie van Huele aan Bertram Haghe de oude, 
koopman in Brugge, een jaarlijkse erfrente verkoopt van 36 lb. par. 
Vlaamse munt, bezet op het leen Ten Akker, 14 bunders groot in 
Kortrijk-buiten, gehouden van het leenhof van Nevele en 
toegevallen aan Marie bij schenking door haar vader Willem. 3 
oktober 1530. II. Akte verleden voor burgemeesters, schepenen en 
raad van Brugge waarin Janne van Stakenburch, weduwe van 
Bertram Haghe, deze rente afstaat aan Jacob van Themseke en als 
gevolmachtigden Jan de Hondt, kanunnik in Kortrijk, Jan Tack en 
Joost de Vlaminck aanstelt. 13 december 1537. III. Akte verleden 
voor baljuw en leenmannen van het Land van Nevele waarin Jan 
Tack, gevolmachtigde van Janne van Stakenburch, deze rente 
overdraagt aan Jacob van Themsche. 12 januari 1538. IV. Akte 
verleden voor baljuw en leenmannen van het land van Nevele 
waarin Jacob van Themsche deze rente overdraagt aan Jan de 
Hondt, kanunnik in Kortrijk. 7 januari 1539. V. Akte verleden voor 
baljuw en leenmannen van het Land van Nevele waarin Jan de 
Hondt, kanunnik in Kortrijk, deze rente en een andere van 1 lb. gr., 
bezet op een huis in de Rijselstraat, overdraagt aan de kapittelkerk 
voor het onderhoud en de zangopleiding van een vijfde koraal, toe 
te voegen aan de vier plaatsen gesticht door wijlen kanunnik Jacob 
van Tielt. 18 juni 1549.

5 charters

10555 Denombrement door Louis Wainocx de Cupere, heer van Drinkam 
etc. van 2 lenen, gehouden van Philippe Joseph de la Faille, als heer
van Nevele, het eerste bestaande uit 14 bunders in Kortrijk, buiten 
de Sint-Janspoort; het tweede naast het eerste, toebehorend aan 
de heer van Ten Akker, door vererving van zijn vader, François 
Marie de Cupere. 4 mei 1701.

1 charter
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XXIX. Kortrijk, jezuïetencollege

XXIX. KORTRIJK, JEZUÏETENCOLLEGE
3070 Akte waarin burgemeesters, landhouders, schepenen en keurheren 

van de stad en de kasselrij Veurne verklaren dat meester Jacob 
Minden, rector van de jezuïeten in Kortrijk, Katharina Colin, 
vertegenwoordigd door haar broer Jan des Trompes, president van 
de Rekenkamer in Rijsel, op haar verzoek ontslaat van een belofte 
die ze gemaakt heeft. 12 maart 1610.

1 charter

11181 Authentiek afschrift door J. Rommel, pensionaris van het Vrije, van 
de akte van overeenkomst van 4 juli 1630 tussen pater Andries 
Hellin, rector van het jezuïetencollege van Kortrijk, gevolmachtigde
van pater MutioVitelleschi, generaal van de jezuïeten, in naam van 
pater Jacob van de Walle, zoon van Pieter, priester, enerzijds, en 
Pieter van de Walle anderzijds inzake de lenen en andere goederen 
uit de nalatenschap van Marie Reyphins, moeder van Jacob, en 
toekomstige nalatenschappen, en waarbij Jacob afziet van zijn 
erfenis ten voordele van Pieter en diens zoon Arnoudt, mits 
betaling van 600 lb. gr., waarvan een deel te betalen bij het 
afsluiten van de overeenkomst en een ander bij het overlijden van 
Pieter. 1636. II. Akte met toelating voor het bovenstaande door 
Frederik de Tassis, overste van de Vlaamse jezuïetenprovincie. 24 
april 1635.

1 stuk en 1 charter

3072 Akte verleden voor notaris Jan van Essche in Kortrijk, in 
aanwezigheid van Adriaan van den Berg, zoon van Jan, en Jan 
Baptiste van de Broucke, getuigen op verzoek, waarin Jossine 
Bagghaert, dochter van Guillame, aan het jezuïetenklooster in 
Kortrijk een jaarlijkse rente van 30 lb. par. overdraagt. 2 maart 
1641.

1 charter

11000 I. Afschrift van de akte verleden voor Ferdinand van der Schueren, 
notaris in Kortrijk, in aanwezigheid van meester Andries van der 
Schueren, zoon van Ferdinand, advocaat, en Joos van Moerkercke, 
zoon van Jan, getuigen op verzoek, waarin meester Jan Caysin, 
jezuïet, in eigen naam en als gevolmachtigde van zijn broers, 
volmacht geeft aan pater Michiel Crabeels, rector van het 
jezuïetencollege in Kortrijk, om over te gaan tot de vereffening van 
de erfenis van Janne Dhont, zijn moeder. 24 september 1644. II. 
Akte verleden voor notaris Nollet in Brugge, in aanwezigheid van 
Claude le Fair en François Thierry, getuigen op verzoek, waarin 
Crabeels deze volmacht overdraagt aan de rector van het college 
van Kortrijk. 3 oktober 1657.

2 stukken
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11237 Afschrift van de breve met aflaat van paus Alexander VIII voor de 
congregatie van de Goede Dood, opgericht in het jezuïetencollege 
van Kortrijk. 8 november 1659.

1 stuk

467 Rentebrief van 50 gulden, overeenkomstig het vorstelijk octrooi 
van 14 oktober 1660, verkocht voor 500 gulden van 20 Brabantse 
stuivers aan Lauwereins van Rapenbroeck en Maria Marechal, ten 
voordele van Joachim Norbertus, hun zoon, en van Maria Cornelia, 
hun dochter. 15 december 1660.

1 charter

615 Rentebrief van 50 gulden, overeenkomstig het vorstelijk octrooi 
van 14 oktober 1660, verkocht voor 500 gulden van 20 Brabantse 
schellingen aan Lauwereins van Rapenbroeck en Maria Marechal, 
woonachtig in Antwerpen, ten voordele en ten lijve van ten 
voordele van Lauwereins van Papenbroeck, hun zoon, en van 
Françoise-Thérèse, hun dochter. 15 december 1660.

1 charter
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XXX. Kortrijk, kapucijnenklooster

XXX. KORTRIJK, KAPUCIJNENKLOOSTER
3067 Akte verleden voor schepenen van de stad Kortrijk waarin Jan van 

Aelst, zoon van Joost, aan de kapucijnen in Kortrijk, ter financiering 
van de bouw van hun klooster, de achterstallige betalingen 
overdraagt van een jaarlijkse rente van 6 lb. 5 s. tourn., ingesteld 
op 1 januari 1554 door de domeinen van West-Vlaanderen, ten 
voordele van Joost Arents, met afschrift. 9 januari 1612.

1 charter en 1 stuk
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XXXI. Kortrijk, leenhof

XXXI. KORTRIJK, LEENHOF
2261 Akte verleden voor Willem Andries als amman en wettelijk maner 

van het leenhof van het kasteel van Kortrijk, hiertoe aangesteld 
door meester Jacob den Coninc, erfachtig amman, alsook voor 
vrijschepenen van de kasselrij, van vererving van Jan Aelbrecht, 
priester, in 9 honderd grond in Luingne, hem verkocht door Jan van 
Rues, zoon van Pieter, van Dottenijs. 21 februari 1502.

1 charter

238 Patentbrief van Filips IV, koning van Spanje, waarin hij aan de 
hoogpointers en vrijschepenen van de kasselrij Kortrijk toelating 
geeft om 30.000 gulden te lenen teneinde hun engagement te 
kunnen nakomen om deze som aan de koning te betalen. 22 
augustus 1626.

1 charter

239 Patentbrief van Filips IV, koning van Spanje, waarin hij een toelage 
door de kasselrij Kortrijk van 30.000 gulden aanvaardt en belooft 
de bevoegdheden van de kasselrij te respecteren, met in bijlage 
een kwitantie van Ambroise van Oncle, ontvanger- generaal van de
vorstelijke domein en financiën voor deze som. 22 augustus en 26 
oktober 1626.

1 lias van 2 charters

637 Patentbrief van het leenhof van Kortrijk voor de kasselrij Kortrijk 
waarin Filips IV, koning van Spanje, mits betaling van 50.000 lb. 
van 40 gr. Vlaamse munt aan de kasselrij het recht van de tiende 
penning en andere rechten op de lenen toekent. 12 december 
1627.

1 charter

675 Mandement van de Raad Vlaanderen inzake een proces van George
de Basta, heer van Moorsele en Gullegem etc., Inghelbert della 
Faille, heer van Roncevalle en Gullegem, alsook de hoogpointers en
vrijschepenen van de kasselrij Kortrijk tegen de luitenant-baljuw en
het stadsbestuur van Kortrijk over de schending van de heerlijke 
justitierechten door het uitvoeren van een huiszoeking. 19 juni 
1655.

1 charter

7667 Denombrement door Jan Dominicus Hovijne, heer van 
Pasquendaele, Ribaultplancque etc., van een leen gehouden van 
het leenhof van Kortrijk, hem toegevallen bij het overlijden van 
Claere Le Clercq, zijn moeder, 18 of 19 bunders grond groot in 
Dottenijs, bij de Couroysbrugghe en zich uitstrekkende tot aan het 
Goed te Lassus. 5 februari 1656.

1 charter
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445 Denombrement door Isabelle Ignace van der Dounckt, dochter van 
meester Erasmus en Isabelle Jacobse, van het leen te Davits in 
Bellegem, 12 bunders groot, met twee achterlenen, haar 
toegevallen bij het overlijden van haar tante Katharina Jacobse, en 
dat ze houdt van het leenhof van Kortrijk. 20 november 1660.

1 charter

764 Commissiebrief van de Raad van Vlaanderen ingevolge een klacht 
van de hoogpointers en vrijschepenen van de kasselrij Kortrijk 
inzake de inbreuk door Balthazar Lambelyn, luitenant-baljuw van 
Halewijn, en door de leenmannen van Halewijn op het exclusieve 
recht van het kasselrijbestuur, hen toegekend door de koning, om 
de Leie te schouwen vanaf de draaiboom bij het kasteel tot aan de 
beek bij het goed "de Dry pijpen", met in bijlage een dagvaarding 
ingevolge deze commissiebrief voor de luitenant-baljuw en de 
leenmannen van Halewijn. 22 december 1662.

1 lias van 1 charter en 1 stuk

589 I. Akte waarin Philippe Blauart, koninklijk tabellioen voor het ressort
van het parlement van Doornik, de akte certificeert verleden voor 
Jan le Batteur, notaris in Rijsel, waarin Baudouin Muissart, heer van
Estaimbourg en raadsheer van de koning, aan de kinderen van 
Charles Muissart, zijn vader, alle goederen in Wervik en andere 
plaatsen schenkt, hem toegevallen uit de nalatenschap van zijn 
vader, en hij drie vierde van zijn andere goederen aan de kinderen 
van zijn broer schenkt en het andere vierde aan de kinderen van 
Lippens en Anne Muissart. 2 september 1692. II. Akte waarin 
Philippe Blauart de akte certificeert verleden voor Jan Le Batteur, 
notaris in Rijsel, in aanwezigheid van Vincent Denglos, meester-
bakker, en van diens knecht Christophe-Joseph Burette, getuigen 
op verzoek, waarin Hendrik-Baudouin, François Muissart, Marie-
Thérèse en Marie-Catherine Muissart, kinderen van Charles, 
raadsheer van de koning in het Parlement van Doornik, volmacht 
geven aan Louis- Ambroise de Francq en aan Charles Pauwels om 
hen te vererven in voornoemde goederen. 3 september 1692.

1 lias van 2 charters

7672 Denombrement door Claire-Françoise-Isabelle Le François, weduwe 
van François-Ignace Bonnaert, heer van Nieuwenhove etc., van een
leen gehouden van het oud kasteel van Kortrijk, haar toegevallen 
als enige dochter en feodale erfgenaam van Marie-Albertine-
Josèphe Errembault, weduwe in eerste huwelijk van Eléonore-
François-Joseph Le François, heer van Nieuwenhove, en in tweede 
huwelijk van Antoine-Joseph Borgne, heer van Pasquendal. [5 
augustus 1775].

1 charter
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XXXII. Kortrijk, Sionklooster

XXXII. KORTRIJK, SIONKLOOSTER
5697 Akte waarin broeder Herman van Zutphen, vicaris van de provincie 

Keulen van de minderbroeders-observanten, verklaart dat Jan 
Dinslaken, biechtvader van de zusters van het Sionklooster in 
Kortrijk, de commensalen en de zusters van het klooster deelachtig
zijn aan de gebeden en de goede werken van de minderbroeders. 
26 februari 1482.

1 charter

3056 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid en het
hof van Roosebeke, Heyne en Enckenburg, in Westrozebeke, 
Passendale en Langemark, samengevoegd met het graafschap van 
Carin en Staden, waarin Joannes Titeca, als gevolmachtigde van 
Pieter Eugenius Vlamynck en Joanne Therese Cappon, zijn 
echtgenote, woonachtig in Passendale, ten voordele van Marie 
Augustine Joets, priorin van het Sionklooster in Kortrijk, een 
jaarlijkse rente instelt voor een kapitaal van 150 lb. gr. wisselgeld. 
19 oktober 1775.

1 charter
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XXXIII. Kortrijk, stad

XXXIII. KORTRIJK, STAD
15 Akte waarin Filips van Dampierre, zoon van de graaf van 

Vlaanderen en graaf van Chieti en Loreto, aan de stad Kortrijk 
toelating geeft om in de stad een jaarmarkt te houden, die zal 
beginnen op 1 september en een maand zal duren. 21 oktober 
1303.

1 charter

335 Akte verleden voor proost en schepenen van de stad Kortrijk 
waarin Mabelie de Krane en haar kinderen Zegher en Hannin de 
Krane erkennen dat Marie van der Banc van hen een jaarlijkse 
rente heeft gekocht van 31 s. par., die ze bezetten op hun huis en 
goed in Kortrijk, buiten de Steenpoort, op de zuidzijde van de hoek 
van de straat naar Zwevegem, tussen het huis van Marie van der 
Banc en de Hoge Vijver. 16 april 1357.

1 charter

334 Akte verleden voor proost en schepenen van de stad Kortrijk 
waarin Maarten de Zoutenere en Elisabeth, zijn echtgenote, 
erkennen dat Marie van der Banc van hen een jaarlijkse rente heeft
gekocht van 24 s. par., die ze bezetten op het huis en het goed van
Lauwers Nisins, aan de noordzijde van de Leiestraat in Kortrijk, 
tussen het huis van Jacob Crekels en dat van Ghiselin sFrayen. 1 
mei 1358.

1 charter

2366 Akte verleden voor proost en schepenen van de stad Kortrijk 
waarin Maarten de Zoutenere en Elisabeth, zijn echtgenote, ten 
voordele van Marie van der Banck een jaarlijkse erfrente instellen 
van 12 s. 9 den. par., bezet op een huis in de Leiestraat in Kortrijk, 
tussen het huis van Ghiselin sFrayen en dat van Jacob Crekels. 20 
juli 1359.

1 charter

9424 Akte verleden voor proost en schepenen van de stad Kortrijk 
waarin Jan de Crane aan Marie van der Banc een jaarlijkse erfrente 
van 30 s. par. verkoopt en vererft, die hij bezet op zijn huis buiten 
de Steenpoort, bij de Hoge Vijver. 20 juli 1359.

1 charter

4104 Akte verleden voor proost en schepenen van de stad Kortrijk 
waarin Lodewijk de Clerc en Marie, zijn echtgenote, ten voordele 
van Jacob de Crudenare een jaarlijkse erfrente instellen van 6 lb. 
par., die ze bezetten op hun huis op de Markt. 27 september 1369.

1 charter

6318 Vidimus door de deken en het kapittel van Sint-Salvator in 
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Harelbeke van 1) de akte van 30 december 1370 waarin Philippe 
d'Arbois, bisschop van Doornik, de stichting goedkeurt van drie 
kapelanieën door Rogier Boetelin, heer van Hoogmosscher, 
waarvan één in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk en twee in zijn
kasteel van Hoogmosscher, en 2) de akte van 26 mei 1391, 
verleden voor notaris Rogier Nijs in Kortrijk, waarin de weduwe van 
Rogier Boetelin diverse goederen schenkt ter financiering van deze 
stichting, meer bepaald haar rechten op een goed bij het Sint-
Jorisgasthuis in Kortrijk, bewoond door ridder Johannes de Aelwin, 
op het Lombardensteen in de straat naar de Sint-Maartenskerk in 
Kortrijk en op de tiende van Heule. 15 juni 1423.

1 charter

3468 Akte verleden voor proost en schepenen van de stad Kortrijk 
waarin Willem Bette, zoon van Jacop, aan meester Jacop van Waes 
een jaarlijkse erfrente verkoopt van 3 lb. par. Vlaamse munt, die hij
bezet op een huis bij de Leie in Kortrijk. 18 maart 1469.

1 charter

322 Akte waarin proosten en schepenen van de stad Kortrijk bevestigen
dat volgens de poortersboeken op 30 oktober 1461 Zegher van 
Langemeersch, zoon van Jan, samen met zijn kinderen Hannekin, 
Eylaert, Andries, Michielkin en Callekin, zijn toegelaten tot de 
poorterij van de stad Kortrijk in Wevelgem, en dat op 16 janauri 
1477 Zegher van de proosten en de schepenen toelating heeft 
gekregen om buiten de kasselrij te verblijven. 23 februari 1477.

1 charter

3607 Akte verleden voor schepenen van Kortrijk waarin Katharina Noppe,
weduwe van Jan Ryckere, erkent aan meester Jan Thevelin in 
Kortrijk, wegens de betaling van 24 lb. gr. Vlaamse munt, een 
jaarlijkse rente van 18 lb. par. verschuldigd te zijn, waar Rogier 
Gheys, zoon van Jan, in Kortrijk, borg voor staat, en die ze belooft 
binnen een termijn van drie jaar te hypothekeren. 18 mei 1527.

1 charter

7815 Akte waarin de stad Kortrijk verklaart dat voor hen Joost de Mayere,
priester, secretaris van het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
en apostolisch notaris, Jan de Dorpere, kanunnik, en Jan van den 
Broeke, poorter, verklaren dat de bijgevoegde akte op verzoek van 
Philippe Quintaert is opgesteld door voornoemde Joost de Mayere. 
1 december 1548.

1 charter

3628 Akte verleden voor schepenen van de stad Kortrijk waarin Willem 
van Neste, zoon van Jan, erkent aan Jan du Four, zoon van 
Robrecht, een huis in de Kokerstraat verkocht te hebben, naast de 
Hoogschool, en Willem belooft Jan schadeloos te stellen indien het 
huis met andere renten is belast dan deze die hij heeft opgegeven. 
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26 augustus 1549.
1 charter

2927 Akte verleden voor schepenen van de stad Kortrijk waarin Janne 
Jox, dochter van Jan, erkent aan Marie en Katharina Moerman, 
dochters van Guillame, een jaarlijkse rente van 4 lb. gr. 
verschuldigd te zijn. 24 oktober 1557.

1 charter

6991 Akte van de schepenen, notabelen, poorters en de gemeenschap 
van de stad Kortrijk met instelling, ten laste van de stad, van een 
jaarlijkse erfrente van 2 lb. gr., in de personen van Jan Bosch, Jan 
Seynhave, Daniel van den Berghe en Adriaan Andries, als 
bestuurders van de lazarij van Kortrijk, genaamd de Magdalena. 16 
januari 1559.

1 charter

2921 Akte waarin schepenen van de stad Kortrijk verklaren dat het huis 
buiten de Groeningepoort in Kortrijk, dat te koop is aangeboden op 
verzoek van Michiel Moerman en de voogden van de kinderen van 
Jacob van den Kerchove, alsook van Jan Petit Ariet, als echtgenoot 
van Passchine Coenraets, de weduwe van Jacob, voor 71 lb. 10 s. 
gr. is toegewezen aan Felix van Daele, voor rekening van Lauwers 
Bernaert, die de aankoop heeft erkend. 6 december 1562.

1 charter

7869 Akte van procuratie, verleden voor schepenen van Kortrijk, van 
Martyne Bernaerts, weduwe van Dierick de Huevele, van Kortrijk, 
voor Jan de Cuenynck, Daniel uten Eechoute, Joost Meyne en 
diverse anderen, met diverse procedurestukken. 19 augustus 1564.

1 lias van 1 charter en 4 stukken

447 I. Akte waarin schepenen, notabelen en de gemeenschap van de 
stad Kortrijk en de hoogpointers, vrijschepenen en vijf roeden van 
de kasselrij Kortrijk, overeenkomstig het vorstelijk octrooi van 27 
december 1564 om leningen ter waarde van 40.000 gulden van 40 
gr. aan te gaan, om deze som aan de vorst te kunnen betalen, 
verklaren aan Michiel Hameel voor 8.000 lb. par. een jaarlijkse 
erfrente van 44 lb. 8 s. 10 gr. en 8 d. par. verkocht te hebben, met 
op de achterzijde een kwitantie van de procurator van het 
jezuïetencollege van Leuven voor de betaling door de ontvanger 
van de kasselrij Kortrijk van 4.000 gulden voor deze rente. 14 
december 1564. II. Vonnis van de Raad van Vlaanderen op verzoek 
van Jan Hameel, jezuïet en professor theologie in Leuven, inzake de
uitbetaling van deze rente, die hem toekomt door het overlijden 
van zijn moeder, weduwe van Michiel Hameel, en die was in beslag
genomen wegens zijn afwezigheid en die van zijn broer Bernard in 
Rome, waar zijn broer overleden is. 10 januari 1586. III. Akte 
verleden voor proosten, burgemeester en schepenen van de stad 
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Harelbeke waarin Pieter tSoen, vrijschepen, en Jan Buydens, 
ontvanger van de kasselrij Kortrijk, overeenkomstig de volmacht 
van 17 mei 1621, erkennen aan Jan de la Rue, ten voordele van de 
heren van Zwevegem en Passsendale etc., een erfrente van 44 lb. 
8 s. 10 d. gr. 8 d. par. verschuldigd te zijn, ter vervanging van 
bovengenoemde rente. 18 mei 1627.

1 lias van 3 charters

485 Akte waarin de besturen van de stad en de kasselrij Kortrijk, 
overeenkomstig het vorstelijk octrooi van 22 december 1564 om 
ten laste van de stad en kasselrij erfelijke renten ten belope van 
40.000 gulden van 40 gr. te verkopen om hun lening bij de 
handelaars van Antwerpen terug te betalen, verklaren dat ze aan 
Gerard Sersanders, ten voordele van Elisabeth van Huelen, 
weduwe van Loys Abbaerdt, voor 1.800 lb. par. een jaarlijkse 
erfrente van 10 lb. gr. hebben verkocht. 28 februari 1565.

1 charter

713 I. Akte verleden voor schepenen van Kortrijk waarin Jan Bossuut, 
zoon van Loy, woonachtig in Ingelmunster, erkent aan Wouter 
Blondeel, zoon van Lyoen, woonachtig in Kortrijk, een jaarlijkse 
rente van 12 lb. par. Vlaamse munt verschuldigd te zijn, waarvoor 
Loy Bossuut, zijn vader, woonachtig in Ingelmunster, en Jan de 
Reepere, zoon van Pieter, woonachtig in Izegem, borg staan. 24 
april 1570. II. Akte verleden voor schepenen van Kortrijk waarin 
Madeleine Blondeel, dochter van Wouter, deze rente overdraagt 
aan Jacquemyntgen Braye, weduwe van Pieter Wouters. 6 
november 1635.

1 lias van 2 charters

505 Akte van overdracht en andere stukken betreffende een rente ten 
laste van de kasselrij Kortrijk, achtereenvolgens eigendom van 1) 
Philippe, heer van der Vichte, 2) Jan de Massiet, heer van 
Beaurepert en hoogbaljuw van Waasten, en zijn echtgenote 
Magdalena van der Vichte, 3) Janne van den Heede, weduwe van 
Jacob de Boet, poorter van Brugge, 4) Pieter Nieulant, heer van 
Lerberghe, en Joseph de Bergas en zijn echtgenote Janne Nieulant, 
5) het Sionklooster in Kortrijk. 1574-1682.

1 lias van 3 charters en 4 stukken

738 Akte verleden voor schepenen van de stad Kortrijk waarin Joris 
Maelfaict, echtgenoot van Elisabeth van der Beke, Peronne van der 
Beke, weduwe van Simon de Booser, Katharina van der Beke, 
weduwe van Antonis Bossier, Janne sCosters, weduwe van 
Magheryn van der Hoye, alsook Hercule van den Berghe, allen 
erfgenamen van Maarten de Velaere, verklaren aan Gerard de 
Clercq, in Kortrijk, de helft van een jaarlijkse erfrente van 14 lb. 15 
s. gr. ten laste van de stad Kortrijk te hebben overgedragen, 
afkomstig uit de verkoop van het huis De Drie Koningen op de 
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Grote Markt, nu het huis van de vijf roeden van de kasselrij 
genoemd, welke rente voor de helft toebehoorde aan de 
erfgenamen van Maarten de Velaere en zijn weduwe. 3 oktober 
1577.

1 charter

453 Akte verleden voor schepenen van Gedele, raad, en paysierders 
van de stad Gent waarin Passchier van Royen, weduwnaar van 
Jacquemine van der Sare, en Andries van der Sare, deelvoogd van 
de vier kinderen van Passchier, aan Jan de Bruyne, zoon van 
Franchois, een jaarlijkse rente ten laste van de kasselrij Kortrijk 
overdragen. 4 oktober 1578.

1 charter

635 Vonnis van de Raad van Vlaanderen waarin Joost Buydens, 
keurbroeder van Sint-Winoksbergen, wordt vrijgesteld van het 
voorleggen aan de weesheren van Kortrijk van een staat van goed 
ten voordele van zijn kind en ingevolge het overlijden van zijn 
echtgenote, aangezien hij geen poorter van Kortrijk is. 7 april 1593.

1 charter

3738 Akte verleden voor schepenen van de stad Kortrijk waarin Jan van 
Oulteryve, zoon van Gerard, in Kortrijk erkent aan Mayken Roose, 
dochter van Jacob en schoondochter van Christiaan van Grysperre, 
een jaarlijkse rente van 12 lb. par. verschuldigd te zijn, wegens de 
verkoop door Mayken aan hem van een huis in de Harelbekestraat 
op Overbeke in Kortrijk waar deze rente op berust en waarvan 
Gerard van Oulteryve zich borg stelt voor de betaling. 22 juni 1600.

1 charter

3743 Akte verleden voor schepenen van Kortrijk waarin François tSoen, 
zoon van Arent, echtgenoot van Mayken Roose, dochter van Jacob, 
aan Gerard de la Rue, zoon van Jacob, in Kortrijk, een jaarlijkse 
rente van 12 lb. gr. overdraagt (zie nr. 3738). 1 oktober 1604.

1 charter

3747 Akte verleden voor schepenen van de stad Kortrijk waarin Jan 
Braye, zoon van Willem, erkent namens zijn schoonbroer Passchier 
van Daele, aan Gerard de la Rue, zoon van Jacob, een jaarlijkse 
rente van 27 lb. par. verschuldigd te zijn, die hij bezet op een huis 
in de Proosdijstraat op Overleie in Kortrijk. 23 december 1608.

1 charter

3748 Akte verleden voor schepenen van de stad Kortrijk waarin François 
van Pubrouck, zoon van Oste, erkent aan Gerard de la Rue, zoon 
van Jacob, een jaarlijkse rente van 6 lb. par. verschuldigd te zijn, 
die hij bezet op een huis in de Weduwenstraat in Kortrijk, grenzend 
aan de achterzijde van de Garenmarkt. 25 januari 1610.

1 charter
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3751 Akte verleden voor de schepenen van de stad Kortrijk waarin 
Willem Verbeke, in Kortrijk, ten voordele van Gerard de la Rue, zoon
van Jacob, een rente van 12 lb. par. per jaar instelt, die hij bezet op
een huis in de Sint-Jansstraat in de wijk Overbeke in Kortrijk, tussen
het huis het Bolleken en het Moriaenshooft. 23 juli 1611.

1 charter

3904 Akte verleden voor schepenen van de stad Kortrijk waarin Philippe 
Descamps, heer van Porville, vrijschepen, en meester Jan Buydens,
ontvanger van de kasselrij Kortrijk, overeenkomstig de volmacht 
van het kasselrijbestuur, waarvan afschrift in deze akte, namens de
kasselrij erkennen aan Adriaan d'Aubremont, heer van Masnuy, 
Rokeghem etc., en aan Adriaan de Beer, heer van Meulebeke, als 
voogden van Magdalena de Beer, dochter van Jan, een jaarlijkse 
rente van 13 lb. 10 s. 10 gr. verschuldigd te zijn. 18 maart 1611.

1 charter

208 Commissiebrief voor de wetsvernieuwing van de stad Kortrijk van 
aartshertogen Albrecht en Isabella voor Nicolas de Montmorency, 
graaf van Estaires, baron van Haveskerke, raadsheer bij de Raad 
van State, Georges de Montmorency, heer van Croisilles, 
hoogbaljuw van de stad Brugge en van het Vrije, Adrien de 
Noyelles, heer van Croix, kapitein en souverein baljuw van het 
kasteel de la Motte in het Bos van Niepkerke, en Karel de 
Yedeghem, baron van Bousbeke, heer van Wiese, hoogbaljuw van 
de stad en kasselrij Ieper. 27 april 1615.

1 charter

236 Patentbrief van Filips IV, koning van Spanje, waarin hij de tol op de 
vijf tolstraten naar Kortrijk met de helft verhoogt omdat volgens de 
schepenen van de stad Kortrijk en de hoogpointers en 
vrijschepenen van de kasselrij Kortrijk de huidige tol onvoldoende 
is om de noodzakelijke herstellingen aan deze wegen uit te voeren.
20 oktober 1687.

1 charter

579 Uittreksel uit de registers van het Parlement van Doornik met 
veroordeling in de zaak van Joost Doornaert en consoorten tegen 
de burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk, samen met de
hoogpointers en vrijschepenen van de kasselrij Kortrijk. 26 januari 
1697.

1 charter

14 Akte waarin Karel II, koning van Spanje, verklaart dat de 
hoogpointers en vrijschepenen van de kasselrij Kortrijk hun ambt 
voor een periode van 12 jaar verpanden voor een som van 25.000 
lb. van 40 gr. Vlaams. 25 juni 1699.

1 charter
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2404 Akte van keizer Karel VI met octrooi voor de geestelijken en de 
Leden van Vlaanderen om 150.000 gulden te lenen voor de 
afwerking van de steenweg van Kortrijk naar Gent, op het 
grondgebied van de Oudburg van Gent, waarvan de aanleg was 
begonnen door de burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk
alsook door de hoogpointers en vrijschepenen van de kasselrij 
Kortrijk. 20 juli 1720.

1 charter

767 Patentbrief van keizer Karel VI waarin hij aan de stad Doornik, het 
baljuwschap van het Doornikse, aan de stad Kortrijk en aan de 
kasselrij Kortrijk toelating geeft om een steenweg aan te leggen 
van Doornik naar Kortrijk en daarvoor renten uit te schrijven en het
reglement voor het beheer van deze steenweg vastlegt. 19 februari
1725.

1 charter
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XXXIV. Kortrijk-Buiten, heerlijkheid Boevekerke

XXXIV. KORTRIJK-BUITEN, HEERLIJKHEID BOEVEKERKE
7822 Akte van vererving, verleden voor baljuw en leenmannen van het 

leenhof en de heerlijkheid "ten Stappe" in Wakken, van Guillaeme 
van Mosscheroen, in naam van Marie van Baersdorp, echtgenote 
van Jan Van Aertrycke, volgens de volmachten van Anna van 
Mosscheroen, dochter van Joost, echtgenote van Cornelis van 
Baersdorp, en van Joost van Baersdorp, apostolisch protonotaris en
kanunnik in de Sint-Donaaskerk in Brugge, oudste zoon van de 
voornoemde Anne, in een leen dat het derde deel is van de tiende 
van Boevekerke of ten Akkere in Kortrijk-buiten. 28 november 
1565.

1 charter
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XXXV. Kortrijk-Buiten, heerlijkheid Gorghem (ook in Bellegem, Zwevegem en Sint-Denijs)

XXXV. KORTRIJK-BUITEN, HEERLIJKHEID GORGHEM (OOK IN 
BELLEGEM, ZWEVEGEM EN SINT-DENIJS)

609 Akte waarin Karel II, koning van Spanje, toelating geeft aan 
Léopold-Ignace de Rifflaert, baron van Itter, om zijn heerlijkheid te 
Gorghem te verkopen, die zich uitstrekt over het grondgebied van 
Kortrijk-buiten, Bellegem, Zwevegem en andere dorpen en die hij 
van het kasteel in Kortrijk houdt. 9 mei 1689.

1 charter
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XXXVI. Kruishoutem, leenhof en heerlijkheid Aishove

XXXVI. KRUISHOUTEM, LEENHOF EN HEERLIJKHEID AISHOVE
9182 Denombrement door Willem de Windele, zoon van Gillis, van een 

leen van 4 vierendelen grond in Outrijve, genaamd "'t heerschip 
ofte leen te Middernacht", dat hij houdt van het leenhof en de 
heerlijkheid van Aishove in Kruishoutem en dat hij heeft verkregen 
van Jacop van der Armeyde, gezegd van Angeyn, priester. 18 juli 
1583.

1 charter

9183 Denombrement door Pauwels de Windele, zoon van Willem, van 
een leengoed dat hij houdt van het leenhof van Aishove in 
Kruishoutem en dat hem is toegevallen door het overlijden van zijn 
vader. 12 november 1616.

1 charter
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XXXVII. Kuurne, heerlijkheid Steurenambacht

XXXVII. KUURNE, HEERLIJKHEID STEURENAMBACHT
8042 Akte verleden voor baljuw, burgemeesters en schepenen van de 

heerlijkheid Steurenambacht in Kuurne waarin Corstinne Impe, 
weduwe van Rogier Veys, een jaarlijkse rente van 18 lb. par. instelt 
ten voordele van Adriaan Coelembier, zoon van Steven. 24 
november 1681.

1 charter
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XXXVIII. Lauwe, heerlijkheid Kemps

XXXVIII. LAUWE, HEERLIJKHEID KEMPS
11423 Denombrement door Joos van Overschelde, voogd van Marie van 

Overschelde, van het leengoed te Kemps in Lauwe, gehouden van 
van Jacob Gilloen en zijn hof Ter Elst, bestaande uit een heerlijke 
rente van 93 razieren en 2 pinten haver, 2 kapoenen, een paar 
handschoenen en 3 lb. 18 s. 2 d. par. per jaar. 12 april 1485.

1 charter

10581 Denombrement door Wouter van der Gracht van het leengoed te 
Kemps in Lauwe, gehouden van Jacob Gilloen en zijn hof Ter Elst, 
bestaande uit een rente van 93 razieren en 2 pinten haver, 2 
kapoenen, een paar handschoenen en 3 lb. 18 s. 2 d. par. per jaar. 
2 april 1508.

1 charter

10582 Denombrement van het leengoed de heerlijkheid van Kemps in 
Lauwe dat Hannekin van der Gracht, zoon van Wouter, houdt van 
Jacob Gilloen en zijn hof ter Elst, bestaande uit een heerlijke rente 
van 93 razieren 2 pinten haver, 2 kapoenen, een paar 
handschoenen en 3 lb. 18 s. 2 d. par. per jaar. 26 januari 1515.

1 charter

10592 Denombrement van het leengoed de heerlijkheid van Kemps in 
Lauwe dat Dierinkin van der Gracht, dochter van Wouter, houdt van
Joost Gilloen en zijn hof ter Elst, bestaande uit een rente van 93 
razieren 2 pinten haver, 2 kapoenen, een paar handschoenen en 3 
lb. 18 s. 2 d. par. per jaar. 6 november 1539.

1 charter

10596 Denombrement van het leengoed de heerlijkheid van Kempts in 
Lauwe, gehouden door Adrienne van der Gracht, dochter van 
Wouter, van Joost Gilloen en zijn hof ter Elst, bestaande uit een 
rente van 93 razieren 2 pinten haver, 2 kapoenen, een paar 
handschoenen en 3 lb. 18 s. 2 d. par. per jaar. 6 juli 1542.

1 charter
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XXXIX. Lauwe, heerlijkheid ter Elst

XXXIX. LAUWE, HEERLIJKHEID TER ELST
10579 Denombrement door Katharina van Overschelde, echtgenote van 

Jan Gilloen, van het leen ter Elst in Lauwe, 16,25 bunders groot in 
hoeves, gronden, bossen en weides, met achterlenen en renten, 
gehouden van Jan van Momerenchy en Janne van Fossens, gezegd 
van Nevele, van het leenhof van de kasselrij Kortrijk. 28 september 
1428.

1 charter
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XL. Menen

XL. MENEN
11493 Akte waarin keizer Karel V aan de stad Menen toelating verleent 

om gedurende zes jaren zekere verbruiksbelastingen te heffen, 
teneinde haar toe te laten haar aandeel in het transport van 
Vlaanderen te betalen. 10 december 1518.

1 charter

3884 Akte verleden voor burgemeester en schepenen van de stad 
Menen waarin, op verzoek van Wouterine Boddet, echtgenote van 
Andries de Voldere, en van Adriane Baets, echtgenote van Jan 
Winderix en weduwe van Guidin du Quesne, vader van Anthuenis 
du Quesne, woonachtig in Menen, diverse buren van Andries, 
knaap van de moutmolen van Menen, en Anthuenis, schipper, 
getuigen dat de navolgende personen mannen van eer zijn, te 
weten Jan Meeuwels, zoon van Malin, voldersknaap, 65 jaar oud, 
Cornelis Vermeulen, zoon van Joris, wever, 55 jaar oud, Joost 
Gheldolf, 52 jaar oud, Jacob Manchier, gistverkoper, 55 jaar oud, 
Jan van den Berghe zoon van Jan, volder, 50 jaar oud, Pieter de 
Capmakere, knaap van de moutmolen, 31 jaar oud, Joost Terrin 
zoon van Jacob, olieslager, 29 jaar oud, en Loy de Taye, 
schippersknaap en houtwerker, 21 jaar oud. 18 maart 1577.

1 charter

3074 Akte waarin keizer Karel VI verlof toekent aan Karel Hilaire Onraedt,
afkomstig uit Menen. 15 oktober 1733.

1 charter
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XLI. Menen-Vreemd

XLI. MENEN-VREEMD
11692 Akte verleden voor Wouter Patyn, baljuw, en Diederik De Langhe, 

Trystram van der Woestine, Olivier van der Woestine, Gillis van 
Eemsrode en Gillis Witinc, leenmannen van de heerlijkheid van 
Menen, waarin Joos de Langhe een lijfrente van 3 lb. gr. per jaar 
aan zijn broer Olivier verkoopt en ze bezet op een leen van 5 
bunder meers tussen Halewijn en Menen, dat hij van de 
voornoemde heerlijkheid van Menen houdt. 4 augustus 1416.

1 charter
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XLII. Meulebeke

XLII. MEULEBEKE
11444 Akte verleden voor de meier en de laten van de heerlijkheid 

Crombrugghe waarin Lauwereins van den Bulcke, gevolmachtigde 
van Lieven Schepens en zijn echtgenote Janneken van der Meeren, 
dochter van Willem, en Charles de Zevecote, heer van 
Zoetschoore, vererfd wordt in 60 roeden grond in Meulebeke. 27 
juni 1665.

1 charter

601 Kwitantie van Jacob Jan Baptiste van Uffele, raadsheer en 
ontvanger-generaal van de domeinen en financiën van de koning, 
voor de betaling door baljuw, burgemeester en schepenen van 
Meulebeke van 3.958 lb. 13 s. gr. Vlaamse munt voor het erfachtig 
ontvangerschap van de belastingen in Meulebeke, aangekocht op 
23 december 1702. 11 januari 1703.

1 charter
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XLIII. Meulebeke, heerlijkheid Rijkaertschuere

XLIII. MEULEBEKE, HEERLIJKHEID RIJKAERTSCHUERE
11563 Akte verleden voor schepenen van Rijkaertschuere waarin Cornelis 

de Bye, curator van het sterfhuis van Adriaan de Cueninck en zijn 
huisvrouw, overleden te Kortrijk, aan Pieter van Daele, tien stukken
land en bos verkoopt, deel van het goed te Hollebeke in 
Meulebeke. 18 april 1611.

1 charter

3111 Akte verleden voor de officier van van de baljuw, burgemeester en 
schepenen van de heerlijkheid Rijkaertschuere waarin Jan Sabbe, 
zoon van Michiel, in eigen naam en die van zijn echtgenote, in ruil 
voor de 48 lb. gr., hem overgedragen door Jan de Witte, zoon van 
François, ten voordele van Jan een jaarlijkse rente van 3 lb. gr. 
instelt, die hij bezet op diverse gronden. 20 maart 1659.

1 charter
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XLIV. Meulebeke, heerlijkheid ter Borcht

XLIV. MEULEBEKE, HEERLIJKHEID TER BORCHT
2950 Akte verleden voor de baljuw van meester Jan Pinnock van zijn leen

Dierdonk, dat hij houdt van Philippe de Beene, heer van Meulebeke
etc. van zijn hof ter Borcht, en voor schepenen ontleend aan 
genoemde heer van Meulebeke, met instelling van een jaarlijkse 
rente van 40 s. par. door Jan de Vadde ten voordele van Nikolaas 
Hellebuuck. 2 februari 1520.

1 charter
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XLV. Moorsele, kerk

XLV. MOORSELE, KERK
7727 Akte verleden voor notaris Petrus Clerici, in aanwezigheid van 

Eligius Bosschelle, rector van de parochiekerk van Beveren-Leie, en
Giselbertus Maelfeyt, kapelaan in Harelbeke, priesters, getuigen op
verzoek, waarin Johannes Scoyaert, priester, kapelaan van de 
kapelanie van Sint-Elooi in de Sint-Niklaaskerk in Diksmuide, 
volmacht geeft aan meesters Johannes Bonivicini en Bernardinus 
de Salviatis, kanunniken van Sint-Donaas in Brugge, om zijn 
kapelanie te resigneren ten voordele van Theodoricus van den 
Hulle, rector van de parochiekerk van Moorsele, in ruil voor het 
pastoorsambt van deze kerk. 8 juli 1499.

1 charter
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XLVI. Moeskroen-Doornik, heerlijkheid le Val (Sint-Amand)

XLVI. MOESKROEN-DOORNIK, HEERLIJKHEID LE VAL (SINT-AMAND)
8032 Akte verleden voor baljuw en leenmannen van Bernart de le Bare 

waarin Jehane, vrouwe van Ramees en Eke, en Jan de Mamines, 
heer van Eke en Hundelgem, haar echtgenoot, aan Everboud de 
Lespeldorne, priester, het leen in Moeskroen verkopen dat Jehane 
houdt van de la Bare, mits levenslang vruchtgebruik. 8 mei 1341.

1 charter

3414 Akte waarin Agnes de le Val, erfgename van het leen de le Val in 
Moeskroen, erkent bepaalde tiende schuldig te zijn aan de titularis 
van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw, gesticht in de 
parochiekerk van Sint-Maarten in Saint-Amand in het bisdom 
Doornik. 29 mei 1445.

1 charter

3415 Vonnis van de officialen van het bisdom Doornik in het proces 
tussen meester Pieter de Vlenke, magister in artibus, titularis van 
de kapelanie aan het altaar van Onze-Lieve-Vrouw in de kerk van 
Saint-Amand, en Jan de Saint-Omer, alias Gobbelet, echtgenoot 
van Agnès de la Val, als heer van de le Val in Moeskroen, over een 
tiende door de heerlijkheid de le Val verschuldigd aan de kapelanie.
31 maart 1446.

1 charter
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XLVII. Oeselgem

XLVII. OESELGEM
11422 Vidimus door Willem van den Muelen, baljuw van de roede van 

Tielt, van de akte verleden voor schepenen en raadslieden van de 
stad Gent waarin Zegher Everwyn en Margriete van Ghistele, zijn 
echtgenote, als erfgenamen van Jaquemine van Ghistele, zuster 
van Felix, broer van Margriete, aan Fernande de Lixebonne, 
secretaris van de aartshertog van Oostenrijk, voor 244 lb. 10 s. 1 
gr. de heerlijkheid Oesselgem met aanhorigheden verkopen, 
afhangende van het hof van Tielt. 11 maart 1480.

1 charter

11442 Akte verleden voor baljuw en schepenen van Oesselgem waarin Jan
Blondeel, zoon van Jan en Paesschyntjen de Blauwere, dochter van 
Marinus, ten voordele van Lieven van Oost een rente van 1 lb. gr. 
instellen, bezet op een weide in Oeselgem bij het Laeckgadt, met 
authentiek afschrift van een akte waarin Joos Damman deze rente 
overdraagt aan Joos Masterin. 29 april 1642 en 4 april 1660.

1 lias van 1 stuk en 1 charter
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XLVIII. Oostrozebeke, heerlijkheid Nederhuyse

XLVIII. OOSTROZEBEKE, HEERLIJKHEID NEDERHUYSE
2957 Akte verleden voor baljuw van de heerlijkheid Nederhuyse, 

burgemeester en baljuw van de heerlijkheid Stappe, en voor 
schepenen van Oostrozekebeke hiertoe ontleend, waarin Jan 
Tytgadt, zoon van Passchier, ten voordele van Willem van 
Landeghem een jaarlijkse erfrente van 3 lb. gr. Vlaamse munt 
instelt, die hij bezet op de goederen den Torrebilck en den 
Beeckmeersch, gehouden van de heerlijkheden Nederhuyse en 
Stappe. 30 september 1650.

1 charter
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XLIX. Otegem

XLIX. OTEGEM
607 Kwitantie van Jacob Jan Baptiste van Uffele, raadsheer en 

ontvanger-generaal van de domeinen en financiën van de koning, 
voor de betaling door de baljuw, burgemeester en schepenen van 
Otegem van 405 lb. 2 s. 6 d. gr. Vlaamse munt voor het erfachtig 
ontvangerschap van de belastingen in Otegem, aangekocht op 23 
december 1702. 11 januari 1703.

1 charter
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L. Pittem, Burg van Gent (Nevele)

L. PITTEM, BURG VAN GENT (NEVELE)
2433 Akte verleden voor Joost Bultinck, baljuw van de heer van Nevele, 

voor zijn hof en kasteel van Nevele, en voor de leenmannen van dit
hof, van vererving van Philips Traen, baljuw van Pittem, ten 
voordele van Janne van Halewijn, vrouwe van Aarsele etc., in een 
derde van het leen Cruusbeecx, 13 bunder groot, in Pittem, hem 
verkocht door Pauwels Thoen en Clays van den Wyngaerde, als 
bedienelijk man van Maykin van den Wyngaerde, echtgenote van 
Pauwels. 18 oktober 1544.

1 charter

2241 Denombrement door Jan Augustijn van Horenbeke, heer van 
Hoorssele, van een leen van 2 gemeten in Pittem, gehouden van 
Juan-Domingo de Gusman Zuniga y Fonseca als heer van Pittem, 
hem toegevallen bij het overlijden van Marie de Croix, dochter van 
Jan, zijn moeder. 19 mei 1685.

1 charter
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LI. Pittem, heerlijkheid

LI. PITTEM, HEERLIJKHEID
744 Akte waarin ridder Filips van Axpoele erkent van Daniel van 

Claerhout 6 lb. 12 s. 8 d. par. ontvangen te hebben, die deze 
verschuldigd was aan Mathilde van Poelvoorde. 18 december 1390.

1 charter

429 Denombrement door Guilliame Jacobsseune, advocaat in de Raad 
van Vlaanderen, gevolmachtigde van Robert du Chastel, dit de 
Hovardrie, heer van Ingelinghem etc., van een leen gehouden van 
Thomas de Thiennes, baron van Heukelum, heer van Kaaster, 
Rumbeke, Berten, Claerhout etc., welk leen bestaat uit de 
Kerktiende in Pittem, in de gulde van Deurhout, grenzend in het 
zuiden aan de Manegemtiende, in het westen aan Ardooie, in het 
noorden aan de Vannedetiende en in het oosten aan de tiende ter 
Lende, welk leen is toegevallen aan Robert bij aankoop van 
Françoise Laurijn, dame van Watervliet en Waterlant. 28 juni 1613.

1 charter

645 Denombrement door zuster M. Madeleine Borluut, priorin van het 
klooster van Sint-Margaretha, gezegd Betlehem, destijds in Deinze 
en nu in de stad Gent, van een leen dat het klooster houdt van 
Juan-Domingo de Gusman Zuniga y Fonseca, markies van 
Terrasona, graaf van Monterry, baron van Maldegem, heer van 
Pittem, Koolskamp, en van zijn hof van Pittem, welk leen van 4 
gemeten grond, destijds den Esch genaamd en nu het Eerwetstuck 
in Egem, in het noorden grenst aan het kloostergoed en de grond 
van de armentafel van Pittem en in het oosten aan die van de 
erfgenamen van Antoine Garremyn en de grond van de heer van 
der Straete. 20 november 1694.

1 charter

665 Denombrement door Joseph François Xavier van Schoore, baron 
van Rostune en de Wynghene, heer van het Sint-Amandse, 
Gaveren, Dierdonck etc., van een leen dat hij houdt van de graaf 
van Monterey, als heer van Pittem, genaamd de heerlijkheid van 
Maelstaple, bestaande uit een heerlijke rente van 30,5 vaatjes 
haver en 3 lb. 8 s. 1 obool par., bezet op diverse gronden in 
Wingene, Tielt, Ruiselede en Zwevezele, welk leen hem 
geschonken was als voorafname van de nalatenschap op 1 
augustus 1699 door zijn ouders Charles-François-Louis, graaf van 
Schoore, en Alexandrine Pardo, bij akte verleden voor 
burgemeester en schepenen van het Vrije. 18 november 1702.

1 charter
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LII. Pittem, heerlijkheid Claerhout

LII. PITTEM, HEERLIJKHEID CLAERHOUT
745 Denombrement door Gills Blavoet, zoon van Vincent, van een leen 

van 3 bunders dat hij houdt van Daniel van Claerhout als heer van 
Claerhout. 14 mei 1418.

1 charter

746 Denombrement door Hendrik de Calewe in naam van zijn 
minderjarige zoon Joorkinne van een leen gehouden van Daniel van
Claerhout als heer van Claerhout van 5 bunders in Pittem, ten 
oosten van een goed dat destijds toebehoorde aan Frans van 
Landeghem, genaamd het Leen ten Evenebroucke, grenzend in het
noorden aan de grond van Willem Feys, gezegd Blaeuvoet, en aan 
de straat van deze grond richting het westen. 20 september 1433.

1 charter

747 Denombrement door Godevert van de Crucebeke van een leen dat 
hij houdt van Marie van Claerhout, als vrouwe van Claerhout, van 
20 gemeten genaamd te Speelmant in Pittem, ten noordwesten 
van het goed ter Crucebeke, door Godevert bewoond, en van een 
leen, ook gehouden van Claerhout, bestaande uit een weide in 
Pittem ten noordoosten van het goed te Crucebeke, 300 roeden 
groot en genaamd de Laenhout. 2 juni 1439.

1 charter

410 Denombrement door Justaes van Vlaspoele van het leen het Goed 
ter Vlienderbeke van 22 bunders 1 gemet in Pittem, dat hij houdt 
van Jan van Langemeersch, heer van Rumbeke, en van zijn 
echtgenote Marie van Claerhout, als erfgename van het hof en de 
heerlijkheid van Claerhout, met diverse achterlenen. 21 juli 1442.

1 charter

749 Denombrement door Joost van der Scuere van een leen, gehouden 
van het hof en de heerlijkheid Claerhout, van 4 gemeten in Pittem, 
in de gulde van Manegem, ten zuidwesten van de hoeve Manegem,
en grenzend in het noorden, het zuiden en het oosten aan de 
goederen van de kinderen van Michiel van den Dale en in het 
westen aan dat van Pieter de Cnuut. 24 augustus 1442.

1 charter

750 Denombrement door Gillis van der Scuere van hetzelfde leen als in 
nr. 749. 1 augustus 1458.

1 charter

751 Denombrement door Gerard de Calewe, poorter van Brugge, van 
het leen in nr. 746, dat hij houdt van Jan van Langemeersch en zijn 
echtgenote Marie van Claerhout, erfdame van het hof van 
Claerhout. 10 februari 1460.
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1 charter

752 Denombrement door Simon Borluut, zoon van Ghervein, van een 
leen dat hij houdt van Jan van Langemeersch en zijn echtgenote 
Marie van Claerhout, voor haar tiende in Walhout in Pittem. 20 juli 
1463.

1 charter

754 Denombrement door Joes de Brune van een leen dat hij houdt van 
het hof en de heerlijkheid Claerhout in Pittem, genaamd het Goed 
ter Vlienderbeke, van 22 bunders 1 gemet, waarvan een achterleen
afhangt van de weduwe van Maarten van der Stoet, genaamd het 
Goed ter Cleenbrugghe van 12 bunders. 20 januari 1477.

1 charter

755 Denombrement door Jan van Eechoute, gezegd Meewaert, van een 
leen dat hij houdt van het hof en de heerlijkheid Claerhout van 4 
gemeten in Pittem, in de gulde van Walhout, grenzend in het 
oosten aan het leen van Gillis Van der Muelne en in het westen aan
dat van Cornelis van den Broucke. 27 juli 1480.

1 charter

757 Akte van recepisse door de hoogbaljuw van de stad en de roede 
van Tielt van het denombrement door meester Robert de Thiennes,
gezegd van Lombyse, heer van Kaaster, in naam van Marie van 
Claerhout, erfdame van Claerhout, van een leen gehouden van het 
kasteel van Kortrijk en het leenhof van Tielt, genaamd de 
heerlijkheid en het hof van Claerhout van 22 bunders in Pittem, aan
welk leen diverse inkomsten toebehoren op gronden in Pittem, 
Tielt, Meulebeke en Egem, en waarvan 29 lenen en achterlenen 
afhangen in Pittem, Meulebeke, Zwevezele, Wingene, Egem en 
Bellegem. 19 septemer 1494.

1 charter

759 Denombrement door Adriaan van den Foreest, zoon van Joost, van 
een leen van 3 bunders dat hij houdt van de dame van 
Langemeersch, als vrouwe van Claerhout in Pittem. 8 november 
1499.

1 charter

412 Akte van recepisse door Lonis van den Heede, in naam van de 
hoogbaljuw van de stad en de roede van Tielt, van het 
denombrement door Jacob de Thiennes, heer van Rumbeke en 
Claerhout, van een leengoed dat hij houdt van het kasteel van 
Kortrijk en van het hof in Tielt, genaamd de heerlijkheid en het hof 
van Claerhout, 22 bunders groot in Pittem, waarvan 33 lenen en 
diverse achterlenen worden gehouden in Pittem, Meulebeke, 
Zwevezele, Wingene, Egem en Bellegem. 24 november 1502.

1 charter
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416 Patentbrief waarin Thomas de Thiennes, heer van Kaaster, 
Rumbeke, Berten, Claerhout etc., Christiaen Cloet benoemt tot 
baljuw en wettelijke maner van zijn hof en heerlijkheid in 
Claerhout, van zijn leengoed en heerlijkheid die hij houdt van het 
patronaatschap van Pittem, evenals van de heerlijkheid die hij 
houdt van het hof in Egem, functies die de voornoemde Christiaen 
al voor hem uitoefende na het overlijden van zijn vader. 15 
september 1534.

1 charter

415 Akte verleden voor baljuw en wettelijke maner en schepenen van 
Thomas de Thiennes als heer van Claerhout waarin Jan van den 
Bussche, zoon van Mazin, erkent aan de heer van Claerhout voor 
de terugkoop van het bastaardrecht hem toegevallen bij het 
overlijden van Maikin Maertins, dochter van Anthuenis, 12 lb. par. 
Vlaams geld jaarlijkse rente verschuldigd te zijn en belooft op borg 
van Joos en Cornelis de Wytte, parochianen van Pittem, om deze 
voorwaarden na te komen en om gedurende 3 jaren de 
voornoemde rente op goede en toereikende grond te bezetten. 6 
juli 1563.

1 charter

420 Akte van recepisse door Christiaen Cloet, baljuw en wettelijk maner
van de leenmannen van Thomas de Thiennes, heer van Kaaster, 
Rumbeke, Berten en Claerhout van het denombrement door Jan 
Loobuuc, zoon van Maarten, van het leengoed dat hij houdt van 
voornoemde Thomas als heer van Claerhout in Egem, met een 
oppervlakte van 7 gemeten. 25 maart [1590].

1 charter

421 Akte van recepisse door de luitenant van de hoogbaljuw van de 
stad, de roede en het prinselijk leenhof van Tielt van het 
denombrement door Nicolaes van de Walle, als gevolmachtigde 
van Thomas de Thiennes, zoon van Thomas, verleden voor de 
schepenen van Rumbeke op 24 maart 1597, van het hof en de 
heerlijkheid Claerhout, dat voornoemde Thomas de Thiennes houdt
van de graaf van Vlaanderen van zijn kasteel in Kortrijk en van zijn 
hof in Tielt, met een oppervlakte van 22 bunders in Pittem ten 
zuiden van de kerk. 4 februari 1601.

1 charter

423 Denombrement door Pieter Cool, zoon van Pieter, van een 
leengoed hem toegevallen door zijn moeder Maeyken, dochter van 
Adriaan van Oost, dat hij houdt van Thomas de Thiennes als heer 
van Claerhout, welk leengoed met een oppervlakte van 2 gemeten 
gelegen is in Pittem in de gulde van Manegem, ten zuidwesten van 
het hof van Manegem. 10 maart 1610.

1 stuk
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424 Denombrement door Andries de Ruddere, zoon van Matheus, van 
een leengoed dat hij houdt van Thomas de Thiennes als heer van 
Claerhout, met een oppervlakte van 7 gemeten, toegevallen aan 
zijn zijn vrouw bij het overlijden van Roeland van Rie, zoon van 
Loonis, gelegen in Egem, dichtbij het goed ten Rijne. 29 januari 
1611.

1 charter

422 Denombrement door Ysabeau Wybroecke, dochter van Gillis, van 
een leengoed dat zij houdt van Thomas de Thiennes als heer van 
Claerhout, met een oppervlakte van 2 gemeten weideland in 
Pittem ten zuiden van de kerk. 21 februari 1611.

1 charter

426 Denombrement door Françoise Laurin, dame van Watervliet en 
Waterland, weduwe van Maximiliaen de Beuf, tijdens zijn leven 
heer van Backelro en gouverneur van de stad Weert, van een 
leengoed dat zij houdt van Thomas de Thiennes als heer van 
Claerhout en van zijn leengoed en heerlijkheid genaamd de 
Walhouttiende, gehouden van het patronaatschap van Pittem, 
bestaande uit de Berchemtiende in Pittem, welk leengoed haar is 
toegevallen bij het overlijden van haar moeder, Janne de 
Deurnaghele, douairière van Watervliet. 20 maart 1612.

1 charter

427 Denombrement door Cornelis van Torre van een leengoed van 2 
gemeten in de gulde van Oenegem, hem toegevallen door ruil met 
Roelant van Loo, zoon van Matheeus, en dat hij houdt van Thomas 
de Thiennes als heer van Claerhout in Pittem. 25 maart 1613.

1 charter

428 Denombrement door Pieter de Smet, zoon van Loys, als echtgenoot
van Joosyngin, dochter van Pieter Boudele, van een leengoed 
gehouden van Thomas de Thiennes als heer van Claerhout, welk 
leengoed haar is toegevallen bij het overlijden van haar vader, met
een oppervlakte van 1 gemet bos, gelegen in Pittem in de gulde 
van Manegem. 12 januari 1613.

1 charter

430 Denombrement door Adriaan van Ulenbrouck, zoon van Jan, als 
erfgenaam van Jan van den Bussche, zoon van Mazin, van een 
leengoed gehouden van Thomas de Thiennes als heer van 
Claerhout, welk leengoed, met een oppervlakte van 100 roeden, is 
gelegen in Pittem, ten zuidwesten van de kerk, in de gulde van 
Deurhout. 10 april 1614.

1 charter

432 Akte van recepisse door de baljuw en wettelijk maner van Thomas 
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de Thiennes als heer van Claerhout van het denombrement door 
Adriaan van Ulenbrouck, zoon van Jan, als erfgenaam van Jan van 
den Bussche, zoon van Mazin, van een leengoed dat hij houdt van 
het hof en de heerlijkheid van Claerhout, welk leengoed, met een 
oppervlakte van 100 roeden, is gelegen in Pittem in de gulde van 
Deurhout. 12 april 1614.

1 charter

425 Denombrement door Adriaan Cloet, zoon van Adriaan, van een 
leengoed in Pittem in de gulde van Walhout, dat hij houdt van 
Thomas de Thiennes als heer van Claerhout. 18 mei 1614.

1 charter

435 Geauthenticeerd afschrift van een akte van recepisse door Jan van 
Coolput, hoogbaljuw van de stad, roede en het prinselijk hof van 
Tielt, van het denombrement door Thomas de Thiennes (zie nr. 
419). 23 juni 1615.

1 katern

434 Denombrement door Denijs Windels, zoon van Karel, als voogd van 
zijn zoon Gillekin, van een leengoed dat hij houdt van Thomas de 
Thiennes als heer van Claerhout en dat hem is toegevallen door 
aankoop van Jan de Lare, gevolmachtigde van Jan de Witte, zoon 
van Jan, zoon van Cornelis, welk leengoed is gelegen in Pittem, ten 
zuiden van de kerk, in de gulde van Walhout, en verdeeld is in drie 
percelen, met een totale oppervlakte van 2 gemeten, genaamd het
leen te Riemselede. 20 juli 1615.

1 charter

419 Denombrement door Thomas de Thiennes, baron van Heukelum, 
heer van Kaaster, Rumbeke, Berten en Claerhout, van het leengoed
genaamd het hof en de heerlijkheid van Claerhout, gehouden van 
het hof van Tielt van de aartshertogen, met een oppervlakte van 
22 bunders, gelegen in Pittem. 23 juli 1615.

1 charter

433 Denombrement door Gillis van de Walle, zoon van Maarten, van 
twee leengoederen in Pittem die hij houdt van de Thomas de 
Thiennes als heer van Claerhout, het eerste leengoed gelegen in de
gulde van Kruisebeke, met een oppervlakte van 3 bunders 92 
roeden, het tweede leengoed, met een oppervlakte van 100 
roeden, gelegen ten oosten van de kerk in de Kerkgulde, welke 
leengoedereen aan Gillis van de Walle zijn toegevallen door 
aankoop van Gillis de Witte, die hen had verkregen via "naerhede" 
van zijn vader Pieter. 8 maart 1619.

1 charter

431 Denombrement door Pieter van Eeghene, zoon van Pieter, van een 
leengoed dat hij houdt van Thomas de Thiennes als heer van 
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Claerhout, welk leengoed, met een oppervlakte van 1 bunder 40 
roeden, is gelegen in Pittem in de gulde van de kerk. 25 november 
1619.

1 charter

417 Denombrement door Isabelle de Suniga, markiezin van Monteires, 
dame van Pittem en van Koolskamp, van het Leen ten Haverije, 
met een oppervlakte van 7 gemeten bos, dat zij houdt van Thomas
de Thiennes als heer van Claerhout in Pittem in de gulde van 
Deurhout, welk leengoed in het oosten grenst aan het Goed ter 
Deurhout. 2 mei 1628.

1 charter

533 Denombrement door François Goemaere, zoon van Jan, van een 
leengoed dat hij houdt van Thomas de Thiennes als heer van 
Claerhout en hem is toegevallen door aankoop van Pieter van 
Eeghene, zoon van Pieter, die het heeft verkregen door verdeling 
bij het overlijden van zijn ouders, die het hadden verkregen uit het 
sterfhuis van Simon Boogaert, welk leengoed, gelegen in Pittem 
ten zuidoosten van de kerk, een oppervlakte heeft van 1 bunder 40
roeden. 5 oktober 1633.

1 charter

532 Denombrement door Adriaan Damman, zoon van Gillis, als dienaar 
van Lenijne de Kemelaire, weduwe van Jan-Filip Martin, tijdens zijn 
leven lid van de Raad van Vlaanderen, en van diens erfgenamen, 
van een leengoed gehouden van Thomas de Thiennes als heer van 
Claerhout, gelegen in Wingene ten westen van de kerk, in de gulde 
van Boekhout, met een totale oppervlakte van 8 bunders. 17 
december 1633.

1 charter

531 Denombrement door Willem Vermeersch, zoon van Willem, van een
leengoed dat hij houdt van Thomas de Thiennes als heer van 
Claerhout dat hem is toegevallen bij het overlijden van zijn vader, 
met een oppervlakte van 2 gemeten, gelegen in Pittem in de gulde 
van Manegem. 6 maart 1634.

1 charter

536 Denombrement door Adriaan de Wielmakere van een leengoed dat 
hij houdt van Thomas de Thiennes. 20 februari 1635.

1 charter

535 Denombrement door Michielyne van Kersbilck, weduwe van Gillis 
van de Walle, van 3 afzonderlijke leengoederen in Pittem die zij 
houdt van Thomas de Thiennes als heer van Claerhout, die haar 
zijn toegevallen bij het overlijden van haar echtgenoot Gillis van de
Walle, zoon van Maarten. 12 april 1635.

1 charter
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534 Denombrement Jan van Ulenbrouck, zoon van Adriaan, van een 
leengoed dat hij houdt van Thomas de Thiennes als heer van 
Claerhout, dat hem is toegevallen bij het overlijden van zijn vader, 
die het had geërfd van Jan van den Bussche, zoon van Marin, met 
een oppervlakte van 100 roeden, gelegen in Pittem, ten zuidwesten
van de kerk, in de gulde van Deurhout. 29 december 1635.

1 charter

530 Denombrement door Willem Windels van een leengoed dat hij 
houdt van Thomas de Thiennes als heer van Claerhout, gelegen in 
Pittem in de gulde van Walhout. 7 augustus 1637.

1 charter

538 Denombrement door de baljuw en ontvanger van Karel de Gros, 
heer van Nieuwlande, Ooigem, Schopegem, Gros, erfelijke 
maarschalk van Vlaanderen, van een leen van 2,5 gemeten in 
Pittem, bestaande uit weideland, genaamd de Claerhoutmeers, 
gehouden van Thomas de Thiennes als heer van Claerhout in 
Pittem, aan Karel toegevallen bij het overlijden van zijn tante, Anne
de Gros. 20 november 1638.

1 charter

539 Denombrement door de baljuw en ontvanger van Karel de Gros, 
heer van Nieuwlande, Ooigem, Schopegem, Gros, erfelijke 
maarschalk van Vlaanderen, van een leen van 8 bunders 264 
roeden in Pittem ten oosten van de kerk, bestaande uit een 
bebouwd perceel, verpacht aan Antoine Hellebuuck, gehouden van 
Thomas de Thiennes als heer van Claerhout in Pittem, aan Karel 
toegevallen bij het overlijden van zijn tante, Anne de Gros. 20 
november 1638.

1 charter

540 Denombrement door Joost de Bosschere, zoon van François, van 
een leen van 2 gemeten in Pittem, ten zuiden van de kerk, in de 
gulde van Walhout, bestaande uit een bebouwd stuk grond, 
gehouden van Charles de Thiennes als heer van Claerhout, aan 
Joost toegevallen bij het overlijden van zijn vader. 17 juli 1639.

1 charter

541 Denombrement door Joost de Bosschere, zoon van François, van 
een leen van 1 gemet in Pittem, gehouden van Charles de 
Thiennes als heer van Claerhout, aan Joost toegevallen bij het 
overlijden van zijn vader. 27 juli 1639.

1 charter

1013 Akte van recepisse door de baljuw van het hof van Claerhout van 
het denombrement door Joos de Bosschere, zoon van François, van 
een leen dat hij houdt van het hof, gelegen in Pittem in de gulde 
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van Walhout, 2 gemeten groot en bestaande uit een bebouwd stuk 
grond met weiden, grenzend in het westen aan het goed van 
François van Havere. 27 juli 1639.

1 charter

644 Denombrement door Joost Verbiest, als ontvanger van de heer van 
Egem en gevolmachtigde van de voogden van Filips de Grysperre, 
heer van Egem, zoon van René, van een leen gehouden van 
Charles de Thiennes als heer van Claerhout, welk leen bestaat uit 
een heerlijke erfrente, genaamd het leen en heerschap te 
Striepmeers, van 25 razieren haver Tieltse maat en 24 s. 6 d. 1 
halling en 1 poitevijn par. per jaar, bezet op diverse gronden in 
Pittem, ten noordwesten van de kerk. 10 april 1640.

1 charter

1012 Denombrement door Lowys van de Sande, als bedienelijk man van 
meester Adriaan van Bracle, pastoor van Pittem, van een leen 
gehouden van Charles de Thiennes als heer van Claerhout, gelegen
in Pittem in de gulde van Kruisebeke, 3 bunders 1 roede groot en 
verdeeld in meerdere percelen. 21 augustus 1640.

1 charter

543 Denombrement door Jan de Castille, zoon van Jan, heer van 
Kanegem, van een leen van 3 bunders minus 5 roeden, bestaande 
uit 2 percelen in Pittem, ten zuidoosten van de kerk, dat hij houdt 
van Charles de Thiennes als heer van Claerhout. 25 augustus 1640.

1 charter

542 Denombrement door Jan de Castille, zoon van Jan, heer van 
Kanegem, van een leen van 2 gemeten in Pittem, bestaande uit 
weideland, gehouden van Charles de Thiennes als heer van 
Claerhout, hem toegevallen door aankoop van Marc de 
Wannemaecker, aan wie het toebehoorde via zijn echtgenote 
Isabeau, dochter van G. Wybrake. 27 augustus 1640.

1 charter

1014 Denombrement door Paschier Rosseel, als bedienelijk man van 
Adriaan Musaert, advocaat in de Raad van Vlaanderen in Gent, op 
zijn beurt aangesteld door Marieken Susanneken, dochter en enige 
erfgename van François d'Hamere, in de handen van de baljuw van
de heer van Claerhout van het leen te Premstede in Pittem in de 
gulde van Walhout, door Marieken gehouden van dat hof, 1 bunder 
168 roeden groot en verdeeld in meerdere percelen. 12 december 
1640.

1 charter

545 Denombrement door Lauwers van Rickeghem, zoon van Maarten, 
als bedienelijk man van zijn moeder Katharina van Rumbeke, 
dochter van Steven, van het leen ter Coutere in Pittem, 8 bunders 
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groot, ten zuidwesten van de kerk, in de gulde van Manegem, dat 
Lauwers houdt van René de Thiennes als heer van Claerhout. 15 
maart 1643.

1 charter

546 Denombrement door meester Cornelis van Torre van een leen hem 
ontvallen van zijn vader Cornelis, dat hij houdt van René de 
Thiennes als heer van Claerhout, 2 gemeten groot, in Pittem, in de 
gulde van Oenegem, grenzend in het oosten aan de grond van Jan 
Reynier, genaamd het stuk ter Wulgen, in het westen aan dat van 
Arent de Smet, in het noorden aan dat van Adriaan de Blieck en in 
het zuiden aan dat van Arent de Smet. 28 december 1643.

1 charter

544 Denombrement door Adriaan Daman, als dienaar van Antonius van 
Maele, zoon van Maximiliaan, van een leen van 8 bunders in grond,
weideland, bosland en water in Wingene, ten westen van de kerk in
de gulde van Boekhout, gehouden van René de Thiennes als heer 
van Claerhout en dat Antonius is toegevallen door het overlijden 
van zijn vader Maximiliaan van Maele, die het had verkregen van 
Jan Felix Martin, tijdens zijn leven lid van de Raad van Vlaanderen. 
4 oktober 1644.

1 charter

549 Denombrement door Jan Boutte, als bedienelijk man van Pieterken 
Goemaere, zoon van François, van een leen van 1 bunder 40 
roeden in Pittem, ten oosten van de kerk, dat hij houdt van René de
Thiennes als heer van Claerhout en dat hem is toegevallen bij het 
overlijden van zijn vader. 6 januari 1647.

1 charter

548 Denombrement door Pieter van de Casteele, zoon van Jan, van een 
leen van 333 roeden in Egem, dat hij houdt van René de Thiennes 
als heer van Claerhout, bestaande uit een bebouwd stuk grond 
genaamd het Clytgen, grenzend in het oosten aan de straat naar 
het Goed ter Strate, in het zuiden aan de grond van de 
Jacobinessen in Brugge, in het westen aan de 60 roeden grond van 
Pieter Sproncholf, afkomstig van Jan Loobrouck, zoon van Maarten, 
gekocht door Joost Verbiest van Jan Bybau, en door Verbiest 
verkocht aan Lieven Benoot en Mayken Duucy, schoonvader en 
-moeder van de rendant. 1 maart 1647.

1 charter

547 Denombrement door Jan de Leersnyder, als bedienelijk man van 
Pieterken Windens, zoon van Guilliame, van een leen in Pittem dat 
hij houdt van René de Thiennes als heer van Claerhout, bestaande 
uit twee bebouwde gronden met een weide en een stukje grond, 
samen 8,5 honderd groot, en dat hem is toegevallen wegens zijn 
vader. 11 september 1647.
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1 charter

552 Denombrement door Guilliame Bouckaert, als bedienelijk man en 
voogd van Jacob en Guilliamken Bouckaert, zoon van Jan, van een 
leen, gehouden van René de Thiennes als heer van Claerhout, welk
leen van 100 roeden gelegen is in Pittem, ten zuidwesten van de 
kerk, in de gulde van Eekhout, grenzend in het oosten aan de 
grond van de erfgenamen van Jan van Rumbeke en aan die van de 
rendanten, in het zuiden en het westen aan die van de erfgenamen
van Jan van den Bussche, welk leen hen is ontvallen bij het 
overlijden van hun vader Jan Bouckaert, zoon van Jacob. 31 maart 
1648.

1 charter

550 Denombrement door Lauwers van Ryckeghem, zoon van Lauwers, 
van een leen dat hij houdt van René de Thiennes als heer van 
Claerhout, gelegen ten zuidwesten van de kerk van Pittem en 
bestaande uit twee derden van een bebouwd stuk grond met weide
en vijver, 8 bunders groot, genaamd ter Coutere, waarvan het 
derde deel toebehoort aan Jan van Ryckeghem, broer van Lauwers,
welk leen is toegevallen aan Lauwers wegens Katharina van 
Rumbeke, weduwe van Maarten van Ryckegem, zijn grootouders 
langs vaderszijde. 5 mei 1648.

1 charter

551 Denombrement door Marijn Caluwaert, als bedienelijk man van Jan 
van Ryckegem, zoon van Lauwers, van het derde deel van het leen 
in nr. 550. 5 mei 1648.

1 charter

553 Denombrement door Adriaan van Belleghem van een leen dat hij 
houdt van René de Thiennes als heer van Claerhout, bestaande uit 
een bos van 157 roeden in Meulebeke, ten zuidoosten van 
Peereboome, grenzend in het oosten aan het bos van de 
erfgenamen van Jacob de Cherf en aan dat van de heer van der 
Vichte, in het zuiden aan Gillis Beel, in het westen aan de 
cijnsgrond van de rendant en in het noorden aan de erfgenamen 
van Willem van Nieuwenhuyse, welk leen is toegevallen aan 
Adriaan door aankoop van de voogden van de wezen van Gillis 
Voedt, zoon van Jacob. 13 mei 1649.

1 charter

554 Denombrement door François van Torre, zoon van Cornelis, van een
leen hem toegevallen bij het overlijden van meester Cornelis van 
Torre, zijn broer, en dat hij houdt van René de Thiennes als heer 
van Claerhout, welk leen van 2 gemeten in Pittem is gelegen in de 
gulde van Oenegem, grenzend in het oosten aan de grond van de 
erfgenamen van Jan Reyniers genaamd het stuk ter Wulgen, in het 
westen aan die van Arent de Smet, in het noorden aan die van de 
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erfgenamen van Adriaan Blieck, in het zuiden aan de grond van 
Arent de Smet. 9 april 1650.

1 charter

555 Denombrement door Jacob de Nolf, zoon van Hendrik, van twee 
lenen die hij houdt van René de Thiennes als heer van Claerhout, 
gelegen in Pittem, ten zuiden van de kerk, bestaande uit: 1) een 
bebouwd stuk grond van 2 gemeten, grenzend in het westen aan 
de grond van François dHamer en consoorten, in het noorden aan 
de straat naar de Vijfstrate, in het zuiden aan de grond van de 
rendant en in het oosten aan die van Denijs Windels, 2) een 
aanpalend stuk grond van 1 gemet, grenzend in het westen aan de
Vijfstraat, in het zuiden aan het Schootbusch, in het noorden aan 
Denijs Windels, welke twee lenen, net zoals diverse andere stukken
grond in Koekelare, zijn toegevallen aan de rendant door aankoop 
van Nikolaas Baggaerts, als curator van het sterfhuis van François 
de Bosschere, zoon van François. 20 juni 1651.

1 charter

556 Denombrement door Jan Speghele, zoon van Filips, van een leen 
gehouden van René de Thiennes als heer van Claerhout en gelegen
in Pittem, ten zuidwesten van de kerk, genaamd ten 
Eyghenbroucke of Josepkens Leen, 5 bunders groot, verdeeld in 
diverse percelen, welk leen is toegevallen door aankoop van Jacob 
van Rumbeque, zoon van Jan, die heeft afgezien van de erfenis van
zijn vader. 27 november 1651.

1 charter

557 Denombrement door Adriaan van den Broucke, zoon van Joost, van 
een leen dat hij houdt van René de Thiennes als heer van 
Claerhout, welk leen in Pittem is gelegen, ten oosten van de kerk, 
in de gulde van Kruisebeke, bestaande uit meerdere percelen 
waaronder een bos van een halve bunder min 6 roeden, grenzend 
in het westen aan de straat van Wielewalle in Pittem naar Tielt en 
waarvan de opmeting is gedaan door Loys de Bersacques, 
gezworen landmeter van de stad en kasselrij Kortrijk. 13 augustus 
1652.

1 charter

558 Denombrement door Adriaan van den Broucke, zoon van Joost, 
erfgenaam in het sterfhuis van meester Adriaan van Broucke, zoon 
van Adriaan, pastoor van Pittem, van een leen dat hij houdt van 
René de Thiennes als heer van Claerhout, welk leen bestaat uit 
twee percelen van respectievelijk 1 bunder min 8 roeden en 172 
roeden. 13 augustus 1652.

1 charter

562 Denombrement door Gillis de Rynck van drie lenen die hij houdt 
van René de Thiennes als heer van Claerhout en die hem zijn 
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toegevallen bij het overlijden van Mechelyne van Kersbilck, zijn 
moeder. 9 maart 1653.

1 charter

560 Denombrement door Adriaan de Jaghere, als bedienelijk man van 
Maarten de Jaghere, echtgenoot van Tanneken de Smedt, dochter 
van Pieter en Joosynthen Bondele, dochter van Pieter, van een leen
dat hij houdt van René de Thiennes als heer van Claerhout, welk 
leen is gelegen in Pittem, ten zuiden van de kerk, in de gulde van 
Manegem, bestaat uit een bos van 1 gemet, grenzend in het zuiden
en het westen aan Jan van Oost en consoorten, in het noorden aan 
een cijnsgrond afhangend van dit leen, en in het oosten aan de 
erfgenamen van Pieter de Wulf, welk leen is toegevallen aan 
Tanneken de Smedt bij het overlijden van haar moeder. 20 juni 
1653.

1 charter

561 Denombrement door Lauwereins Maes van een leen dat hij houdt 
van René de Thiennes als heer van Claerhout, welk leen, hem 
toegevallen door aankoop van Pieter Cloedt, gelegen is in Pittem, 
ten zuiden van de kerk, en bestaat uit een stuk van 75 roeden, 
grenzend in het westen aan de weide van de armentafel van 
Pittem, genaamd de Dismeers, in het noorden aan Pieter Cloet, in 
het oosten aan de armentafel en in het zuiden aan het bos van 
Pieter Cloet. 14 juni 1653.

1 charter

559 Denombrement door Andries de Ruddere, zoon van Andries, van 
een leen hem toegevallen bij het overlijden van zijn vader en dat 
hij houdt van René de Thiennes als heer van Claerhout, welk leen, 
7 gemeten groot in Egem, bij de hoeve ten Rynne, bestaat uit 
volgende percelen: 1) een kleine boomgaard van 40 roeden, 
grenzend in het oosten aan de Koolstraat, in het zuiden aan het 
volgende perceel, in het westen aan de hoeve van Guilliame de 
Ruddere, in het noorden aan het goed ten Rynne, 2) twee stukken 
grond van 2 bunder 93 roeden, grenzend in het oosten aan de 
Koolstraat, in het zuiden aan Guilliame de Ruddere, in het noorden 
aan de boomgaard en aan de hoeve en de grond van Guilliame de 
Ruddere. 10 juli 1653.

1 charter

565 Denombrement door Lowys dHaene, als bedienelijk man van 
Mayken de Malleyne, weduwe van Jan, moeder van zijn echtgenote,
van een leen dat ze houdt van René de Thiennes als heer van 
Claerhout, welk leen haar is toegevallen bij aankoop van Pieter de 
Cloedt, zoon van Adriaan, gelegen in Pittem en verdeeld in 
volgende percelen: 1) een stuk grond van 266 roeden, grenzend in 
het zuiden aan Pieter de Cloedt, in het noorden aan de straat en in 
het westen aan de erfgenamen van Jeroom van den Broucke, 2) 
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een bos van 200 roeden, grenzend in het westen aan Lauwereins 
Maes, in het oosten aan de armentafel en in het zuiden aan de 
Zachbroekmeers. 2 maart 1656.

1 charter

564 Denombrement door Jacob van de Walle, zoon van Gillis, van een 
leen dat hij houdt van René de Thiennes als heer van Claerhout, 
welk leen het derde deel is van het Grote Leen, bestaande uit 
zeven percelen, samen 3 bunders 92 roeden in Pittem, ten oosten 
van de kerk, welke percelen onverdeeld bezit zijn met Maarten van 
de Walle en Jan de Rinck, broers van de rendant, eigenaars van de 
andere twee derden van het leen, welk leen is toegevallen aan de 
rendant bij het overlijden van zijn moeder Mechelyne van Kersbilck,
weduwe van Gillis Van de Walle. 9 mei 1656.

1 charter

563 Denombrement door Lambert Sproncholf, zoon van Pauwels, van 
een leen dat hij houdt van René de Thiennes als heer van 
Claerhout, welk leen van 1 bunder 77 roeden voor de helft 
toebehoort aan Maarten van Robaeis, hem ontvallen bij het 
overlijden van zijn vader en verdeeld als volgt: 1) een stuk grond 
van 1 bunder 17 roeden in Egem, grenzend in het oosten en het 
westen aan de grond van de Jacobinessen van Brugge, in het 
zuiden en het noorden aan de erfgenamen van Antonius Robyn, 2) 
ten noordoosten van het vorige, 60 roeden grond die het westelijk 
gedeelte vormen van een groter perceel grenzend in het zuiden en 
het westen aan de Jacobinessen, en in het oosten aan de 333 
roeden die destijds deel uitmaakten van dit leen. 9 augustus 1656.

1 charter

566 Denombrement door Guilliame du Molleyn van een leen dat hij 
houdt van René de Thiennes, als heer van Claerhout, welk leen 
gelegen is in Pittem, ten zuidoosten van de kerk, en bestaat uit een
weide van 90 roeden, grenzend in het zuiden aan de grond van 
Gillis de Rynck, in het oosten aan de weide van de rendant en in 
het westen aan de weide van de weduwe van Daniel Flurkein, welk 
leen hem is toegevallen bij aankoop van Pieter Goemaere, zoon 
van François, die het in 1628 had verworven van Pieter van 
Eghene. 3 februari 1658.

1 charter

571 Denombrement door Jacob Annache, als gevolmachtigde van 
Eugène-Albert van Haveskercke, heer van Watervliet, Lichtervelde 
etc., voogd van Louis van Haveskercke, zoon van Adriaan, heer van
Zwevezele etc., van een leen gehouden door Louis van Philippe-
Charles de Thiennes als heer van Claerhout, welk leen bestaat uit 
een heerlijke rente, bezet op een goed in Zwevezele bij ten Joor. 3 
februari 1658.

1 charter
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529 Denombrement door Michiel Cool, zoon van Pieter, van een 
leengoed dat hij houdt van Philippe-Charles de Thiennes als heer 
van Claerhout, hem toegevallen bij het overlijden van zijn vader, 
gelegen in Pittem in de gulde van Manegem, ten zuidwesten van 
het hof te Manegem. 11 maart 1659.

1 charter

528 Denombrement door Marc van de Casteele, zoon van Jan, van een 
leengoed dat hij houdt van Philippe-Charles de Thiennes als heer 
van Claerhout, gelegen in Egem, bestaand uit een bebouwd stuk 
grond genaamd "Het Vlietjen", met een oppervlakte van 333 
roeden. 7 februari 1661.

1 charter

527 Denombrement door Willem Soenens van een leengoed dat hij 
houdt van Philippe-Charles de Thiennes, als heer van Claerhout, 
welk leengoed hem toebehoort via zijn echtgenote Mayken 
Camerlyck, dochter van Jan, aan wie het is toegevallen bij het 
overlijden van haar vader, gelegen in Pittem, ten zuiden van de 
kerk in de gulde van Walhout, bestaande uit 2 stukken grond met 
een totale oppervlakte van 4 gemeten. 7 september 1661.

1 charter

526 Denombrement door Jacob Ladezon, zoon van Andries, van een 
leengoed dat hij houdt van Philippe-Charles de Thiennes, als heer 
van Claerhout, welk leengoed hem is toegevallen bij aankoop van 
Michiel Cool, zoon van Pieter, met een oppervlakte van 2 gemeten, 
en gelegen is in Pittem in de gulde van Manegem, ten zuidwesten 
van het hof te Manegem. 16 januari 1662.

1 charter

524 Denombrement door Gillis de Cock, als gemachtigde van Jan de 
Castillo, heer van het hof van Kanegem etc., en Diego de Villa, 
echtgenoot van Margriete de Castillo, gouverneur van het fort van 
Sint-Franciscus etc., erfgenamen van hun vader Jan de Castillo, van
een leengoed dat zij houden van Philippe-Charles de Thiennes, als 
heer van Claerhout, welk leengoed, gelegen in Pittem ten 
zuidoosten van de kerk, bestaat uit 2 stukken grond, met een 
totale oppervlakte van 3 bunders minus 5 roeden. 19 mei 1662.

1 charter

525 Denombrement door Gillis de Cock, als gemachtigde van Jan de 
Castillo, heer van het hof van Kanegem etc., en Diego de Villa, 
echtgenoot van Margriete de Castillo, gouverneur van het fort van 
Sint-Franciscus etc., erfgenamen van hun vader Jan de Castillo, van
een leengoed dat zij houden van Philippe-Charles de Thiennes, als 
heer van Claerhout, gelegen in Pittem ten zuidoosten van de kerk, 
met een oppervlakte van 14 bunders 300 roeden, genaamd ter 
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Vlienderbeke, met een achterleen van 13 bunders, genaamd het 
Goed ter Kleinbrugge. 19 mei 1662.

1 charter

522 Denombrement door Hendrik de Nolf, als bedienelijk man van 
Petronelle Beke, weduwe van Jacob de Nolf, zoon van Hendrik, van 
een leengoed dat zij houdt van Philippe-Charles de Thiennes, als 
heer van Claerhout, welk leengoed, gelegen in Pittem in de gulde 
van Walhout, bestaat uit een stuk grond, met een oppervlakte van 
1 gemet, en dat aan Petronelle en haar kinderen is toegevallen bij 
het overlijden van haar echtgenoot. 10 mei 1665.

1 charter

523 Denombrement door Hendrik de Nolf, als bedienelijk man van 
Petronelle Beke, weduwe van Jacob de Nolf, zoon van Hendrik, van 
een leengoed dat haar is toegevallen bij het overlijden van haar 
echtgenoot en dat zij houdt van Philippe-Charles de Thiennes als 
heer van Claerhout, welk leengoed, gelegen in Puttem in de gulde 
van Walhout, bestaat uit bebouwde en onbebouwde grond. 10 mei 
1665.

1 charter

521 Denombrement door Cornelis Andries, als voogd van Willem van 
Robays, zoon van Maarten, van een leengoed dat hij houdt van 
Philippe-Charles de Thiennes als heer van Claerhout, welk leengoed
bestaat uit een stuk grond van Adriaan de Wielmakere, gelegen in 
Egem aan de Molenakker, met een oppervlakte van 144 roeden. 24
december 1666.

1 charter

517 Denombrement door Antoine de Lens, heer van Poeke, baron en 
vrijheer van het leenhof en de heerlijkheid van Ooigem, 
Schopegem, Gros etc., van een leengoed dat hij, als kerkelijke 
voogd van zijn echtgenote Agnes-Jacqueline de Gros, dame van 
Ooigem, houdt van Philippe-Charles de Thiennes, heer van 
Claerhout, Langemeersch etc., van zijn hof en heerlijkheid van 
Claerhout, welk leengoed is gelegen in Pittem in de gulde van 
Kruisebeke, genaamd de Kaanhoekmeers, met een oppervlakte 2,5
gemeten, en zijn echtgenote is toegevallen bij het overlijden van 
haar broer Karel de Gros, heer van Ooigem. 6 maart 1669.

1 charter

518 Denombrement door Antoine de Lens, als kerkelijke voogd van zijn 
echtgenote Agnes-Jacqueline de Gros, van een leengoed dat hij 
houdt van Philippe-Charles de Thiennes als heer van Claerhout, 
welk leengoed bestaat uit de Eekhouttiende in Pittem in de gulde 
van Eekhout en dat zijn echtgenote is toegevallen bij het overlijden
van haar broer Karel de Gros. 6 maart 1669.

1 charter
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519 Denombrement door Antoine de Lens, als kerkelijke voogd van zijn 
echtgenote Agnes-Jacqueline de Gros, van een leengoed dat hij 
houdt van Philippe-Charles de Thiennes als heer van Claerhout, 
welk leengoed is gelegen in Pittem in de gulde van Kruisebeke, ten 
oosten van de kerk, en bestaat uit een bebouwd stuk grond 
omringd door een gracht en uit twee stukken weideland, met een 
totale oppervlakte van 8 bunders 274 roeden. 6 maart 1669.

1 charter

520 Denombrement door Antoine de Lens, als kerkelijke voogd van zijn 
echtgenote Agnes-Jacqueline de Gros, van een leengoed dat hij 
houdt van Philippe-Charles de Thiennes als heer van Claerhout, 
welk leengoed is gelegen in Pittem ten noordoosten van de kerk, 
genaamd "het Speelmansleen", met een totale oppervlakte van 10 
gemeten. 6 maart 1669.

1 charter

418 Denombrement door Gillis Voet, zoon van Jacob, van een leengoed 
in Meulebeke dat hij houdt van Thomas de Thiennes als heer van 
Claerhout in Pittem en dat hem is toegevallen door aankoop van 
Everard Vergauwe en zijn echtgenote, dochter van Gillis van 
Rijckegem. 10 januari 1675.

1 charter

414 I. Akte verleden voor baljuw en wettelijk maner, erfachtige 
ontvangers en schepenen van Jacob de Thiennes als heer van 
Claerhout waarin Joost van Ruumbeke aan Pieter van den Heede, 
zoon van Jacob, een erfelijke rente van 2 lb. gr. Vlaams geld per 
jaar verkoopt, op voorwaarde dat de verkoper Joost van Ruumbeke,
zijn opvolgers of rechthebbenden bij terugbetaling dit doen in 
gouden munten of andere denieren, en waarbij Joost van 
Ruumbeke deze rente hypothekeert op het leen ter Coutere in 
Gullegem, ten zuidwesten van de kerk, met een oppervlakte van 8 
bunders, evenals op zijn cijnsgrond in het leenhof ter Coutere, met 
een oppervlakte van 10 bunders. 2 mei 1528. II. Verklaring van G. 
de Vriese waarin hij erkent dat hij, in het kader van de volmacht die
hij gekregen heeft van zijn vader op 6 mei 1678, verleden voor 
notaris de Laguna te Gent, de bovenvermelde rente heeft 
overgedragen aan Jan van Ryckeghem, zoon van Lauwers. 13 juni 
1679.

1 charter
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LIII. Pittem, heerlijkheid Walhouttiende

LIII. PITTEM, HEERLIJKHEID WALHOUTTIENDE
346 Akte van recepisse door Jacob de Thiennes als heer van Claerhout 

van het denombrement door Lieven Borluut, zoon van Gheereins, 
van het leen dat hij houdt van de heerlijkheid de Walhouttiende in 
Pittem, bestaande uit een tiende in Pittem in de gulde van 
Manegem. 28 mei 1509.

1 charter

413 Akte van recepisse door de baljuw van Jacob de Thiennes als heer 
van Claerhout van het denombrement van 29 maart 1512 door 
Nikolaas de Smet, als voogd van Hannekin Duernaghele, zoon van 
Filips, van een leen dat hij houdt van de heerlijkheid de 
Walhouttiende in Pittem, bestaande uit de Eekhouttiende in Pittem,
grenzend in het zuiden aan Meulebeke, in het westen aan de 
Walhouttiende, in het noorden aan de tiende ter Lende, en in het 
oosten aan Tielt, welk leen aan Hannekin is toegevallen door het 
overlijden van zijn moeder, Magdalena van Claerhout, dochter van 
Jan. 31 maart 1512.

1 charter
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LIV. Pittem, kerk

LIV. PITTEM, KERK
2473 Akte verleden voor baljuw en voor leenmannen van het hof van 

Pittem van vererving ten voordele van meester Jan van Yseghem, 
erfachtig pastoor van Pittem, in een jaarlijkse erfrente van 24 lb. 
par., die Willem de Mets, zoon van Andries en Katharina, zijn 
echtgenote, in zijn naam heeft ingesteld op een leen gehouden van
genoemd hof, genaamd het Leen ter Wostyne of Croovelde, van 8 
bunders ten zuidwesten van de kerk van Pittem, in de gulde van 
Deurhout. 11 augustus 1536.

1 charter

4167 Akte waarin baljuw en schepenen van de heer van Pittem 
bevestigen dat Willem de Cupere de oude en Gillis Wyvrake zich 
ertoe verbonden hebben om Johanna van Halewyn, vrouwe van 
Axel, schadeloos te stellen voor de jaarlijkse rente van 8 lb. par. die
de kerk van Pittem bezit ten laste van een derde van Crucembeecx
vivere, aangekocht door Johanna. 12 mei 1545.

1 charter

2460 Akte waarin Robert de Haynin, bisschop van Brugge, zijn 
goedkeuring geeft aan de vercijnzing door meester Hubert du Ply, 
pastoor van Pittem, aan de baljuw en de magistraat van Pittem en 
aan Philippe van Houtte en Joost Ramaert, inwoners van Pittem, 
van een stuk grond in Pittem, toebehorend aan de kapelanie aan 
het hoofdaltaar van de kerk van Pittem. 23 juli 1667.

1 charter
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LV. Rekkem

LV. REKKEM
7825 Akte verleden voor schepenen en griffier van Rekkem waarin Jan-

François Perret, ontvanger van de in- en uitvoerrechten van 
Rekkem, volmacht geeft aan Catherine-Françoise Fayt, zijn 
echtgenote, om afstand te doen van hun goederen. 19 september 
1770.

1 charter
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LVI. Rekkem, heerlijkheid Halewijn

LVI. REKKEM, HEERLIJKHEID HALEWIJN
10608 Akte van verhef, verleden voor baljuw en leenmannen van de 

heerlijkheid Halewijn, door Jan Gillon van het leen Beutegem, dat 
hij heeft gekocht van Arnout Pipe, bestaande uit een rente van 24 
razieren haver en drie kapoenen op goederen in Rekkem. 16 maart 
1462.

1 charter

10589 Akte van recepisse door de baljuw en wettelijk maanheer van de 
heer van Halewijn van het denombrement door Joost Gilloen van 
het leen Beutegem, bestaande uit een rente van een mud witte en 
een mud zwarte haver en drie kapoenen per jaar op goederen in 
Rekkem en dat hij houdt van deze heerlijkheid. 17 maart 1535.

1 charter
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LVII. Roeselare-Ambacht

LVII. ROESELARE-AMBACHT
628 I. Akte verleden voor schepenen van Roeselare-ambacht waarin Jan

Feys, zoon van Jacob, en Jaquemine Backers, zijn echtgenote, 
erkennen aan Philippe de Thiennes, heer van Warelles etc., 12 lb. 
gr. Vlaamse munt verschuldigd te zijn, die hij hen heeft toegestaan 
mits interest, en waarvoor ze verklaren ten voordele van Philippe 
de Thiennes, zijn erfgenamen of rechthebbenden, een jaarlijkse 
rente van 9 lb. par. in te stellen, bezet op diverse goederen in 
Rumbeke, ten noorden van de kerk. 7 augustus 1626. II. 
Appointement van de schepenen van Roeselare-ambacht ten 
voordele van Philippe de Thiennes inzake achterstallige betalingen 
van deze rente. 21 oktober 1632. III. Verklaring door P. de 
Meulenaere van het namptissement bij de griffier van de stad 
Roeselare door Hendrik Danneels, in naam van de heer van 
Warelles, van 8 lb. gr. Vlaamse munt wegens het kapitaal van 6 lb. 
par. per jaar, toegekend ten voordele van Lambert van Nieukerke, 
op het huis dat destijds toebehoorde aan Maarten Vereecken, en nu
aan Tanneken, zijn dochter, weduwe van Joost de Bouvere, achter 
het huis in Rumbeke, ten noorden van de kerk, richting de Bruaene.
30 juni 1637.

1 charter
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LVIII. Rumbeke

LVIII. RUMBEKE
1517 Akte verleden voor baljuw en schepenen van het graafschap 

Izegem en voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Rumbeke 
waarin Willem van de Winckele, de oude, woonachtig in Rumbeke, 
en Guillemette de Fontaine, zijn echtgenote, erkennen aan Anna de
Thiennes, dochter van Jan, een jaarlijkse rente van 24 lb. par. 
verschuldigd te zijn, bezet op diverse gronden. 4 juni 1611.

1 charter
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LIX. Sint-Baafs-Vijve

LIX. SINT-BAAFS-VIJVE
3716 I. Akte verleden voor baljuw en schepenen van Sint-Baafs-Vijve 

waarin [...] ten voordele van Filips Ampe een jaarlijkse rente van 4 
lb. 15 s. gr. instelt, bezet op een bebouwde grond in Sint-Baafs-
Vijve, in het zuiden grenzend aan de straat die komt van de 
Caelberghe, en in het oosten aan de Pouckwech, tegenover het 
goed ten Bysterveld. 4 september 1597. II. Akte verleden voor 
notaris Jan de Clercq in Kortrijk, in aanwezigheid van Gillis 
Beckaert, zoon van Jan, in Kortrijk, en Waldricht van Welserynghe, 
van Ingelmunster, getuigen op verzoek, waarin Filips Ampe, zoon 
van Diederik, in Oostrozebeke, deze rente overdraagt aan Gerard 
de la Rue, zoon van Jacob, in Kortrijk. mei 1609.

2 charters
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LX. Spiere

LX. SPIERE
11437 Denombrement van een leen, gehouden door Nicolas le Clercq, 

licentiaat in de rechten, raadsheer en advocaat-fiscaal van het 
Doornikse, zoon van wijlen Nicolas, van het Hof van Spiere. 13 
september 1583.

1 charter
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LXI. Vichte

LXI. VICHTE
9276 Akte verleden voor baljuw en leenmannen van het hof en de 

heerlijkheid Vichte waarin Pieter Verschelde, zoon van Guillame, 
woonachtig in Anzegem, erkent van Philips Odemaere, raadsheer-
pensionnaris van de stad Oudenaarde, als testamentair voogd van 
Guillaume Joseph van der Meere, zoon van Emmanuel en Marie-
Barbe van der Meere, dochter van Guillaume, 48 lb. gr. ontvangen 
te hebben, in ruil voor een jaarlijkse rente van 3 lb. gr., die hij bezet
op 4 bunders grond in Tiegem. 20 juli 1689.

1 charter

602 Kwitantie van Jacob Jan Baptiste van Uffele, raadsheer en 
ontvanger-generaal van de domeinen en financiën van de koning, 
voor de betaling door de baljuw, burgemeester en schepenen van 
Vichte van 1.370 lb. 8 s. gr. Vlaamse munt voor het erfachtig 
ontvangerschap van de belastingen in Vichte, aangekocht op 23 
december 1702. 11 januari 1703.

1 charter

8061 Akte verleden voor baljuw, leenmannen en griffier van de 
heerlijkheid Vichte waarin Ignatius de Cock, zoon van Olivier, als 
voogd van Ignatius Libbrecht, zoon van Jan en Marie Rohaert, een 
hypotheek instelt op zes lenen in Ingooigem en Otegem, waarvan 
het leen ter Walle, als waarborg voor een jaarlijkse rente van 3 lb. 
gr., ingesteld ten voordele van Katharina de Coninck, dochter van 
Jan, woonachtig in Deerlijk, door Jan Libbrecht, zoon van Jan en 
vader van Ignatius. 4 december 1703.

1 charter
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LXII. Wakken, heerlijkheid

LXII. WAKKEN, HEERLIJKHEID
2918 Fragment van een rentebrief van 5 lb. 5 s. gr. Vlaamse munt, 

ingesteld door Maarten van de Venne op een leen in Wielsbeke, 
gehouden van de heerlijkheid Wakken. 14 september 1557.

1 charter

9631 Denombrement door Karel van Ghistele, heer van Proven, van een 
leen gehouden van Antoon van Bourgondië, als heer van Wakken, 
bestaande uit de Brandetiende op diverse gronden in Rollegem en 
Kortrijk, met dezelfde rechten als de tiende ten Akker, toebehorend
aan het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Kortrijk. 23 juni 1570.

1 charter
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LXIII. Wevelgem, heerlijkheid Langheschuere

LXIII. WEVELGEM, HEERLIJKHEID LANGHESCHUERE
594 Akte waarin Antoine Sale, raadsheer van de koning en erfachtig 

"garde nottes" van Douai, Sint-Winoksbergen, Veurne en Menen, 
bevestigt dat voor Quentin de Maisnil, notaris in Marchiennes, in 
aanwezigheid van de heer van Rupilly en Dominique Picquart, 
getuigen op verzoek, Jacob-Jan-Gilles Hubert, priester, heer van La 
Sessoy, Saint-Quentin etc., woonachtig in Hénin-Liétard en 
tegenwoordig in Douai, aan Marie-Florence-Thérèse Obert, dochter 
van wijlen Louis-Floris, heer van Léage, het cijnsgoed 
Langheschuere in Wevelgem verkoopt, met 16 bunders 14 honderd
grond gehouden van het kasteel en het leenhof van de kasselrij 
Kortrijk, mits de koopster diverse renten overneemt die de 
verkoper verschuldigd is. 6 december 1696.

1 charter

592 Akte waarin meester Philippe Blauart, koninklijk tabellioen, 
bevestigt dat voor François Discart, koninklijk notaris in Rijsel, in 
aanwezigheid van Jacob Bernard du Mortier, zoon van Jacob, en Jan
François Discart, zoon van de notaris, "praticiens" in Rijsel, 
getuigen op verzoek, Marie Paule Thérèse Obert, vrouwe van 
Payage, dochter van Louis-Floris, heer van Payage, "libre de 
condition", woonachtig in Hénin-Liétard, volmacht geeft aan 
Larmuseau, baljuw en koninklijk notaris in Wevelgem, om in haar 
naam de heerlijke rechten af te handelen met het bestuur van de 
kasselrij Kortrijk, welke rechten zij verschuldigd zou zijn ingevolge 
haar aankoop van haar oom Jacob-Jan-Gilles Hubert, priester, heer 
van la Gaussoy, van het cijnsgoed Langheschuere in Wevelgem van
16 bunders 14 honderd grond, nu gebruikt door Pieter Cardon en 
gehouden van het kasteel en het leenhof van de kasselrij Kortrijk. 
18 december 1696.

1 charter

593 Akte waarin burgemeester en schepenen van de stad Hénin-Liétard
bevestigen dat voor Philippe Hacke en meester François-Joseph de 
Bailleul, hun "pairs en loije" in Hénin-Liétard, Jacob-Jan-Gillis 
Hubert, priester, heer van La Sossoye, Saint-Quentin etc., 
woonachtig in de stad, verklaard heeft dat bij akte verleden in 
Douai op 6 december voor een koninklijk notaris hij aan Marie-
Florence-Thérèse Obert, dame van Péage, zijn nicht, het cijnsgoed 
Langheschuere heeft verkocht, bestaande uit een landhuis met 
diverse gebouwen en uit 16 bunders 14 honderd grond in 
Wevelgem, in leen gehouden van het kasteel van Kortrijk. 29 
december 1696.

1 charter
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LXIV. Zulte

LXIV. ZULTE
606 Kwitantie van Jacob Jan Baptiste van Uffele, raadsheer en 

ontvanger-generaal van de domeinen en financiën van de koning, 
voor de betaling door de baljuw, burgemeester en schepenen van 
Zulte van 1.435 lb. 6 s. gr. Vlaamse munt voor het erfachtig 
ontvangerschap van de belastingen in Zulte, aangekocht op 23 
december 1702. 11 januari 1703.

1 charter
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LXV. Niet gespecificeerd

LXV. NIET GESPECIFICEERD
3484 Fragment van een akte waarin Jacob Eliaes de Huddinghem, 

clericus van het bisdom Doornik, wordt benoemd tot kapelaan en 
vicaris in [...]. 2 oktober 1473.

1 stuk

494 Huwelijkscontract, verleden voor notaris Roger le Batteur in Rijsel 
tussen Alexandre Bernard Ignace le Camus, zoon van Pierre Ignace,
ontvanger van de kasselrij Kortrijk, en Marguerite Césarée Vollant. 
1712.

1 charter


	Beschrijving van het archief:
	Raadpleging en gebruik
	Voorwaarden voor de raadpleging
	Voorwaarden voor de reproductie
	Toegangen

	Geschiedenis van archiefvormer en archief
	Archief
	Geschiedenis


	Inhoud en structuur
	Inhoud


	Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
	I. Bellegem
	II. Deerlijk
	III. Deerlijk, heerlijkheid Meynaertstichele
	IV. Desselgem
	V. Gullegem, heerlijkheid Schardau
	VI. Harelbeke
	VII. Harelbeke, Kerk
	VIII. Heule
	IX. Ingelmunster
	X. Ingelmunster, heerlijkheid Dierdonk
	XI. Ingelmunster, heerlijkheid Schothoek
	XII. Ingelmunster, heerlijkheid ter Poorte
	XIII. Izegem
	XIV. Izegem, heerlijkheid Halewijnse
	XV. Izegem, heerlijkheid Ter Poorte
	XVI. Izegem, heerlijkheid Wallemote
	XVII. Kaaster, commanderij van Vlaanderen
	XVIII. Kachtem, heerlijkheid Rhodes
	XIX. Komen, heerlijkheid Rythove
	XX. Kooigem
	XXI. Kooigem, heerlijkheid Jouvenelles
	XXII. Koolskamp, heerlijkheid Mosscherambacht
	XXIII. Kortrijk, Groeningeabdij
	XXIV. Kortrijk, heerlijkheid Bissegemstraat
	XXV. Kortrijk, heerlijkheid Groeninge
	XXVI. Kortrijk, heerlijkheid Sint-amandsproosdij
	XXVII. Kortrijk, heerlijkheid Steenbrugge of Blauwpoort
	XXVIII. Kortrijk, heerlijkheid Ten Akker (Onze-Lieve-Vrouwekerk)
	XXIX. Kortrijk, jezuïetencollege
	XXX. Kortrijk, kapucijnenklooster
	XXXI. Kortrijk, leenhof
	XXXII. Kortrijk, Sionklooster
	XXXIII. Kortrijk, stad
	XXXIV. Kortrijk-Buiten, heerlijkheid Boevekerke
	XXXV. Kortrijk-Buiten, heerlijkheid Gorghem (ook in Bellegem, Zwevegem en Sint-Denijs)
	XXXVI. Kruishoutem, leenhof en heerlijkheid Aishove
	XXXVII. Kuurne, heerlijkheid Steurenambacht
	XXXVIII. Lauwe, heerlijkheid Kemps
	XXXIX. Lauwe, heerlijkheid ter Elst
	XL. Menen
	XLI. Menen-Vreemd
	XLII. Meulebeke
	XLIII. Meulebeke, heerlijkheid Rijkaertschuere
	XLIV. Meulebeke, heerlijkheid ter Borcht
	XLV. Moorsele, kerk
	XLVI. Moeskroen-Doornik, heerlijkheid le Val (Sint-Amand)
	XLVII. Oeselgem
	XLVIII. Oostrozebeke, heerlijkheid Nederhuyse
	XLIX. Otegem
	L. Pittem, Burg van Gent (Nevele)
	LI. Pittem, heerlijkheid
	LII. Pittem, heerlijkheid Claerhout
	LIII. Pittem, heerlijkheid Walhouttiende
	LIV. Pittem, kerk
	LV. Rekkem
	LVI. Rekkem, heerlijkheid Halewijn
	LVII. Roeselare-Ambacht
	LVIII. Rumbeke
	LIX. Sint-Baafs-Vijve
	LX. Spiere
	LXI. Vichte
	LXII. Wakken, heerlijkheid
	LXIII. Wevelgem, heerlijkheid Langheschuere
	LXIV. Zulte
	LXV. Niet gespecificeerd


