
Haardentelling te Waasmunster anno 1600 
 
Quohier der prochie van Waesmunster van alle heertsteden oft viersteden 
Jegenwoordelyck inde zelve prochie bevonden te weten op de keure 
Alles volghende trapport ende overbringhen vande wethauders met eenighe notable 
ghecommitteert gheweest ende ghevisiteert hebbende de huysen vande voornoemde 
prochie achtervolghende der instructie daertoe ghesonden ende ghepubliceert 
gheweest inde voornoemde prochie opden IXe der voorleden maent september 
inden jare zesthiendhondert 
 
T’ Dorp 
 
Pieter de cleene pachter van Joos van Ryssele twee heertsteden compt  ii 
De weduwe Jan de clerck proprietaris vier heertsteden compt   iiii 
Thomas de leu pachter van de voornoemde weduwe drye heertsteden compt iii 
Anthonis smet zyn proprieteyt twee heertsteden compt    ii 
Tanneken sduffelaren met haar suster Janneken pachterssen vanden 
voornoemden Anthonis twee heertsteden compt     ii 13 
Servaes vergheertruyen met zyn moeder ende medehoirs tsamen  
propr. een vague huys daarinne twee heertsteden compt hier   i 
Mr. Jan canis proprietaris vyf heertsteden danof de twee zyn onghe- 
bruyckich als open ende ongerepareert liggende compt hier   iiii 
Jacques cornelis met Joos van eyssele pachters van joncheer Pauwels 
van steelant dry heertsteden compt       iii 
Joncheer Pauwels van steelant heere van hasselt hooftschepene vanden 
lande van waes propr. vyf heertsteden compt     v 
Mr. Jan ketels pachter van Jan heyndricx in huwelyck ghenomen hebbende 
de weduwe Willem de stroopere drye heertsteden compt    iii  
Adriaen goeman pachter van Cornelis vercauteren twee heertsteden compt ii  
De weduwe Jacob abbeel prop. twee heertsteden     ii 20 
De weduwe Pieter de mey een camere int voornoemde huys huerende 
van de weduwe Jacob abbeel een heertstede compt     i 
Gillis van puyvelde propr. vyf heertsteden danof de twee openligghen 
ende onghebruyckelyck mits dienen ghenomen op     iiii 
Joncheer Charles de hertoghe heer van Paddeschoot ende bellegem  
hooftschepene van den lande van waes pachter van Joncheer Charles van 
Steelant ontfangher generael van oostvlaen[deren] neghen heertsteden compt ix 
Den selven heere hooftschepene over syn eyghen huys vaghe ghestaen  
hebbende ende open gheleghen diversche jaren vier schauwen nemaer 
om de voornoemde redene alleenelyc op half ghelt compt    ii 
Lieven laureys propr. zesse heertsteden compt     vi 
Adriaen Janzeghers vyf heertsteden propr. compt     v 
Adriaen verberckmoes daude een heertstede compt     i 28 
Jan van driessche fs Jans een camer in tvoornoemde huys met een  
heertstede in pachte van voorn. Adriaen      i 
De weduwe Gillis Michiels een heertstede int huys vanden voornoemde 
Verberckmoes.         i 
Hans boom van gelyucken een heertstede int voornoemde huys pachtinghe 
alsvoren          i 
Anthonis de vos twee heertsteden propr. compt     ii 



Heer Jan roosen pastoor drye heertsteden in de pastorye vande voornoemde 
prochie compt          iii 
Mr. Heyndrick steyn een heertstede in pachte vande weduwe mr.Adriaen 
van bouchoute compt         i 
Joncheer Charles surmont acht heertsteden hueren vande weduwe joncheere 
Guilliame van warenghien compt        viii 
Adriaen de rop twee heertsteden propr. compt     ii 
Jan van kemsicke twee heertsteden propr.      ii 21 
Christiaen baert een heertstede in pachte van mr. Lucas bibau   i 
Pieter verwilghen twee heertsteden propr.      ii 
Gillis roose drye heertsteden in pachte vande weduwe Balten neeze met  
heuren zone compt         iii 
Servaes colman meyer vier heertsteden in pachte van Jan van boven nemaer 
zoo de twee openligghen ende geheel ongebruyckich gheestimeert   iii 
Wynant palms drye heertsteden propr. compt     iii  
Pieter de hooghe een heertstede in pachte van nicolaes tack compt   i 
Jan van gavre twee heertsteden propr. compt     ii 
Jacob loys drye heertsteden propr. compt      iii 
Joncheer pieter de neve vier heertsteden propr.compt    iiii 22 
Adriaen verberckmoes adriaens twee heertsteden propr. compt   ii 
Jan van puyvelde een heertstede propr.      i 
Jan neeze twee heertsteden propr.       ii 
De weduwe Jan de meestere een camer in tvoornoemde huys propr.  i 
De voornoemde Jan neeze een heertstede in een sashuys neffens zyn 
voorgaende huys propr. compt       i 
De weduwe Lieven van havre een camere van tvoornoemde huys met een 
heertstede compt         i 
Jan van namen de jonghe twee heertsteden hueringhe van Adriaen abbeel  ii 
Joncheer Servaes van steelandt hooftschepene vande lande van waes 
neghen heertsteden propr.        ix 
Cornelis borm drye heertsteden danof de twee open ende onghebruyckich 
zyn als ongerepareert huere vanden voornoemde jor. Servaes compt hier  ii 21 
Nicolaes schoeter twee heertsteden hueringhe vanden selven joncheer 
Servaes          ii 
De weduwe Jan de cock twee heertsteden hueringhe van de weduwe Jan 
de clerck          ii 
Lieven de keuystere twee heertsteden propr. compt     ii 
Jan smet lakensnyder drye heertsteden hueringhe van de weeze Jan van  
havere           iii 
Jan van namen d’aude een heertstede propr.      i 
Jacques de meestere twee heertsteden hueringhe van de kinderen Coenraet 
ryckaert compt         ii 
Frans de mey een heertstede prop. compt      i 
Gillis van resseghem twee heertsteden propr. compt    ii 
Gillis de malsche twee heertsteden propr.      ii 
Dierick de malsche een heertstede int backhuys vande hofstede van Gillis 
hierboven compt         i 18 
Joncheer Pieter van steelant heere van hasselt ende van marckeghem raedt 
ordinaire inden raedt van vlaenderen op syn speelhof ghenaempt pontraven 
vier heertsteden nemaer zoo tzelve es onbewoont alleenelyck de helft compt ii 



Cornelis smet twee heertsteden op tneerhof van tvoornoemde goet huere 
vanden voornoemden heere compt       ii 
Anthonis rooman twee heertsteden hueringhe van joncheer Anthonis 
vander schaghen         ii 
Pieter van ackere drye heertsteden propr. nemaer soo thuys is onbewoont 
ende onghebruykich by faulte van reparatie      i en ½   
Bertholomeus van lare twee heertsteden propr.     ii 
Jan van heck gillis drye heertsteden propr.      iii 
Frans vander herbrugghen vyf heertsteden deen helft bylevinghe dander 
helft hueringhe vande weesen coenraet ryckaert     v 
Adriaen de cock twee heertsteden d’helft propr. van der hueringhe vande 
weese Servaes ysewyn        ii 19 ½  
Matthys brugman een heertstede hueringhe van Jan van boven compt  i 
Jan van boven vier heertsteden propr. ende hueringhe compt   iiii 
Jacques verhallen met Pieter vereecken twee heertsteden hueringhe vande 
weduwe ende kinderen Jan de grave compt      ii 
Anthnonis leys een heertstede int voornoemde huys hueringhe van Jacques 
verhallen als voorpachter compt       i 
Pieter caeldries twee heertsteden propr. compt     ii 
Servaes van havere twee heertsteden hueringhe vande kinderen Lieven van 
doorslaer compt         ii 
Adriaen raes twee heertsteden hueringhe van zyn vaedere compt   ii 
Frans boele twee heertsteden propr. compt      ii 
Mevrauwe dabdesse van roosenberghe vyf heertsteden op de pristeraige 
vanden selven cloostere compt       v 
Laureys de vylder vier heertsteden propr. compt     iii 25 
Joos boeykens een heertstede propr.       i 
Joos vergucht twee heertsteden propr.      ii 
Adriaen de hondt twee heertsteden propr.      ii 
De selven een vague huys oock propr. twee heertsteden compt   i 
Cornelis schoof met Adriaen van perre een heertstede nemaer soo de zelve 
leven van ordinaire aelmoessen       nihil 
(Tzedert hieraf getrocken by tslot half ghelt) 
Philips cooreman ende Roomken gillis twee heertsteden nemaer zoo de selve 
leven van oridnaire aelmaessen van gelycken memorie    nihil 
(Ghetrocken half ghelt alsvooren)        
Lieven de hondt twee heertsteden propr.      ii 
De weduwe Christiaen vermeere twee heertsteden propr. compt   ii 
Gillis raes twee heertsteden propr. compt      ii 12 
 
Ten Royen  
 
Pieter vereecken een heertstede hueringhe vande weesen Jan de hooghe  i 
Adriaen steel[andt] twee heertsteden propr.      ii 
Gheeraert de grove een heertstede inde camere vanden voornoemde huyse 
huere           i 
Jacob roels twee heertsteden propr. nemaer zoo thuys rontomme openlicht 
ende noijnt niemandt inne ghewoont als nieuwe ghetemmert zynde compt i 
Dierick cruyplandt drye heertsteden nemaer zoon deselve zeer arm zyn belast 
met veel kinderen ghenomen de twee als vague compt    ii 



Jor. Franchois vander haeghen twee heertsteden hueringhe vande ma[jesteit] 
by rechte van annnotatie        ii 
Pieter steel[andt] twee heertsteden de eene op hamme propr. compt  ii 
Daneel brys twee heertsteden huere vande weesen Jan dhooghe   ii 
Philips baten drye heertsteden propr.       iii 16 
Symoen marchant twee heertsteden huere van Nicasie goossens compt  ii 
Hans de witte een heertstede huere vande weesen Jan de hooghe   i 
Michiel vanderburcht drye heertsteden propr. compt    iii 
Jan cornelis een heertstede propr.nemaer alzoo hy es zeer arm ende impotent  
met grooten last van kinderen       nihil 
(Ghetrocken half gelt alsvooren op tslot)    
De weduwe Matthys gheldolf een heertstede propr.     i 7 
 
Neerstraete  
           
Lieven wauters huere van jor. Franchois borluyt twee heertsteden compt  ii 
De weduwe Jan van hoye twee heertsteden propr. compt    ii 
Gillis verbust een heertstede propr. nemaer es onbewoont ende rontomme 
open mits die niet ghebruyckelyck daerom      nihil 
Mattheeus smet zoo hy zeer arm es levende vande ordinaire aelmoesen 
alleenelyck [pro]memorie 
(Tzedert geadviseert eene mits hy daertoe middelen gevonden heeft te 
deser werf)          i 
Gillis de langhe twee heertsteden  propr.      ii 
Olivier de mey een heertstede int voorn. huys hueringhe vanden voornoemden 
Gillis de langhe compt        i 
Willem de mare een heertstede propr.compt      i 
Danneel borgeloen twee heertsteden propr. compt     ii 
Pieter borgeloen twee heertsteden propr.      ii 13 
Jan van bossche twee heertsteden propr.      ii 
Noch een heertstede in syn ander huys onbewoont ende vague bovendien 
seer ontreect van daken vensters ende weeghen mitsdien half ghelt  ½ 
Jan de witte twee heertsteden propr.       ii 
Pieter de langhe twee heertsteden propr.      ii 
Roelandt verhofstede twee heertsteden propr.     ii 
Philips de beul een heertstede deen helft propr. dander hueringhe van  
Pieter zynen broeder compt        i 
Nicolaes de keuystere een heertstede propr.      i 
Bertolomeus de kerf een heertstede propr.      i 
Jan verschelden drye heertsteden hueringhe van mr. Pieter van steelant  
raedtsheere compt         iii 
Gillis braem drye heertsteden propr.       iii 
Christiaen van heze twee heertsteden propr.      ii 19 ½  
Bertelmeus de hondt twee heertsteden propr.      ii 
Andries vernimmen drye heertsteden huere vande voochden van Hans 
Vernimmen zynen broeder compt       iii 
Gillis smet twee heertsteden hueringhe van Pieter diericx compt   ii 
Jan de langhe twee heertsteden propr.      ii 
Jan franck met Hans baert twee heertsteden hueringhe vanden voornoemden 
Jan de langhe          ii 



Pieter jacobs twee heertsteden deen helft in bylevinghe by zyne huysvrauwe 
dander helft hueringhe van heur voor kinders gewonnen met Pieter seuy compt ii 
Matthys van walle twee heertsteden hueringhe van Anthonis smet over zyn 
huysvrauw compt         ii 
Aert de dauwe twee heertsteden propr.      ii 
Willem van berghe twee heertsteden propr. compt     ii 
Hans smet twee heertsteden hueringhe van Eloy bracke    ii 21 
Jacob dierkens met Hans zeghers twee heertsteden propr.    ii 
Willem de caluwe een heertstede hueringhe van Eloy bracke   i 
Elisabeth van hese een heertstede propr. nemaer zoo zy geheel audt ende 
catyvich es levende vande ghemeene aelmoessen     nihil 
Lugier van brussele een heertstede propr.      i 
Joos smet fs cornelis een heertstede huere van zynen vader compt   i 
Joos de cock een heertstede propr.       i 
Laureys de cleene fs pieters een heertstede huere van zynen vader compt  i 
De weduwe Pieter verschelden een heertstede propr.    i 
Gillis de maerschalck twee heertsteden propr.     ii 
Michiel vlaminck een heertstede propr.      i 
Loys goossens met Pieter vercauteren twee heertsteden propr. compt  ii 13 
Gillis van cleemputte twee heertsteden huere van Gillis windey   ii 
Gillis van lare een heertstede nemaer zoo de vrauwe zeer audt onghevallich 
ende catyvich es ende bovendien van  heuren man verlaeten zoo dat zy 
leeft vande ghemeene aelmoessen       nihil  
Gillis van cleemputte met Gooris van Olwincle twee heertsteden hueringhe  
van Pieter de cleene compt        ii 
Gillis weytack twee heertsteden propr.      ii 
Den zelven noch een vague huys oock propr. daerin twee heertsteden 
zyn daerom eene         i 
Merten windey twee heertsteden  propr.      ii 
Pauwels windey twee heertsteden propr.      ii 
Joos de langhe twee heertsteden propr. compt     ii 13 
 
Haesdonck 
 
Raes de bock drye heertsteden propr. compt      iii 
Aert de gendt een heertstede propr.       i 
Marck van eysele een heertstede propr.      i 
Gillis van olwincle twee heertsteden propr.      ii 
Jan de kuystere twee heertsteden propr.      ii 
Marck van lare pieters met Joos van eyghem twee heertsteden hueringhe 
van raes van eede         ii 
Gillis verstraeten twee heertsteden deene propr. dander hueringhe van Roel 
Verstraeten zyn broeder compt       ii 
De weduwe Jan vertenten twee heertsteden propr.     ii 
Pieter van cleemputte gillis een heertstede      i 
Jan steel[ant] fs Joos twee heertsteden nemaer zoo hy es zeer audt ende arm 
gheenen middele hebbende om eeinghe oncosten te betaelen   nihil 16 
(getrocken half gelt op tslot) 
Jacob de cock Jans twee heertsteden propr.      ii 
Den selven Jacob noch een ydel huys meer als een jaer ledich ghestaen  



hebbende daerin zyn twee heertsteden daerover alhier eene    i 
Jan van walle twee heertsteden propr.      ii 
Gillis de crakere een heerstede propr.      i 
Jan van walle fs Joos een heertstede inde camere van thuys vanden voor- 
noemden Gillis de careckere hueringhe compt     i 
Willem van geertsem een heertstede hueringhe van Anthonis ysebrant compt i 
Hans buyst met syn moeder twee heertsteden maer zoo hy es lasarus ende zeer 
arm levende van aelmoessen daeghelycx ommegehaelt    nihil 
Jan smet daude een schauw propr;       i 
Joos de beul twee heertsteden propr.       ii 
Adriaen baert een heertstede propr;       i 
Joos van peteghem drye heertsteden hueringhe van mevrauwe d’abdesse 
van roosenberghe compt        iii 15 
Gilllis baecke een heertstede hueringhe van Daneel van eechaute   i 
Int voornoemde huys is noch een heertstede staende op Sinay dewelcke den  
pachtere zegt opgeschreven ende trecht betaelt aende wethauders van Sinay 
hier alleenelyck         memorie 
Bauwen maes twee heertsteden ende zoo de zelve oock opgheteeckent zyn 
by de voornoemde van Sinay als staende in dispute tusschen beede de 
prochien hier oock         memorie 
Tzedert es eene hier commen betalen dus hier     i 
De weduwe Willem pauwels twee heertsteden propr.    ii 
Gillis van heze een heertstede propr.       i 
De weduwe Jan van cleemputte paesschiers twee heertsteden met heure 
kinderen propr.         ii 
Joos baert twee heertsteden hueringhe van Gillis van brande   ii 
Gillis auwenaert een  heertstede propr.      i 
Pieter baert twee heertsteden propr;       ii 
Mattheeus baert drye heertsteden huere van zynen vaeder nemaer zoo de eene 
ongebruykich es als de pype boven afgebroken ende toeghestopt alleenelyck 
twee compt          ii 14 
Anthonis de mare een heertstede propr. compt     i 
De weduwe Jan van lare met Jan brissinks heur aengehaudt zone twee 
heertsteden compt         ii 
Jan van driessche prop. twee heertsteden propr.     ii 
Pieter van cleemputte hueringhe een heertstede     i 
Jacques christiaens twee heertsteden huere vanden voornoemden Pieter zyn 
aengehaut vader         ii 
De weduwe Jan van lare jans een heertstede      i 
Mattheeus vlaminck met merten  windey twee heertsteden hueringhe van  
monsieur montefort         ii 
Pauwels muylaert een heertstede propr;      i 
Lieven de langhe een heertstede int huys vanden voornoemden Pauwels 
hueringhe          i 
Pieter de beul twee heertsteden de helft propr. ende dander hueringhe vande 
kinderen Anthonis van boosten zynen voorsate compt    ii 15 
Adriaen brissinck een heertstede propr.compt     i 
Marck brissinck een heertstede propr.      i 
Franchois van driessche twee heertsteden danof de eene wordt ghebruyct 
tot schuere compt         ii 



Jan de cock met  cornelis vermeere zyn aengehaudt zone twee heertsteden 
propr           ii 
Andries van waelvelde drye heertsteden hueringhe vande weduwe Jan de clerck iii 
Simon beuyst drye heertsteden propr.      iii 12 
 
Mosbrouck  
 
Pieter ijen ter causen vande herberghe ende hostelrye van pots in pachte vande 
rentiers vervolghens vanden decrete vande zelve hostelrye achthien heertsteden 
danof hy alleenelyck ghebruyct als lantwinninghe doende de twee 
heertsteden compt hier        ix 
Joos gheenens wevere heeft in pachte twee heertsteden vande voornoemde 
hostelrye compt         ii 
Hans borgelioen lantsman heeft oock in pachte twee heertseden ter causen van 
naer pacht vande voornoemde hostelrie compt     ii 
Aengaende de resterende twaelf heertsteden ligghen geheel ontreect ende  
onghebruykich als te weten de daken onverzien ende de vensters ghebroken 
omme dieswille dat de neeringhe niet en verheescht pachter naer advenant 
vande huysaige zoo dat zelve hostelrye vervalt ende groote schau inde  
huysinghen gheleden wordt dus hier alleenelyck     memorie 
Tzedert ter vuytersten ghemodereert op vier compt     iiii 17 
Jan minnebode met syn moedere twee heertsteden propr. compt   ii 
Gillis van cleemputte gillis een heertstede propr.     i 
Bertholomeus heligher een heertstede hueringhe vande weezen Gillis 
vercauteren compt         i 
Gillis vercauteren een heertstede propr. compt     i 
Jan bursse met syn broeders Cornelis ende Servaes drye heertsteden hueringhe 
Van jor. Charles van steelant raedt van hunne hoocheden ende heurlycke 
ontfangher generael van Oostvlaenderen dus hier de zelve    iii 
Jan van cleemputte paesschiers huere vande weduwe Jan de cock een 
heertstede compt         i 
De weduwe Daneel van cleemputte dander heertstede propr.compt   i 10 
 
Baverick 
 
Gillis verbeke fs Danneels een heertstede prop.     i 
Pieter van pottelberghe drye heertsteden hueringhe van mynheere den prelaet 
van Baudeloo          iii 
Gillis van boosten twee heertsteden hueringhe vanden voorn. Pieter van  
pottelberghe compt         ii 
Jan Verdict twee heertsteden hueringhe vanden voornoemden heere prelaet 
van baudeloo compt         ii 
De weduwe Simon de hielt met hans haren sone twee heertsteden propr. compt   ii 
De weduwe Jan de witte een heertstede propr.     i 
Gillis verlee drye heertsteden hueringhe van mr. Pieter doverloope compt  iii 
Jan schelfhaut een heertstede propr.       i 
Den selven een ander ydel ende seer vervallen huys met twee heertsteden 
nemaer zoo tzelve niet ghebruyckelyck es      nihil 15 
Joos van berckelaer een heertstede propr.      i 
Jan verhouven een heertstede propr.compt      i 



Adriaen voethem twee heertsteden propr. compt     ii 
Michiel van overloope twee heertsteden propr.     ii 
Emanuel vlaminck twee heertsteden propr.      ii 8 
 
Heyde 
 
Jan borghelioen een heertstede huerende vande weese Olivier steylaert  i 
Pieter de mey twee heertsteden dhelft propr. dander helft hueringhe van 
Zegher temmerman compt        ii 
Gillis van raemdonck met Jan van vlierberghe philips twee heertsteden in 
propr. aenden voorn. Jan van vlierberghe compt     ii 
Jan claus drye heertsteden hueringhe van Olivier van hecke compt   iii 
Jan van vlierberghe adriaens een heertstede hueringhe van Jan flicx compt i 
De weduwe Jacob danys een heertstede propr.     i 
Jan diericx een hofstede geheel vervallen ende vague ontreect van dake deuren 
ende vensters mits dien en wordt daeraf niet geheescht hier   nihil 10 
Gillis de belie twee heertsteden propr.      ii 
Pieter schelfhaut met joos smet fs laureys drye heertsteden huerende van  
Jan volckerick          iii 
Andries landuyt twee heertsteden hueringhe vande weduwe Gillis de belie 
daude compt          ii 
Jan Zeghers drye heertsteden propr.       iii 
De selven een cleen huyseken vague zoo tzelve es geweest een jaer ende  
meer daerinne een  heertstede danof hier alleenelyck     ½ 
Jan peertsman twee heertsteden propr.      ii 
Gillis cloosterman drye heertsteden propr;      iii 
Hans verbeke twee heertsteden propr.      ii 
Thuys Gillis verheerbrugghen twee heertsteden nemaer zoo tszelve es  
onbewoont ende anderssins vague ende alsoo geweest een jaer ende meer 
zoo entrect hier maer eene compt       i 18 ½ 
De weduwe Marcus de knyff drye heertsteden     iii 
Andries saman twee heertsteden hueringhe van Jor. Anthonis vanderschaghen ii 
Adriaen van guchte twee heertsteden hueringhe van Adriaen goeman compt ii 
Olivier verbeke drye heertsteden  hueringhe van Adriaen heyndricx compt iii 
Gillis staes inde zwane zesse heertsteden danof de twee zyn vervallen ende  
ongebruyckich daeromme tsamen ghenomen op     v  
Dhostelrye de sterre acht heertsteden nemaer zoo de selve es onbewoont 
anders dan met een schamel man om Godtswille zonder eenighe neeringhe  
te doene dat de selve hostelrye oock es onghebruyckich als vervallen 
wesende van dake vensters schuere ende stallen. Bovendien dien de  
proprietarissen arm zoo wordden de zelve hier gereduceert op viere volghende 
dinstructie compt         iv 
Jan van driessche gheseyt gooris twee heertsteden proprieteyt dus hier  ii 21 
Adcriaen bauwens een heertstede propr.      i 
Jan de hooghe twee heertsteden propr.      ii 
Adriaen van de vyvere een heertstede onbewoont mits dien als vague  ½ 
Pieter vande walle een heertstede propr;      i 
Jan verheerbrugghen dhostelrye den hert zes heertsteden propr.compt  vi 
Reynier smet twee heertsteden prop.compt      ii 
Adriaen heyndricx drye heertsteden propr.compt     iii 



Lieven van hecke twee heertsteden propr.compt     ii 
 
De weduwe Joos vande voorde twee heertsteden propr. met heure kinderen ii 
Servaes de langhe een heertstede int huys vande voornoemde weduwe compt i 20 ½ 
Leunis smet een heertstede propr.       i 
Jan pieters een heertstede propr.       i 
Pieter van hoecke met Willem de mey twee heertsteden hueringhe van heurl. 
moeder          ii 
Adriaen herreman een heertstede prop. compt     i 
Seger borm drye heertsteden propr. compt      iii 
Gillis van bogaerde twee heertsteden propr. compt     ii 
Bertholomeus vernimmen een heertstede in een camer vanden voornoemden 
Joos woelput twee heertsteden propr. compt      ii 
Pieter andries een heertstede hueringhe van Andries verbeke   i 
Jan voethem twee heertsteden hem competerende met syn zuster ende broeders 
onverdeelt compt         ii 16 
Jacob verbraken een heertstede staende op paddeschoot in waesmunster  
nemaer zoo onseker es oft de zelve wordt overghegeven by die van  
puymbeke paddeschoot ende aerschot tot dondersoeck van heurl. quohier   
(gemerct dat desen persoon niet overgegeven es by die van sinte nicolaes 
alhier zonder prejudicie van quadruple)      memorie 
Jan vast met Elisabeth weduwe verbeke twee heertsteden hueringhe van  
Jan vanden steene compt        ii 2 
 
Waerslaghe 
 
Pauwels verbeke met zyne moedere weduwe Gillis brissinck twee heertsteden 
propr. compt          ii 
Jacob seuy twee heertsteden propr.compt      ii 
De weduwe Adriaen laureys twee heertsteden in bylevinghe vande zelven ii 
Willem rooman twee heertsteden propr. compt     ii 
Joos roel[ant] een heertstede propr.       i 
Andries verbeke twee heertsteden hueringhe van Pieter andries compt  ii 
Jan cornelis drye heertsteden propr.       iii 
Jan stom twee heertsteden hueringhe van Joos roe[ant] als voocht vande 
weesen Andries roose         ii 
Jan van hoye twee heertsteden hueringhe van de voochden vande weesen 
Adriaen verlee         ii 
Gillis danys een heertstede hueringhe van Pieter verlee compt   i 19 
Jan van lueghenhage een heertstede inde camer van tvoornoemde huys 
hueringhe alsvooren compt        i 
Jan paridaen twee heertsteden hueringhe van Johanne van driessche compt ii 
Johanne van driessche een heertstede gereserveert in heur voornoemde 
huys compt          i 
Merten van vuytfanghe twee heertsteden compt     ii 
Pieter verheerbrugghen twee heertsteden propr.     ii 
Adriaen verwilghen twee heertsteden int huys Jan brissinck nemaer zoo thuys 
geheel vervallen ende ontreect es ende hy zeer allendich ende arm levende 
onderwylen vande ghemene aelmoessen hier     i 
Gillis verwilghen twee heertsteden propr. met syn suster onverdeelt compt ii 



Adriaen vermeere twee heertsteden propr. compt     ii 13 
De weesen coenraet ryckaert drye heertsteden propr. nemaer zoo tzelve 
es onbewoont vague geweest over thien jaren ende meer geheel vervallen 
van daken weech deuren en vensters alzoo geheel ongebruykich   nihil  
 
Totaal 835 heertsteden 
 
Numero totaly van alle de heertsteden in waesmunster zonder tbeversche 
ende Sombeke den nombre van       535 heertsteden 
 
Opmerking in de marge : 
Hiertoe zyn noch drye heertsteden over de helft van vier heertsteden  
getrocken gheweest by memorie opdat de zelve heertsteden by arme menschen 
gebruyct zyn compt hier  iii       538 heertsteden 
 
Aldus ghestelt by quohiere ghevisiteert ende gheconfereert met d’overbringhen  
vande particuliere ghecommitteerde die van huyse te huyse ommeghegaen ende 
notitie gehauden hebben daermede deze es accorderende ghereserveert de partyen  
by memorie ende anders voor pro deo ghetrocken dwelck by ons ghebetert ende 
goetgevende verclarende daerinne ghebruyct te hebben van alle ghetgrauwicheyt 
ende goede conscientie des toorconden hebben wy onderteeckent schepenen van 
waesmunstre dese gheteeckent desen xven october 1600. 
Toorconden ende is onderteeckent   Jan zeghers 
 
Opmerking in de marge : 
Partyen by pro deo getrocken zyn ghebetert ende over de selve slot geaugmenteert 
 
 
Verklaring 
weech: binnenmuur 
weeghen : binnenmuren 
catyvich : ellendig, armzalig 
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