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-·-·---------··--·· 1 

Soldaten van ~apoleon uit bet <tand van 
~evele overleden in militaire hospitalen 

Reeds vroeger publiceerden wij in onze tijdschriften enkele lijsten met 
soldaten uit ons werkgebied, gesneuveld in de legers van Napoleon. 1 

Hierna volgt nog een aanvulling uit het Bestuursmemoriaal. 

DE WAELE François 
112e Unieregiment infanterie, fuselier, geboren te Vosselare ca. 1792 en 
overleden in het militair hospitaal te Gent op 14 december 1813, 21 jaar 
oud. 

EVERAERT Jean-Baptiste 
132e Linieregiment infanterie, conscrit réfractaire (weerspanning 
recruut), geboren te Zeveren ca. 1786 en overleden in het militair 
hospitaal te Gent op 12 december 1813, 27 jaar oud. 

MAIUS Jean Baptiste 
le regiment Jagers te Voet, jager, geboren te Nevele ca 1791 en 
overleden in het militair hospitaal te Leuven op 25 november 1813, 22 
jaar oud. 

Daniël D'HOOGE, Nevele 

1 JANSSENS, A., Gesneuvelde Nevelaars in het leger van Napoleon, in Het Land van 
Nevele, jg. V (1974), afl. 3, p. 119-123 en LEENKNECHT, R., Lijst van de 
gesneuvelde Hansbekenaars in het leger van Napoleon, in Het Land van Nevele, jg. 
V (1974), afl. 4, p. 158-160. 
BOLLAERT, A. , Gesneuvelde Poeselaars in het leger van Napoleon, in Mensen van 
Toen, jg. 4 (1994), afl. 4, p. 96-98. 
BOLLAERT, A., Gesneuvelde Poeselaars in het leger van Napoleon. Deel Il, in 
Mensen van Toen, jg. 5 (1995), afl. 2, p. 42. 
BOLLAERT, A., Inwoners van Lotenhulle gesneuveld in het leger van Napoleon, in 
Mensen van Toen, jg. 5 (1995), afl. 2, p. 46-48. 
BOLLAERT, A., Inwoners van Poeke gesneuveld in het leger van Napoleon, in 
Mensen van Toen, jg. 5 (1995), afl. 3, p. 57. 
BOLLAERT, A., Inwoners van Merendree gesneuveld in het leger van Napoleon, in 
Mensen van Toen, jg. 6 (1996), afl. 2, p. 32-34. 
BOLLAERT, A., Inwoners van Landegem gesneuveld in het leger van Napoleon, in 
Mensen van Toen, jg. 6 (1996), afl. 4, p. 81-82. 
BOLLAERT, A" Een overgrootoom in het leger van Napoleon, in Land van Nevele, 
jg. XX (1989), afl . 2, p. 145-148. 
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'Een straat-, rivier- en beekbescbouwing in 
enkele dorpen van bet 'Land van "evele2 

Sint-Maria-Leerne 
Op 14 juli 1701 trokken Jan Dhane, baljuw, Gillis Boone en Joannes Van 
Hecke, schepenen van den lande, Roede ende Baronnije van Nevele 
door de gemeente Ste Maria Leerne (nu Bachte-Maria-Leerne) en 
maakten er een verslag op van de bevonden fauten ende 
ongherepareerde straeten. 
De aangelanden moesten binnen de acht dagen de herstellingswerken 
uitvoeren. Wie niet akkoord ging, kon de dinsdag na de schouwing 
bezwaar indienen bij de vierschaar van de Baronie Nevele. 
Aangezien niemand op die dag verscheen, werden alle aangelanden die 
in gebreke waren bevonden, veroordeeld tot een boete van vijf 
schellingen groten en natuurlijk moesten ze de verbeteringswerken 
binnen de acht dagen uitvoerern zoniet zou het werk worden uitgevoerd 
ten dubbele coste ofte twistschat 
Op 1 september 1701 begaven zich Claude Alexander Van der Goes, 
Raedt van de Raad van Vlaanderen en Adriaen Jacques Helis, greffier 
van dezelfde Raad, op verzoek van de insetenen ende notable der stede 
ende lande van Nevele, geassisteerd door Jan Dhane, baljuw van het 
land van Nevele, naar Ste Maria Leerne voor een nieuwe inspectietocht. 
Wanneer de opgedragen herstellingswerken ondertussen behoorlijk 
waren uitgevoerd, werd dit in het verslag genoteerd en verviel de boete. 

Beginnende int ghescheet deser prochie jeghens Bachte separerende 
ontrent ten halven van de partije vitsch3 ende ter ander boonen 
ghebruyckt bij Judocus Dhuvettere van wedersijden Lande van Nevele, 
wel bevonden. 

2 Rijksarchief Gent, Raad van Vlaanderen, nr. 32217. Het eerste deel over de 
gemeente Vinkt verscheen in Mensen van Toen, jg. 9 (1999), p. 50-56; deel twee 
over Meigem verscheen in Mensen van Toen, jg. 9 (1999), p. 79-96 en het derde 
deel over Sint-Martens-Leerne in Mensen van Toen, jg. 1 O (2000), p. 74-81. 

3 Vitsch, vitsen: peulvruchten soort linzen. 

51 



(wel bevonden sonder boete) Daernevens den selven Dhuvettere met 
coorne, ter andere Sebastiaen Moerman, oock met coorne, 
gheordonneert de leeghden behoorelijck op te hooghen. 

Daernevens ter slincker sijde den selven Dhuvettere met coorne, ter 
andere heerelichede van Meere, wel bevonden. 

Daernevens ande Cleijne Cogghe ter rechter sijde heerelichede Meere 
ende ter andere Hansbeke tot ande partije herweten van Louys Heylinck 
ende ter andere met coorne van Christiaen Bruggheman alwaer op den 
scheetcandt staen venich (???) plantsoen4

, van daer comt van 
wedersijden Lande van Nevele. 

(wel bevonden sonder boete) Int begin Guillaeme Braet, ter andere 
Jooris Martens, elck met coorne, gheordonneert behoorelijck op te 
hooghen. 

Daernevens Pieter De Schrijvere met coorne, gheordonneert van sijnen 
cant den gracht gheheel te suijveren, ter andere Jaecques Minne met 
taerwe, beede gheordonneert de straete te verbeteren. 

Daer ter vierweechs scheeden5 inghegaen ter rechter handt den 
herrewech. 

Int begin Jooris Martens met taerwe, ter andere Pieter De Schrijvere 
met coorne, gheordonneert behoorelijck de straete te vermaken in 
diversche plaetsen. 

Marten Volckaert met vlas, ter andere Adriaen De Vreese met tarwe, 
gheordonneert ut supra. 

Daernevens den selven De Vreese van wedersijden, gheordonneert als 
voren. 

4 Plantsoen: stek, poot. 
5 Daer ter vierweechs scheeden: op de plaats waar de vier wegen scheiden. 
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Beth6 voorts alles wel bevonden tot voorbij dhofstede van Franchois 
Lievin. Adriaen De Vreese, ter andere Jan Meerman, elck met ettynghe7

, 

gheordonneert alsvooren. 

Daernevens deselve, van wedersijden gheordonneert de straete op te 
hooghen ende de hooghte in de leeghte te schieten8

• 

Daernevens den selven De Vreese met maeymeersch, ter andere Joos 
De Raet met vlas ende herweten, gheordonneert alsvooren. 

(den boom en doet geen beletsel) Daernevens Adriaen De Vreese, van 
wedersijden gheordonneert als vooren ende den boom vuyt de straete 
te weiren9 an sijn meersch ende taerwe. 

(wel bevonden sonder boete) Daernevens den selven met maijmersch, 
ter andere Jan De Weert met coorne, gheordonneert. 

Daerteynden inghekeert in Hoystraettjen ter slincker kant verlaetende 
de straete naer de Leymeersch die hiernaer ghevisiteert sal worden. 

Ten beginne Jan De Weert, van wedersijden met coorne, in diversche 
plaetsen gheordonneert als vooren. 

Daernevens den selven, van wedersijden met geerste ende taerwe, 
gheordonneert als vooren. Andries Dhont, ter andere Lieven Verbaere, 
elck met tarwe, gheordonneert als vooren. 

Daernevens den selven Dhont met gheerste ende herweten ende ter 
andere Jan De Weert met geerste, gheordonneert als vooren ende de 
grachten te delven. 

Van daer voorts tot op den herwech wel bevonden ende wederghekeert 
tot op de voorseynde straete naer de Leymeerschen. 

6 Beth voorts: verderop. 
7 Ettynghe: graasweide. 
8 Schieten: op een bepaalde plaats brengen. 
9 Weiren: verwijderen . 
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Beth6 voorts alles wel bevonden tot voorbij dhofstede van Franchois 
Lievin. Adriaen De Vreese, ter andere Jan Moerman, elck met ettynghe7
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gheordonneert alsvooren. 
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Int begin van tselve straettien Adriaen De Vreese van mersch, ter 
andere Jan De Weert, gheordonneert als vooren. 

Beth voorts Lieven Alleman met syn brugghemersch, ter andere Jan 
Meerman met braecke10

, gheordonneert alsvooren in diversche plaetsen. 

Daernevens Jan De Weert met ettijnghe, ter andere de selve, braecke, 
ut supra. 

Beth voorts Anthonne Van Speybroeck met maymersch, ter andere met 
syn coorne, gheordonneert alsvooren ende de grachten te delven op 
den suytcant ende op de straete te brenghen. 

Daernevens den selven Speybroeck met tarwe, ter andere Jan Koecke, 
gheordonneert alsvooren. 

Daernevens de weduwe, Tollebeke ende Carel Goorman benevens 
Franchois De Schrijvere met mersch, ter andere Guilliaeme Van 
Speybroeck met bosch, ut supra. 

Daernevens den voornoemden Speybroeck met bosch ende taerwe, ter 
andere Jan De Weert met gherssynghe11

, gheordonneert alsvooren. 

Daernevens Livine Vertriest met ettynghe, ter andere Jan De Weert met 
maymeersch, gheordonneert alsvooren in diversche plaetsen. 

Daernevens deselfe Livine met haere hofstede, is heerelichede van 
Kethulle. 

Daernevens van wedersijden Nevele, Jan Meerman met ettynghe, ter 
andere Livyne Vertriest, gheordonneert alsvooren. 

Daerteynden ande buyse gheordonneert den heere Baron die te openen, 
eyndende alsnu an tleymeersch gadt deur een dreve van den heere 
baron, daerteynden keerende naer de hofstede van Jan De Weert (wel 
gheordonneert). 

10 Braecke: braakland. 
11 Gressynghe: grasland, weiland. 
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(wel bevonden sonder boete) Int begin Marten Langheraet, met 
mesteluyn12 ende ter andere Joos Van Langenhove, gheordonneert 
alsvooren, op te hooghen, etc. 

Op den dray van de straete rechtover tmesteluyn van Marten 
Langheraet, Jan De Weert met tarwe, gheordonneert alsvooren. 

Jan De Weert met hofstede, gheordonneert de aerde te verspreen13 int 
selve straettjen ofte wech te voeren. 

Verlaetende dese straete ende ghecomen tot den eynde van de 
Hoijstraete, ghenomen de gonne loopende naer de Blauwe Poorte. 

Int begin Guilliaeme Van Speybroeck met weede ende biesbulck, 
gheordonneert de buyse behoorelijck te openen ende de grachten te 
delven. 

Jan Moerman met ettijghe, ghenaemt de Haeghskens, rechtover den 
voornoemden biesbulck, gheordonneert in diversche plaetsen de straete 
te vermaecken. 

Vandaar voorts wel bevonden tot ande Blauwe Poorte ende inghegaen 
de straete ter rechter handt, loopende naer de Cappelle, ten beginne 
wel bevonden tot voorbij de hofstede van Care! Goorman. 

Marten Volckaert, ter andere Jooris Martens, elck met ettijghe, 
gheordonneert alsvooren. 

Daernevens den selven Jooris Martens, van wedersijden met ettijnghe 
ende boucqueet14

, gheordonneert alsvooren in diversche plaetsen. 

Voorbij de brugghe van Pieter Van Reybroeck met wee, ghenaemt de 
Brielen, ter andere Jan De Weert met sijnen ham15

, gheordonneert 

12 Mesteluyn = masteluun: mengsel van half tarwe en half rogge. 
13 Verspreen: verspreiden, verstrooien. 
14 Boucqueet: boekweit. 
15 Ham: perceel gelegen in een bocht van een waterloop. 
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alsvooren ende den cant vande Brielen ende de straete te weeren16 

langhs hun landen. 

Nevens de voorseyde Brielen, Jooris Martens met weede, gheordonneert 
alsvooren. 

(In het midden van dese steene brugghe wordt bevonden een groot gat 
met perijckef 7 van peerden ende menschen te veronghelucken, 
daerover seer ghec/aeght wat men seght de reparatie te moeten 
ghebeuren ten coste van den baron omme dat de visscherije18 van de 
beke bij hem wort ghetrocken19

.) 

Teijnden jeghens den voorseyden Veerdekensham over de brugghe ter 
rechter sijde is de hofstede van Jan Meerman, heerelichede van 
Kethulle, ter slincker daer recht over den selven Meerman met weede, 
wel bevonden; daer voorbij van de rechte sijde al Kethulle tot wat 
voorbij de buyse ende alsoo den slincken candt Nevele. 

Jooris Martens met coorne, wel bevonden tot ande voornoemde buyse. 

Jan Meerman ter rechter sijde, heerelichede van Nevele, goet bevonden. 

Den selven ter slincker sijde, Kethulle tot ande capelle. Vandaer 
ghecommen op den herwech die wij hiervooren verlaten hadden, alles 
wel bevonden tot ande partije van Pieter Goethals, vandaer voorts tot 
ande cappelle, van wedersijden Kethulle. 

(wel bevonden sonder boete) Voorbij de cappelle ter rechter kant Jan 
Meerman met coorne, Nevele, gheordonneert in diversche plaetsen de 
putten op te hooghen, ter slincker sijde Kethulle. 

Wat voorbij den halven van tvoornoemde stuck coorne van den 
voornoemden Meerman, nous20 rechtover, is een stuck met boomen van 
den selven Moerman alwaer oock ter halven scheet het Kethuls ende 

16 Weeren: zorgen voor. 
17 Perijckel: gevaar. 
18 Visserije: plaats waar gevist mag worden. 
19 Getrocken: "trecken" betekent: "voordeel halen uit". 
20 Nous rechtover: schuin over. 
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compt wedersijden Nevele, den selven Meerman daernevens met 
havere, wel bevonden. 

(wel bevonden sonder boete) Daernevens op deselve slincke sijde Jan 
Van den Steene met coorne, gheordonneert alsvooren. 

Daerover Anthonne Van Speybroeck, oock Cathulle. 

Voorbij de dreve Anthonne Van Speybroeck, Kathulle, ter andere Jan 
Moerman oock met coorne, Nevels, gheordonneert alsvooren ende de 
grachten te delven op alsoo de straete op te hooghen. 

Vandaer voorts van wedersijden Nevels ende wel bevonden tot voorbij 
den Blenden Haenne. 

Franchois De Schrijvere met hofstede, ter andere Joos Vermeere, 
gheordonneert alsvooren ende den dam21 te maecken. 

Marten Volckaert met hofstede ende ter andere Marten De Weert met 
vlas, erweten ende haever, gheordonneert alsvooren. 

Voorbij de plaetse van Leerne dhofstede van Pieter Verstraeten, den 
gront van thuys Nevels ende thof ofte bogaert ten deele heerelychede 
van Hansbeke, wel bevonden, alsoock de gheheele slincke sijde, al 
Nevels, oock wel bevonden. 

Daernevens Pieter De Schuytere met coorne oock Hansbeke, ter andere 
Jacob De Cleercq met hofstede, beneffens Philipe Van Compostelle met 
vlas ende boomen, wel bevonden. 

Teynden tvoornoemde stuck van Schuytere ter rechter hant nevens 
eenen voetwegel twies22 deurloopende scheet dese prochie van Ste 
Maria Leerne jeghens Sinte Martens Leerne. 

Aldus gheschaut bij bailliu ende schepenen voornoemt ende andere 
naesteghelanden de bevonden fauten gheordonneert te vermaecken als 

21 Dam: verhoogd voetpad, bijv. langs een water. 
22 Twies: dwars. 
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hiervooren, binnen den tijt van acht daeghen naer dese publicaetie op 
paine breeder bij placcate ghestatueert wordende de selve oock 
eensweechs ghedaecht te compareren ter vierschare van voornoemden 
lande jeghens dysendach toecommende omme hemlieden te commysie, 
ende hooren condemneren inde boeten daertoe staende daerjeghens te 
seggen ende procederen als naer raede ons toorconden. Date alsvooren 
(getekend: J. Dhane). 

Midts tblijcken van tkerckghebot op dander sijde staende ende dat hem 
niemant ten ghepresigierden daeghe ende puteerde gheropen ende 
verbeyt naer behooren, hebben burchmre ende schepenen vanden 
voornoemden lande de defaillanten ghecondemneert ende 
condempueren bij desen elck in eene boete van vijf schellynghen 
grooten ende daerenboven de verbeterynghe te doene onthier ende 
acht daghen op paine dat tselve ghedaen sal worden ten dubbele coste 
ofte twistschat. Actum int collegie den 26 July 1701. 
(getekend: L.F. Odevaere). 

Lijst van persoonsnamen 

Alleman 
Bra et 
Bruggheman 
Cogghe 
De Cleercq 
De Schrijvere 
De Vreese 
De Weert 
DeSchuytere 
Dhane 
Dhont 
Dhuvettere 
Goethals 
Goorman 
Heylinck 
Koecke 

Frans NEIRINCK, Bachte-Maria-Leerne 

Langheraet 
Lievin 
Martens 
Minne 
Moerman 
Odevaere 
Schuytere 
Tollebeke 
Van Compostelle 
Van Langenhove 
Van Reybroeck 
Van Speybroeck 
Verbaere 
Vermeere 
Vertriest 
Volckaert 
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Lijst van plaatsnamen 

Bachte 
Blauwe Poorte 
Blenden Haenne 
Brielen 
brugghemersch 
Cappelle 
Cathulle 
Haeghskens 
Hansbeke 
herrewech 
herwech 
Hoijstraete 
Hoystraettien 

- - ·---·-------------
Kathulle 
Kethulle 
Kethuls 
Leerne 
Leymeersch 
Meere 
Nevele 
Nevels 
Sinte Martens Leerne 
Ste Maria Leerne 
straete naer de Leymeerschen 
tleymeersch gadt 
Veerdekensham 
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Cj)oopsgezinden uit het 'Land van "evele en 
het '1eetjesland geregistreerd in ~ardenburg 

tussen 1637 en 1672 

Nogal wat familiekundigen uit Nederland en vooral uit Zeeland komen bij 
het onderzoek naar hun voorouders terecht in gemeenten uit het Land 
van Nevele en het Meetjesland. 
Verschillende auteurs hebben in dit tijdschrift de sporen gevolgd van 
doopsgezinden die deze streek hebben moeten verlaten en een veilige 
toekomst hebben gezocht in het noorden.1 Het is bekend dat nogal wat 
doopsgezinden van hier naar Aardenburg gingen om er hun geloof 
ongehinderd te kunnen belijden. Naderhand vestigden de meesten er 
zich en verspreidden zich over heel Nederland. 
Aan de hand van bronnen van 1637 tot 1672 stelde onze Nederlandse 
medewerker Vic Poolen een lijst samen van de doopsgezinden in 
Aardenburg. 
Sommige personen uit die lijst werden uitvoerig besproken in de 
artikelen van de heer Poolen2

; van vele anderen kennen we alleen maar 
de naam. 
De jaartallen achter de namen behelzen het volgende: 
1637 De betreffende persoon is in 1637 voor de burgerwacht 

opgeroepen om gewapend en al te verschijnen. 

2 

J. LUYSSAERT, Ketters, verdachten en slechte katholieken in het Land van Nevele 
tijdens de 16" en 17" eeuw, in Mensen van Toen, jg. 4 (1994); afl. 1, p. 2-29 en jg. 4 
(1994), afl . 3, p. 67-71. 
R DEBBAUT, Verdachte parochianen uit het Land van Nevele. Ketters, verdachten 
en slechte katholieken, genoteerd in de visitatieverslagen van bisschop A. Triest 
(1932-1654), in Mensen van Toen, jg. 5 (1995), afl. 2, p. 26-33 
R DEBBAUT, Uitgeweken dopers uit het Land van Nevele. De nakomelingen van 
Geeraert Temmerman uit Meigem, in Mensen van Toen, jg. 5 (1995), afl. 2, p. 44-45. 
V. POOLEN, Doopsgezinden uit het Land van Nevele en het Meetjesland die zich in 
Zeeuws-Vlaanderen hebben gevestigd, in Mensen van Toen, jg. 6 (1996), afl. 3, p. 
50-72. 
V. POOLEN, Uitreksel poorterboek van Aardenburg. Poorters uit het Meetjesland, in 
Mensen van Toen, jg. 7 (1997), afl. 2, p. 26-29. 
V. POOLEN, Te Aardenburg ingeschreven poorters uit het Meetjesland en waarover 
nadere informatie gevonden is, in Mensen van Toen, jg. 7 (1997); afl. 2, p. 30-41. 
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1640 De naam komt voor in het boek der gemeente, ingeschreven 
door Boudewijn de Meyere en omvat de periode van 1636 tot en 
met 1640. 

1650 De naam komt voor op het overzicht die opgesteld is ter 
verantwoording van de gaven voor het nieuwe kerkgebouw. 

1658 Deze persoon is betrokken bij het conflict omstreeks 1658 
betreffende de plaatsvervanging en de wachtgeld-regeling van 
de burgerwacht. 

1672 Ingedeeld bij een van de vendels wit of blauw van de 
burgerwacht, tijdens de aanval door de Fransen op Aardenburg 
in het Rampjaar 1672. 

Als schrijfwijze van de familienaam is aangehouden de naam die als 
meest gebruikelijke in de diverse stukken voorkwam en/of het meest 
aansluit op de familienaam zoals die thans in gebruik is. 
Uit de stukken blijkt niet altijd of het optreden in de verschillende jaren 
een zelfde persoon betreft. 

... , Adryaeneken (1640) 
"., Marie (1640) 
"., Sanneken (1640) 
Aeme, Grietgen (1640) 
Aeme, Joos (1637, 1640, 1650, 1658, 
1672) 
Aemelynck, Bettgien (1640) 
Amelynck, Jooris (1640 
Baeke, Gillis (1640) 
Baert, Guillaeme (1640) 
Baert, Pieter (1658) 
Baervoets, Janneken (1640) 
Baervoets, Pieter (1640) 
Baets, Jan de (1640) 
Baetsleer, Arent (1640) 
Baetsleers, Maeyken (1640) 
Bahieu, Adryaen (1640) 
Baudens, Gillyntgien (1640) 
Baudijns, Pieter (1640) 
Beheyt, Jan (1672) 
Beheyt, Pieter (1650, 1658, 1672) 
Beheijt de jonge, Pieter (1658) 
Biebau, Symoen (1640) 
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Biebaus, Catelyne (1640) 
Biebaus, Mayken (1640) 
Biebaus, Madeleentge (1640) 
Blomme, Gheeraerdt (1640) 
Blomme, Cathelyne ev. Geert (1640) 
Blomme, Jan (1640) 
Blomme, Cathelynten ev. Jan (1640) 
Bonnadres, Andries (1640) 
Brabantere, Guillame de (1640) 
Brawan, Pieter (1640) 
Bruyneel, Pieter (1650) 
Buuse, Myntgien (1640) 
Buuse, Stoffelyntgien (1640) 
Buyck, Anthonynten (1640) 
Buyck, Fransoeys (1640, 1650) 
Buyck, Jooris (1640) 
Buyck, Mijnten (1640) 
Claes, Boudwljn (1658) 
Claeys, Geert (1672) 
Claeys, Jan (1640, 1650) 
Claeys van Somergem, Jan (1650) 
Claeys, Segher (1640) 
Coene, Chatelyne (1640) 



Coene, Pieter(1640, 1650) 
Coppyns, Antheunis (1640) 
Coppyns, Pieryntien (1640) 
Coppyns, Susanneken (1640 
Cornelys, Grietgien (1640) 
Craeymerch, Jan (1640) 
Cuyper, Abraem de (1650) 
Cuyper, Boudewyn de (1650) 
Daelle, Adriaen van (1650) 
Daenyns, Joorynten (1640) 
Danels, Pieter (1672) 

- --Focl<aert, Sente(164of- -----~ 

Gangeloof, Jooris (1640, 1650) 
Gaudesebois, Franchois (1640, 1650) 
Gaudesebois, Janneken (1640) 
Gaudesebois, Pieter (1640) 
Gaudesebois, Syntgien (1640) 
Geernaert, Jan (1650) 

Danitts, Janneken (1640) 
Danyns, Jooris (1640) 
Davyns, Mynten (1640) 
d'Hoye, Betten (1640) 
d'Hoye, Heynderick (1640) 
d'Hoye, Joos (1640, 1650) 

Goet, Jacob 't (1672) 
Goethals, Adryaenneken (1640) 
Goethals, Chatelyne (1640) 
Goethals, Janneke (1640) 
Goethals, Jooris (1640) 
Goethals, Lieven (1640, 1658, 1672) 
Goethals, Vynttgien (1640) 
Groote, Adryaen de (1640) 
Groote, Julius de (1640) 
Groote, Maerijn de (1640, 1650) 
Groote, Syntgien de (1640) d'Hoye, Michiel (1640, 1672) 

d'Oosterlynck, Cornelis (1640, 
1672) 

1650, sGrooten, Janneke (1640) 

Dyserinck, Cornelis (1640, 1650, 1672) 
Dyserinck, Joos (1672) 
Dyserinck, Pieter (1672) 
Dobbelaere, Boudewijn (1672) 
Dobelaere, Mias (1640) 
Dryessens, Berthelmeeus (1640) 
Hecke, Jaequemyntgien van (1640) 
Hecke, Janneken van (1640) 
Ecke, Joris van (1658) 

Haessels, Jan (1640) 
Hebbrecht ( =Egbrechts?),Christoffels 
(1637, 1640) 
Hebberecht, Ghysel (1650, 1658, 
1672) 
Hebberechts, Tanneken (1640) 
Hecke, van = Ecke, van 
Heyman, Adryaen (1640) 
Heymans, Adryaeneken (1640) 
Hoock, Pieter (1640) 
Houtrijne, Aenteunis van (1650) Eeghen, Aryaen van (1672) 

Eeghen, Christyaen van (1637, 
1650, 1658) 

1640, Hurtecam, Jan (1637, 1640, 1650, 

Eeghen de jonge, Chrystiaen van 
(1658) 
Eeghen, Jacob van (1650, 1658) 
Eeghen, Thomas van (1650, 1658) 
Eekeman, Jacob (1672) 
Ellebuuck, Michiel (1640) 
Ellebuuckx, catelyne (1640) 
"., Tanneke dv catelyne (1640) 

1658, 1672) 
Hurtecams, Janneken (1640) 
Hurtecams de Jonge, Janneken (1640) 
Jaeghere, Jooris de (1640) 
Jaeghere, Janneken de (1640) 
Kaesmaekere, Adryaen de (1640, 
1650) 
Kaesmaekers, Janneken (1640) 
Keerchaert, Lieven (1640) 

62 



Kerckhaerdt, Wede. Lieven (1650) 
Keerchove, Franchois van den (1640) 
Keerchove, Gillis (1640) 
Keerchove, Joorynten (1640) 
Kerckhove, Jan van de (1650) 
Kerkchove, Jelys van de (1650) 
Keyser, François de (1637, 1640) 
sKeysers, Maeyken (1640) 
Kinderen, van =Verkinderen 
Kleermaker, Stoffel de (1650) 
Lambrechts, Abraham (1672) 
Landuut, Jaekemynten (1640) 
Landuut, Martyn (1640) 
Landuydt,Jacop(1650) 
Landuyt, Joos (1650) 
Lootens, Jacob (1672) 
Lootens, Lourens (1650) 
Looven, Jan van (1650, 1658) 
Lyppens, Jacop (1650) 
Maertens, Adriaen (1637) 
Maldegem, Jaeques van (1640) 
Maldeghem, Joos van (1640) 
Maldeghem, Syntgien van (1640) 
Maldeghems, Lidya (1640) 
Martins, Anthonis (1640) 
Martyns, Andries (1640) 
Martyns, Coornelis (1640) 
Martyns, Grietgien (1640) 
Maryman, Andries (1640) 
Maryman, Guillaeme (1640) 
Marymans, Neelken (1640) 
Massenhove, Jacob van (1658, 1692) 
Meyere, Aerjaaen de (1650) 
Meyere, Boudewyn de (1640, 1650) 
Meyere, Guillaeme de (1640, 1650) 
Meyere, Jan de (1640, 1650) 
Meyere, Pieter de (1640) 
Meyets, Elysabeth (1650) 
Meyers, Mayken (1650) 
sMeyers, Chatelyntlen (1640) 
sMeyers, Lievynten (1640) 
sMevers, Sanneken (1640) 

Monaris, Chatelyne (1640) 
Naevijle, Jan van den (1650) 
Naevijle, Pieter van den (1650) 
Neste, Chatelyne van de (1640) 
Neste, Pieter van de (1640) 
Neyts, Martynne (1640) 
Norwege, Joos van (1650) 
Olieslager, Gilles de (1637) 
Ondonck, Pieter (1650) 
Ootegem, Gilles van (1658) 
Pau, Pieter de (1640) 
Pauwels, Joos (1640) 
Peus(=r?)sens, Marya (1640) 
Plattyns, Grietgien (1640) 
Plattyns, Gelyntgien (1640) 
Praet, Claeys (1640) 
Praets, Susanneken (1640) 
Raeytre, Lieven de (1650) 
RObyn, Guillame (1640) 
Robyns, Catelyne (1640) 
Roelant, Jan (1640) 
Rootshaert, Jan (1640) 
Rootshaerts, Janneken (1640) 
Rotte, Jan van den (1637, 1640) 
Rutsaert, Jan (1650) 
Rutsaert, Pieter (1650) 
Salis, Maerten (1672) 
Salis, Staesen (1672) 
Schaekelaar, Jacob (1672) 
Schietere, Joos de (1640) 
Schouvlieger, Lourens (1650) 
Sgrooten = Groote 
Skeyser = Keyser 
Slock, François (1658, 1672) 
Slock, Geeraerdt (1640) 
Slock, Jan (1650) 
Slock, Marten (1640, 1650) 
Slock, Pieter (1640) 
Slocks, Saerken (1640) 
Slockx, Jooryntgien (1640) 
Slocx, Margriete (1640) 
Sluus, Charel van der (1640) 
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Sluys, Guilliaeme van der (1650, 1658, 
1672) 
Sluys, (uit Waarschoot) Martyn van 
(1640, 1650) 
Sluys, (uit Lovendegem) Maerten van 
(1650, 1658) 
Smet, Charel (1640) 
Smet, Neelken (1640) 
Smets, Joorynten (1640) 
Smets, Vynten (1640) 
Smeyers = Meyere 
Snouwaert, Roelandt (1650) 
Snouweerts, Jan 1658) 
Standaert, Pieter (1640, 1650) 
Standaerts, Jaequemyntgien (1640) 
Standaerts, Franchyntgien (1640) 
Straete, Adryaen van der (1640) 
Symoens, Quinten (1672) 
Termeye, Aryaen (1672) 
Tijrghem, Pieter van (1658) 
Velde, Geeraerdt van de (1640) 
Velde, Guillaeme van de (1640) 
Verhouve, Adryaen (1640) 

Verkinderen, Chatelyne (1640) 
Verkinderen, Joos (1640) 
Verkinderen, Maeyken (1640) 
Verkinderen, Pieter (1640) 
Verkinderen, Pieter (van) (1672) 
Verschaere, Myntgien (1640) 
Vertichel, Jan (1658) 
Vervynckt, Janneken (1640) 
Vliegher, Pieter de (1640, 1658, 1672) 
Vlieghere, Jooris de (1640) 
Voeren, Maeyken van (1640) 
Vreese, Joos de (1650) 
Vreese, Mattheus de (1650) 
Vreese, Vyntgien de (1640) 
Vriese, Jan de (1650) 
Wassenhove, Jacob van (1672) 
Willemss, Chatelyne (1640) 
Wyllems, Geert (1650) 
Zuttere, Gheeraerdt de (1640, 1650) 
Zutters, Baerbelken (1640) 
Zutters, Magdalena (1650) 
Zutters, Stevenynten (1640) 

Vic POOLEN, Gouda (NL) 
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3let wapen van privé-personen en instellingen 1 

Decreet houdende vaststelling van het wapen van privé
personen en instellingen uitvoeringsbesluiten, op 17/0712000 

door de Vlaamse Regering goedgekeurd. 

Bij decreet van 3 februari 1988 (B.S. 31.03.98) heeft het Vlaams 
Parlement de Vlaamse Regering gemachtigd om een oud wapen van 
privé-personen en instellingen te erkennen of om hen een nieuw wapen 
te verlenen. 

Onder "oud wapen" wordt verstaan: een blazoen waarvan kan worden 
bewezen dat het ten minste honderd jaar geleden publiekelijk werd 
gevoerd. De belanghebbende privé-persoon of instelling moet het bewijs 
leveren dat het betrokken wapen ten minste honderd jaar voor de 
datum van zijn aanvraag door één of meer van zijn voorouders in 
rechtstreekse mannelijke lijn, respectievelijk door de instelling of haar 
rechtsvoorgangers publiekelijk werd gevoerd. De Vlaamse regering kan 
op aanvraag van een privé-persoon of instelling hun het recht verlenen 
om een "nieuw wapert' te voeren. 

Zowel de oude als de nieuwe wapens moeten aan volgende 
voorwaarden voldoen: 
1. Ze moeten heraldisch verantwoord zijn. 
2. Het mogen geen wapens zij die al toebehoren aan andere privé

personen of instellingen. 
3. De buitenversierselen van het wapen mogen geen gouden 

helmkroon, rangkroon, banieren, wapenmantel of wapenkreet 
bevatten. 

De wapens (oude en nieuwe) moeten in overeenstemming zijn met de 
reglementering, vastgelegd door de Vlaamse Heraldische Raad. Na 
goedkeuring worden ze ingeschreven in het wapenregister van de 
erkende en verleende wapens. De Vlaamse regering kan, nadat ze de 
Vlaamse Heraldische Raad heeft geraadpleegd, burgerlijke wapens die 
vóór 31 maart 1998 geregistreerd werden door het Heraldische College 
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van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, op individuele aanvraag 
van de belanghebbende privé-personen erkennen. Voor deze wapens 
geldt een gunstregeling. Wie daarvan gebruik wil maken, moet de 
aanvraag indienen vóór 31maart2001. 

De ontworpen regeling in verband met de familiewapens voorziet dat de 
administratieve kosten bestaan uit: 
- vaste dossierkosten. Ze worden bepaald op 500 euro (circa 20.000 

BEF). 
Voor de erkenning van een oud wapen, worden de vaste dossierkosten 
met de helft verminderd. 

- de kosten voor het vervaardigen van de wapenbrief. 
Deze omvatten het vervaardigen van de wapenbrief, het ereloon van 
de heraldische ontwerper, alsmede de kosten verbonden aan het 
nodige materiaal (geraamd op 250 tot 750 euro (circa 10.000 tot 
30.000 BEF, naargelang de uitvoering)). 

Na goedkeuring door de Vlaamse Heraldische Raad en de functioneel 
bevoegde minister, ontvangen de aanvragers de wapenbrief 
ondertekend door de minister-president van de Vlaamse Regering, de 
functioneel bevoegde minister, de Voorzitter en de Secretaris van de 
VHR. Het besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Belangstellenden kunnen hun aanvraag richten aan de Voorzitter van de 
Vlaamse Heraldische Raad ter attentie van het secretariaat van de 
Vlaamse Heraldische Raad, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert U
laan 20, bus 7, 1000 Brussel, fax: 02/553.83.15. Er is kosteloos een 
handleiding beschikbaar op vermeld adres. 

Redactie 
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tBeste hoofden te 9jevele, 'Vosselare, 
'Landegem en 5'Jeigem 

Binnen zijn heerlijkheid had de heer bij het overlijden van één van zijn 
horigen recht op het "beste hoofd". Dit was een soort van 
successiebelasting, die bijzonder zwaar doorwoog omdat ze op alle laten 
(horigen) toegepast werd. Het belangrijkste en mooiste stuk huisraad of 
vee werd gewoon weggehaald of verkocht ten voordele van de heer. 1 

De eigenaar kon zijn eigen bezit terug inkopen, wat in de meeste 
gevallen gebeurde. 
Er is veel te doen geweest om deze hatelijke belasting te laten 
verdwijnen. In het Brugse Vrije werd ze op 20 september 1232 door 
gravin Johanna van Constantinopel voor altijd opgeheven. In de 
Oudburg werd ze in de meeste dorpen geïnd tot op het einde van het 
Ancien Régime. 
Archiefstukken in verband met de beste hoofden zijn soms moeilijk 
terug te vinden, daar ze op een bepaald moment verpacht werden. 
Volgens Berten werd het recht van het beste hoofd geïnfeodeerd ten 
voordele van Markies de Lignarès als afhankelijk van de Wetachtige 
kamer, waarna het in handen kwam van de familie de Merode, markies 
van Deinze. Toevallig las ik in een artikel2 dat er in het Fonds Baronie 
Nevele archiefstukken bewaard worden betreffende de beste hoofden, 
wat dus overeenstemt met Berten. Bij nazicht van de inventaris Baronie 
Nevele3 vinden we voor de periode 1712-1794 onder de nummers 358, 
366, 368 en 370 de beste hoofden terug van de parochies (geheel of 
gedeeltelijk onder de Oudburg van Gent gelegen): Nevele, Landegem, 
Meigem, Vinkt, Vosselare, St.-Martens-Leerne, St.-Maria-Leerne, 
Drongen, Bachte, Hansbeke, Mariakerke, Lotenhulle, Zeveren, Ruiselede 
en Baarle. In het ontvangstboek nr. 370 wordt ook Wontergem vermeld. 

1 DEVOS, A., Geschiedenis van Waarschoot, deel/, blz. 100. 
2 DOBBELAERE, M., Overlijdens Waarschoot 1652-1654, Tweemaandelijks 

contacttijdschrift WFGent, jg. 2000, nr. 2, blz. 7. 
3 RAG Fonds Nevele inventaris nr. 105 te raadplegen in de leeszaal. 
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Werden de beste hoofden aanvankelijk met de hand uitgeschreven in 
een doorlopende tekst, naderhand werd een voorgedrukt formulier 
gebruikt. We geven hier een voorbeeld van elk. 

Up den X 0 7temb 1652 is overleden binnen Nevel Geeraert de Weert 
ende is vervallen voor t'beste hooft een peert ende ghelost voor X pond 
groten te betaelen een maent naer den X/1° 7temb 1652 per obligatie 
van Gillis de Weert ende Pieter Martens ende ontfaen 20-0-0. 

Bij het voorgedrukte formulier staan de in te vullen gegevens vet 
gedrukt. 
DEN Onderschreven Geëden Pryser van de Beste Panden, binnen den 
Li:Jnde ende Baronnie van Nevel, verklaerd onder den se/ven synen 
gedaen Eeel hedent t'hebben gevisiteert een coeij 
competerende aen de weduwe ende hors Joseph van Pachebeke 
woonagtig binnen de prochie van ruesselede op hun eijgen 
propiteijt 
van wegen den Heere BARON van 't selve Nevel, gecallangiert door den 
Officier Jan de Fauw voor beste Panel met het overlijden van Joseph 
van Pachtebecke 
voorgevallen den 20october1.788 
ende weirdig bevonden ter somme van acht pondt groote coerant 
verleenende dese omme den geseyden Heere BARON van Nevel, ende 
den voorschreven Persoon te vallideren naer behooren, ten ewecte van 
welke hier van twee gelyke hebben onderteekent, ende aen elk eene 
overgeleverd. Actum 2 november Joannes baptiste van 
Compostelle 
ONtfaen in qualiteyt van Ontfanger der Beste Panden, binnen den Lande 
ende Baronnie van Nevel, van 
desomme van 
in aflos by moderatie van den Besten Panel by de voorenstaende Acte 
Prysie vermeld. 
Actum 

In de rand staat 
2/3 E 5.6.8 gr 
sa/vit door den prijser van Compostelle mr (memorie) 
SeggeE 
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Hieronder geven we nu een overzicht van de beste hoofden die 
voorkomen in het "Handboek voor de verpachting van het beste hoofd 
binnen de Kasselrij van Oudburg, van het markizaat Deinze te beginnen 
bij het Land van Nevele van de jaren 1652 tot 1654".4 Van elke notitie 
geven we in vetjes de naam en voornaam van de overledene, datum 
van overlijden (t), het beste hoofd, de afkoopwaarde (gelost voor) in 
ponden schellingen groten (p - s - g), te betalen steeds één maand na 
de opgegeven datum (tenzij anders vermeld) en betaald per obligatie 
van." 
Indien een bepaald item niet vermeld wordt, noteren we nihil. 

NEVELE 

Geeraert de Weert, tl0.09.1652, een paard, 20p Os Og, 12.09.1652, 
Gillis de Weert en Pieter Martens. 
Gyselbrecht Schamp, t24.09.1652, een mantel, 2p 2s Og, nihil, nihil. 
Jan Martens, t27.10.1652, een paard, 16p Os Og, 31.10.1652, Pieter 
Martens. 
Wed. van Jan Martens, 3.11.1652, een paard, 10p Os Og, 5.11.1652, 
Pieter Martens. 
Huisvrouw van Jaecques Van Renterghem fs Gillian, t2.1.1653, 
nihil, 2p lOs Og, 6.1.1653, Jaecques Van Renterghem. 
Wed. van Paeschier Lootiens, tl.1.1653, een bed, Op 20s Og, 
5.1.1653, Arent Morthier. 
Lieven de Rivere d'oude, t22.2.1653, een koe, 3p 6s 8g, 26.2.1653, 
Marten de Ruijvere. 
Servaes Neijt, tnihil, een koe, 2p 10s Og, nihil, ontvangen door de 
Baljuw.5 

Huisvrouw van Laur(en}s de Schrijvere, t18.3.1653, een koe, 2p 
10s Og, 21.3.1653, nihil. 
Jan Loontgens, t15.3.1653, een koe, 3p 10s Og, 23.3.16536

, Pieter 
Loontgens. 
Wed. loos de Weert, t22.3.1653, een rok, Op 15s Og, 28.3.1653, 
Arent Morthier. 

4 RAG Fonds Nevele nr. 338 . 
5 Ontvangen door de Baljuw "ende a mij overghetelt". 
6 14 dagen na 23.03.1653 in plaats van de gebruikelijke maand. 
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Huisvrouw van Arent Morthier de jonge, t23.3,1653, een koe, 3p 
Os Og, 28.3.1653, Arent Morthier. 
Gillis de Meyere, t5.6.1653, een paard, 13p Os Og, 8.6.1653, Joos de 
Mei je re. 
Jan van Renterghem, t8.7.1653, een paard, 10p Os Og, 8.07.1653, 
Jan van Renterghem. 
Huisvrouw van Pieter de Vriese, t4.8.1653, een koe, 2p 13s Og, 
8.8.1653, nihil. 
Huisvrouw van Jan Snauwaert, t13.8.1653, een paard, 10p 10s Og, 
17 .8.1653, Jan Snauwaert. 
Wed. van Franchois de Vreese, t31.8.1653, een koe, 2p 16s 8g, 
8.9.1653, Pieter de Vreese fs Franchois. 
Jan van Vynct, t2.ll.1653, een koe, 4p Os Og, 7.11.1653, wed. 
Gillyngen van Rentergem. 
Hans de Wulf fs Joos, tl.2.1654, een koe, 2p 10s Og, nihil, nihil. 
nihil, t19.2.1654, een koe, Op 20s Og, nihil, ontvangen ten huize van 
Adrian Denijs; 

VOSSELARE 

Wed. van Jan Van Speybroeck, t 24.8.1653, een bed, lp 13s 4g7
, 

nihil, ontvangen van Pieter van Hoorebeke. 

LANDEGEM 

Jooris Raes, tll.9.1652, een koe, 4p 10s Og, 13.9.1652, Lucas 
Heyndrick. 
Huisvrouw van Zeger Baetseleer, tlS.4.1653, een koe, 3p 6s 8g, 
21.4.1653, Frans van Renterghem. 
Pieter van Renterghem fs Pieter, t13.9.1653, nihil, lp 10s Og, 
15.9.1653, Pieter van Renterghem. 
Huisvrouw van Roelant Vrient, t24.9.1653, een koe, Op 20s Og, 
nihil, nihil. 
Marten Bleyns, t4.11.1653, een koe, 2p Os Og, 14.11.1653, Joos 
Bleyens. 

7 In de notitie van het beste hoofd staat 10 gulden= 1p 13s 4g. 
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MEIGEM 

Pieter van Hoecke, t4.4.1653, onleesbaar, lp 6s 8g, nihil, ontvangen 
van de baljuWl. 
Huisvrouw van Heijndrick Vaelle, t17.4.1654, een koe, 2p 3s 4g, 
26.4.1653, Heijndrick Vaelle en borge Joos Balle. 

Tot slot geven we nog een overzicht van de bundels uit het archief van 
de Baronie Nevele waar sprake is over Beste hoofden: 
187. Schattingen beste hoofden om de heerlijke rechten te bepalen, 

1661. 
193. Rekeningen van de inkomsten van het recht van het beste hoofd, 

toebehorend aan de markies van Deinze, 1686-1692. 
198. Negen rekeningen van de inkomsten van het beste hoofd, 1700-

1744. 
202. en 203. Rekeningen van de inkomsten van het beste hoofd, 1727-

1736 en 1736-1742. 
207. Rekening door de amman als ontvanger van het beste hoofd, 

1743-1748. 
210. Rekening van het beste hoofd, 1748-1749. 
213. Eerste rekening van het beste hoofd door amman Beyaert, 1752-

1754. 
214. Tweede rekeningen van het beste hoofd door amman Beyaert, 

1752-1754. 
215. Rekening van de heerlijke renten en van het beste hoofd van de 

heerlijkheden Wingene en Ursmeulen, 1754-1762. 
216. Derde rekening - cfr. nr. 214, 1755-1759. 
217. Rekening van het beste hoofd, met kwitanties, 1755-1761. 
218. Vierde rekening - cfr. nr. 214, 1759-1767. 
220. Rekening van het beste hoofd, 1762-1767. 
224. Rekening van het beste hoofd, 1767-1770. 
226. Rekening van het beste hoofd, 1770-1774. 
228. en 229. Rekening van het beste hoofd, 1774-1776 en 1776-1777. 
230. Rekening van het beste hoofd, door Carbonelle, 1777-1785. 
233. Rekening van het beste hoofd, 1788. 
234. Schattingsakten van het beste hoofd, 1788-1789. 

8 Idem als noot 5. 

71 



Huisvrouw van Arent Morthier de jonge, t23.3,1653, een koe, 3p 
Os Og, 28.3.1653, Arent Morthier. 
Gillis de Meyere, t5.6.1653, een paard, 13p Os Og, 8.6.1653, Joos de 
Meijere. 
Jan van Renterghem, t8.7.1653, een paard, 10p Os Og, 8.07.1653, 
Jan van Renterghem. 
Huisvrouw van Pieter de Vriese, t4.8.1653, een koe, 2p 13s Og, 
8.8.1653, nihil. 
Huisvrouw van Jan Snauwaert, t13.8.1653, een paard, 10p 10s Og, 
17.8.1653, Jan Snauwaert. 
Wed. van Franchois de Vreese, t31.8.1653, een koe, 2p 16s 8g, 
8.9.1653, Pieter de Vreese fs Franchois. 
Jan van Vynct, t2.11.1653, een koe, 4p Os Og, 7.11.1653, wed. 
Gillyngen van Rentergem. 
Hans de Wulf fs loos, tl.2.1654, een koe, 2p 10s Og, nihil, nihil. 
nihil, t19.2.1654, een koe, Op 20s Og, nihil, ontvangen ten huize van 
Adrian Denijs; 

VOSSELARE 

Wed. van Jan Van Speybroeck, t24.8.1653, een bed, lp 13s 4g7
, 

nihil, ontvangen van Pieter van Hoorebeke. 

LANDEGEM 

Jooris Raes, tll.9.1652, een koe, 4p 10s Og, 13.9.1652, Lucas 
Heyndrick. 
Huisvrouw van Zeger Baetseleer, t18.4.1653, een koe, 3p 6s 8g, 
21.4.1653, Frans van Renterghem. 
Pieter van Renterghem fs Pieter, t13.9.1653, nihil, lp 10s Og, 
15.9.1653, Pieter van Renterghem. 
Huisvrouw van Roelant Vrient, t24.9.1653, een koe, Op 20s Og, 
nihil, nihil. 
Marten Bleyns, t4.11.1653, een koe, 2p Os Og, 14.11.1653, Joos 
Bleyens. 

7 In de notitie van het beste hoofd staat 10 gulden= 1p 13s 4g. 
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MEIGEM 

Pieter van Hoecke, t4.4.1653, onleesbaar, lp 6s 8g, nihil, ontvangen 
van de baljuw8. 
Huisvrouw van Heijndrick Vaelle, t17.4.1654, een koe, 2p 3s 4g, 
26.4.1653, Heijndrick Vaelle en borge Joos Balle. 

Tot slot geven we nog een overzicht van de bundels uit het archief van 
de Baronie Nevele waar sprake is over Beste hoofden: 
187. Schattingen beste hoofden om de heerlijke rechten te bepalen, 

1661. 
193. Rekeningen van de inkomsten van het recht van het beste hoofd, 

toebehorend aan de markies van Deinze, 1686-1692. 
198. Negen rekeningen van de inkomsten van het beste hoofd, 1700-

1744. 
202. en 203. Rekeningen van de inkomsten van het beste hoofd, 1727-

1736 en 1736-1742. 
207. Rekening door de amman als ontvanger van het beste hoofd, 

1743-1748. 
210. Rekening van het beste hoofd, 1748-1749. 
213. Eerste rekening van het beste hoofd door amman Beyaert, 1752-

1754. 
214. Tweede rekeningen van het beste hoofd door amman Beyaert, 

1752-1754. 
215. Rekening van de heerlijke renten en van het beste hoofd van de 

heerlijkheden Wingene en Ursmeulen, 1754-1762. 
216. Derde rekening - cfr. nr. 214, 1755-1759. 
217. Rekening van het beste hoofd, met kwitanties, 1755-1761. 
218. Vierde rekening - cfr. nr. 214, 1759-1767. 
220. Rekening van het beste hoofd, 1762-1767. 
224. Rekening van het beste hoofd, 1767-1770. 
226. Rekening van het beste hoofd, 1770-1774. 
228. en 229. Rekening van het beste hoofd, 1774-1776 en 1776-1777. 
230. Rekening van het beste hoofd, door Carbonelle, 1777-1785. 
233. Rekening van het beste hoofd, 1788. 
234. Schattingsakten van het beste hoofd, 1788-1789. 

------- ·---·-·---------· 
8 Idem als noot 5. 
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Zie ook de ontvangstboeken: 
338. (1652-1654) 
358. (1712-1729) 
366. (1730-1740) 
368. (1740-1767) 
370. (1767-1788) 
373. (1789-1794) 

Luc NEYT, Tielt 
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