Staten van Goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen van de vierschaar van Drongen
Ik heb er aan gehouden om de Staten van Goed van Drongen te herschrijven, dit omdat ik voor mijn
kwartierstaat zeer veel gegevens nodig had uit Drongen en deze niet altijd vond bij de Hr. Goemé.
Mr Goemé heeft ook gegevens opgenomen uit andere plaatsen in de direkte omgeving van Drongen,
dat heb ik niet gedaan. Ik heb me gehouden bij de bundels en registers van Drongen.
De staten van goed (SVG) van Drongen vierschaar is normaal één apart geheel, men heeft natuurlijk
de registers en ook de bundels maar men vindt in andere registers en bundels ook wel een SVG.
Ik zelf heb me in dit deel gehouden bij de bundels en deze één voor één afgewerkt en in vergelijking
met de gegevens van Mr Goemé verwijs ik dan naar het betreffende register als het aangegeven is.
Over het algemeen geeft men op het 1ste blad uit een bundel wel een folio aan van het register waar
dan dezelfde SVG terug te vinden is maar niet het nummer van dat betreffende register.
De losse gegevens die in de bundels verloren gegaan zijn en die eventueel in de registers terug te
vinden zijn heb ik uitgezocht en worden apart in een tweede uitgave geplaatst. Ik neem ook de
gegevens over uit rekeningen die eventueel nadien gemaakt werden, zo krijgt men toch een meer
volledig overzicht. Ook nog andere gegevens van wettelijke passeringen enz… heb ik overgenomen
De teksten uit die bundels heb ik natuurlijk drastisch ingekort, wel zijn er van bepaalde SVG meer
gegevens genoteerd dan bij andere dit omdat ik zelf daarin geïnteresseerd ben.
Ik geef ook gegevens over eigendommen, vooral als er verwijzingen zijn naar andere familieleden.
Ik laat de woorden alsook de namen in hun oorspronkelijke schrijfwijze zoals ze in de bundels staan.
De losse bundels zijn niet cronologisch geschikt. Ik heb daar wel een cronologische herschikking
in gedaan en wel volgens de datum van het passeren van de SVG of de rekening en daar kan wel een
paar jaar verschil in zitten met het overlijden.
Er is natuurlijk achteraan een index gemaakt om een naam op een bepaalde bladzijde terug te vinden.
In veel gevallen vind men een zelfde naam verschillende keren op een zelfde bladzijde alhoewel dit
in de index maar éénmaal aangeduid is per bladzijde. Het is dus nodig een bladzijde volledig te
doorlopen wil men geen naam overslaan.
Dobbelaere Michel
------------------------------------------------------Gebruikte afkortingen
voor de maanden
jan.
= januari
apr.
= april
july
= juli
oct.
= 8bre = oktober
-------- bel: = beloop
dnrs = deniers
geb. = geboren
Hr.: = houder,
= weduwnaar
He.: = houdere, weduwe
gr.
= grooten
K.: = kind(eren)
m
= maand(en)
mher = mijnheer

voor de maanden
febr. = februari
meye = mei
aug. = augustus
nov. = 9bre = november
--------Mr. = meester
pbr = presbyter
= priester
P.R. = ParochieRegister
sch. = Schellingen
Sr
= Sieur
SVG = Staat van Goed
V.M.: = Voogd materneel
V.P.: = Voogd paterneel
----------------------

voor de maanden
maart = maart
juny = juni
sept. = 7bre = september
dec. = Xbre = december
--------x
= gehuwd met
1e x
= 1ste huwelijk
2e x
= 2de huwelijk
3e x
= 3de huwelijk
w
= weken
wdnr = weduwnaar
wdwe = weduwe

De namen van vrouwspersonen worden in de registers en ook in de bundels praktisch voor 95 %
geschreven met een S ervoor. Ik heb dat aangepast naar een normale vorm om het opzoeken te
vergemakkelijken, maar ik zet in de tekst tussen haakjes de schrijfwijze erbij zoals het oorspronkelijk
geschreven staat.
Een paar voorbeelden
De Coster = scoster
De Cuyper = scuypers
De Meyer = smeyers
De Muyter = smuyters
De Paepe = spaepen.
De Ruyter = sruyters
De Smet = smets
Dobbelaere = sdobbelaeren of sdobbelaers
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Verklarende woordenlijst
aggreatie, agreatie
toestemming, goedkeuring
alienatie
vervreemding
approbatie
goedkeuring
attesteren
betuigen
augmentatie
vermeerdering, verdere uitwerking van een staat van goed
authorisatie
volmacht
causa uxoris
uit hoofde van het huwelijk met de vrouw
cheynspacht
erfpacht, grondrente
compareren
verschijnen, zich vertonen
competeren
wettig toebehoren, rechtens toekomen
comprehenderen
begrijpen
conquest
aanwinst, verovering
consent
toestemming
consideratie
inzicht
consorten
medestanders, soortgelijken
constitueren
machtig maken
decreet, decrete
(bij) last, besluit, toestemming van een rechter
deductie
afleiding, tot een afgeleide waarheid komen
dependentien
hetgeen ergens toebehoort
doceren
leren, onderwijzen
emolumenten
profijt, voordeel aan een ambt verbonden
executoriael
ingevolge rechterlijk vonnis uitvoerbaar
exhiberen
bijbrengen, voordragen
ex officio
uit zijn ambt
g(h)econquesteert
verkregen
gedevolveert
afgewenteld
hoor, hoir, hoyr, oir
erfgenaam
mentioneren
melding maken van, vermelden
namptissement
te berde brengen
overleden onbedegen
zonder eigen kinderen overleden
pretentien
eisen, vorderingen
procuratie
volmacht, last
recompense
vergelding, beloning, vergoeding
redimeren
verlossen, vrijkopen
rekest
verzoekschrift
reliqua
overblijfsel, hetgeen iemand bij slot van rekening schuldig blijft
remitteren
kwijtschelden
rendant
rekeninghouder die verantwoording aflegt
renunc(h)iatie
afstand doen van
representeren
vertegenwoordigen
request
verzoekschrift
saisieren
vasthouden
senatus consultum vellejanum een raadsbesluit bij ’t welk een vrouw die haar heeft verbonden
voor een ander persoon, daarvan ontslagen wordt en de
verbintenis wordt voor nietig gehouden
sententie
vonnis
solemniteiten
feestvieringen
successie
erfopvolging
suppliant
verzoeker
ut agil
zo snel mogelijk
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EEN KLEIN OVERZICHT VAN WAT ER TE VINDEN IS IN DE BUNDELS
Er zijn 58 bundels van de Vierschaar van Drongen waarin men vindt: de Staten van Goed,
verkavelingen, liquidaties van sterfhuizen en wezenrekeningen en zij hebben de volgende nummers.
In die bundels zitten er ook andere soorten gegevens die ik ook overgenomen heb.
Nr
jaren
Nr
jaren
Nr
jaren
216
= 1630-1659
235
= 1743
254
= 1767
217
= 1660-1669
236
= 1744-1746
255
= 1768
218
= 1670-1675
237
= 1747
256
= 1769
219
= 1676-1679
238
= 1748
257
= 1770-1771
220
= 1680-1684
239
= 1750
258
= 1772
221
= 1685-1689
240
= 1751
259
= 1774-1775
241
= 1752
260
= 1776
222
= 1690-1697 en 17e eeuw
223
= 1701-1709
242
= 1753
261
= 1777
224
= 1710-1715
243
= 1754
262
= 1778
225
= 1716-1719
244
= 1755
263
= 1779
226
= 1720-1722
245
= 1756
264
= 1780
227
= 1723-1725
246
= 1757
265
= 1781
228
= 1726-1729
247
= 1758
266
= 1782
229
= 1730-1731
248
= 1759
267
= 1783-1784
230
= 1732-1733
249
= 1760
268
= 1785-1787
231
= 1734-1736
250
= 1761
269
= 1788-789
232
= 1737-1739
251
= 1762
270
= 1790
233
= 1740-1741
252
= 1763
271
= 1791-1792
234
= 1742
253
= 1764-1766
272
= 1793-1794
273
= 1795-1796
De registers met de staten van goed (die hier niet behandeld worden) beginnen aan het nummer 198
met een tafel en eindigen aan het nummer 213
Daarna zitten nog twee registers 214 en 215 met de benoemingen van de voogden voor de jaren 1770
tot 1795 en daarna krijgt men bundels.
In de register 274bis, 275 en 276 zitten er ook nog Staten van Goed. van de jaren 1584 tot 1601
In de bundels 312 tot 362 zitten wettelijke passeringen, erfenissen, onterfenissen enz. . . .gegevens
die kunnen aansluiten bij Staten van Goed
In het register 398 een Ferieboek, zitten er ook staten van goed van de jaren 1581 à 1584
In het register 412 vind men ook nog Staten van Goed van de jaren 1723 - 1726 (fo 140 tot fo 250)
De registers 538 tot 543 gaan over Mariakerke en heb ik niet gedaan en gaan over vrijwillige
rechtspraak, zitten er ook SVG in en gaan over de jaren 538(1611-1622), 539(1622-1630),
540(1636-1648/1719), 541(1636-1653), 542(1669-1698) en 543(1698-1712)
In de bundels 556 tot 559 ook over Mariakerke zitten er wezenrekeningen, verdelingen en likwidaties
van de jaren 1638 – 1806 en heb ik ook niet gedaan.
In de registers 598 tot 601 vind men SVG enz… van Barelvelde, genaamd ‘het Vlaanderse’ hierin
vind men dus niet alleen Drongen, maar ook Landegem en Poeke (niet overgenomen bij Goemé)
Deze registers heb ik wel gedaan (zie de andere uitgave) alsook de bundels 602 tot 608 van de
heerlijkheid Barelvelde waar dus ook staten van Goed van Landegem en Poeke in zitten, die hier ook
te vinden zijn.
In het register 641 vind men één SVG van 1703 uit Ooigem (West-Vlaanderen) (1641 – 1722)
In het register 642 vind men drie staten van Goed, één van de prochie van Machelen, en twee van
de prochie van Petegem bij Deinze. Deze registers 641 en 642 heb ik niet overgenomen.
Dobbelaere Michel
Gasmeterlaan, 57,
9000
Gent
--------------------------------------------
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STATEN VAN GOED (Alleen de bundels)
Bundel 216 Staten van goed en wezenrekeningen verkavelingen, likwidaties van
sterfhuizen, wezenrekeningen van de vierschare van Drongen (1630-1659)
Franchoys VLERICK fs. Jooris ende Janneken DE SMET
(Reg.281 fo 81v)
He.: Janneken HYDE fa. Antheunis
K.: Hansken, Lowijseken ende Betken
V.P.:: Jooris VLERICK grootvader ende V.M.: Antheunis HYDE
Alvooren competeert de drij weesen ghelijck deel in zeker huysken schuere stallen en boomen
midtsgaders in veele diversche partijen van gronden binnen de prochie van Lathem ende Afsne
die noch ghebruyckt worden bij den voornoemden Jooris VLERICK te weten ghelijck 8ste deel als
hemlieden verstorven ende ghesuccedeert es bij den overlijden van Janneken DE SMET fa.
Franchoys der weesen grootmoeder ghepasseert in date 4de july 1622 18de july 1630
------------------------------------------Ten versoucke van Charles Cornelis, Margriete ende Janneken DE LEUW (Reg. ?. fo 27)
hoyrs van wijlent Charles DE LEEUW ghedaen voor Ampman Burghmeester ende Schepenen der
ghemeene vierschaer van Dronghene ten fijne zijlieden niet en staen over eenighe belastinghe
erfenisse ofte onterfenisse van zulck part ende deel als is competerende Gheert DE MEYERE fs.
Gillis ? causa uxoris thuwelijck met Janneken VERLEYE van een hofstede in de Schuyterstraete
oost Gheerolf YDE west Gheerolf VAN DER CRUYSSEN fs. Gheerolfs
18de july 1630
------------------------------------------Toebehoorende Pier, Janneken ende Barbelken DE
(Reg. .?. fo 81v)
Aldus ghepresenteert ter
DOBBELAERE Lievens(+) kinderen die hij hadde bij Tanneken
kennisse van Hubrecht DE
SWEERTS sijn huysvrauwe die overbrijnghen als wettelijcke
SCHEPPERE Ampman, Jan vooghden Gillis DOBBELAERE broeder van de selve weese
DE COSTER, Lieven DE MUYTER over de vaderlijcke sijde ende Joannes VAN HECKE fs.
ende Lieven COPPENS Schepenen Lievens over de moederlijcke sijde
Inde eerste verclaren sij vooghden dat sij haer hebben ghetransporteert ten voorschreven
steerfhuyse met mannen hemlieden dies verstaen en hebben oversien alle catheylen binnen
en buyten huise peerde coeye renders swijnen arnas vruchten in de schueren ende up het
velt haut vette stroo vlas ende voorts al dat ten selve steerfhuise bevonden was ooc alle
schulden van baten ende commeren ende al oversien hebbende bevinden de baten beter dan
de commeren over de vier kinderen tot de somme van 19 £ 18 schellijnghen 4 grooten
compt elcke weese met Gillis haren broeder ende voocht tot 4 £ 19 schell. 7 grooten die sij
hauderigghe belooft up te legghen als sij sullen commen te enyghen state tsij Geestelic
ofte weerdelick ofte duer ghetijdighe haude haer selfs sullen ghedijen ende alsdan
bijlegghen elc sijn andeel van gronden ende pennijnghen . . . . . .
Gronden van erven dese weesen met Gillis haren broeder toecommende bij versterfte van haren
vader. Eerst een partije ghenaempt de melcdam oost de kinderen Pieter DE MEYERE zuit Gheerof
VAN BEVEREN west Pieter DE PAPE noort de strate ofte melcdam belast met XV schell. gr.
tsiaers losselic den pennijnc 16e ten profijte van Jan VAN CRUIBEKE groot ontrent 450 roeden
Item in den selven melcdam een partije meersch oost de wdwe Sijmoen VAN DE NEVELE west
Gheerof VAN BEVEREN noort de kinderen Pieter DE MEYERE groot ontrent 400 roeden
Item noch een partije maeymeersch in den booris oost Jan DE MEYERE noort Willem
COCHUYT west de kalene groot 150 roeden
An al welcke partijen behaut sij hauderigghe haer recht van bijleve naer costume
Gronden van heerven gheconquesteert binnen huwelicke tusschen der weese vader ende
moeder waerin de hauderigghe competeert deen heelft ende de hoors dander heelft
met recht van bijleve naer costume
Item een partije wesende de hofstede daer hij Lieven up ende in overleden es met alle de
huisijnghen ende boomen daer up staende groot metten lande achter de schuere ontrent vijf
ghemeten belast met twee pont vijfthien schellijnghen tsiaers den pennync XVI ten proffijte van
Lowijs VAN DER LYNDEN oost de strate zuit den waterloop west Xpyaen COCKUIT noort
maerckus DE MUELENAERE dus hier V gr
9de july 1631
----------------------------------------------------
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Vervolg Bundel 216 Staten van goed en wezenrekeningen verkavelingen, likwidaties van
sterfhuizen, wezenrekeningen van de vierschare van Drongen (1630-1659)
Cathelijne DUVETTERE fa. Jans, overl. Dronghen vóór sept. 1631
(Reg. 281 fo 84)
Hr.: Guillame DE BIL fs. Gillis
K.: Mayken DE BIL onbejaerde weese
V.P.: Jan DE BIL fs. Gillis, oom ende V.M.: Robert DE SMET fs Jans
17de 7bre 1631
---------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overbrijnght
Jan LIJBAERT fs. Gillis als vooght van de onbejaerde weese van wijlent Francois LIJBAERT
ontfaen den 7de 9bris 1633 in ghereede ghelde twelck in Ghent in den coffer bevonden was de
somme van 1£ VI sch. gr.
(in de marge: Anthone DE VREESE broeder van den overledenen.)
13de 8bre 1636
---------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft
Matthijs MESTDAGH als vooght van Gheert, Elisabeth ende Lievijnken VAN RAVESCHOOT
Amandts kinderen gheprocreert bij Barbara DIERICX fa. Adriaens beede overleden in Dronghen.
Den 9de april 1631 daete van de leste rekenijnghe
Ontfaen van den Ampman betalende over Jan DE SCHEPPERE sijnen broeder over twee jaeren
croys van eene rente van 3 £ gr. tsiaers in advenant van den penninck 16e tleste verschenen den
4de marty 1632
13de febr. 1636
------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft
Matijs MESDACH als voocht van Gheert, Elisabeth ende Lievijngen VAN RAVESCHOOT
Amants kinderen die hij hadde bij Barbara DIERICX fa. Adriaens beede dese werelt overleden
Jan DE ROOSE ghetraut hebbende Elisabeth VAN RAVESCHOOT fa. Amants
Daete van de leste rekenijnghe den 13de febr. 1636
Betaelt an Marie DHOOGHE den 30ste 7ber 1636 voor vier maenden schoolgelt voor Lievijne
VAN RAVESCHOOT per quitantie V sch. gr.
14de nov. 1640
------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Tobias VERCRUYSSE van de handelijnghe
ende administratie die hij heeft ghehadt vande goedijnghen van de weduwe van Lieven VAN
QUATHEM. Betaelt an Tanneken VAN QUATHEM van geleende gelde 2 £ gr.
Betaelt voor de bruloft voor de hauderigghe de somme van 20 sch. gr.
28ste maerte 1640
------------------------------------------------Pieter GOEDTHALS fs. Pieter, overl. Dronghen vóór febr. 1640
(Reg. 282 fo 157v)
He.: Janneken DE WEERDT fa. Adriaens
K.: Pierken, Lievijnken, Barbelken, Janneken ende Martijnken
V.P.: Marten SCHAMP ende V.M.: Marten DE WEERDT
lesten febr. 1640
------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Hubert DE SCHEPPER Amman van Dronghen
aen de ghemeene hoyrs van de wdwe Lucas DE GROEVE van alsulcken ontfanck als hij ghehadt
heeft van eene venditie van meubelen end vruchten als hebbende vercoopen up den 7de feb. 1641
Paulijnghen DE GROEVE eene van de hoyrs heeft ghecocht ende daer vooren ontfanck 11 sch. 11gr.
Gheerolvijne DE GROEVE een van de hoyrs heeft ghecocht ende daer vooren ontfanck 11 sch. 1 gr.
Adriaen DE GROEVE heeft ghecocht in de venditie voor 10 £ 8 sch. 2 gr.
Joos DE GROEVE heeft ghecocht in de venditie voor de somme van 3 £ 11 sch. gr.
Lucas DE GROEVE heeft ghecocht voor de somme van 2 £ 8 sch. 2 gr.
7de feb. 1641
------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Hubert DE SCHEPPER Amman van Dronghen
van alsulcken ontfanck als hij ghehadt heeft van diversche vercoopijnghen van landen ghedaen voor
de hoyrs van Lucas DE GROEVE ende zijne weduwe haerlieden vader ende moeder welcke landen
vercocht zijn voor Schepenen van de ghemeene vierschaere van Dronghen a la hauce de meest
biedende . . . Betaelt aen de wduwe van Jan VLERICK tevooren van Pieter DIERICK de somme van
27ste july 1641
29 £ gr. over den aflos van een besette rente den pennynck 16e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 5
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Vervolg Bundel 216 Staten van goed en wezenrekeningen verkavelingen, likwidaties van
sterfhuizen, wezenrekeningen van de vierschare van Drongen (1630-1659)
Joos VAN DER STICHELE fs. Jacques , overl. voor febr. 1641
(Reg. 282 fo 178)
He. : Adrianneken THIENPONDT fa. Lievens
K. : Joosken, Anthone, Janneken ende Tanneken VAN DER STICHELE.
Lieven DE MEYERE in huwelijck met Jacquemijntken VAN DER STICHELE ende Jan DE PAPE
fs. Pieters in huwelijck hebbende Lievijntken VAN DER STICHELE oock alle beede kinderen van
Joos VAN DER STICHELE alhier medehoirs.
V.P.: Lieven DE MEYERE voornomt ende V.M.: Hector THIENPONDT
Een partije lant binnen huwelick gheconquesteert gheleghen binnen de prochie van Dronghen groot
400 roeden en een partijken mersch gheleghen in de booris groot 124 roeden noort Gillis DE PAPE
oost Frans DE MEYER ende west het Godshuus van poortackere ende noch een partijken mersch in
den voornoemden booris groot 125 roeden noort ende west de weduwe ende hoyrs van Jan VAN
KERREBROECK west Jan CALLANDT ende noch een partije landt in de prochie van Landeghem
groot 383 roeden west Pieter COCHUYT fs. Joos noort Pieter COCHUYT fs. Pieters oost Lieven
DE CLERCK belast met heerlicke renten aen den heer van Vinderhaute
27ste febr. 1641
------------------------------------------------------Cathelijne HUYGHE fa. Jans, overl. Dronghen vóór febr. 1641
(Reg. 282 fo 181)
Weduwe in (1ste x) van Gillis VYNCKE fs. Simoens
K.(1ste x): Vyntken (Lievijne) VYNCKE
V.P.: Francois VYNCKE fs. Sijmoens
Hr.(2de x): Joos NOTE fs. Joos
K.(2de x): Joosken ende Hansken NOTE
V.M.: Jan HUYGHE fs. Jans
13de febr. 1641
-----------------------------------------------------Mayken LUCK fa. Francois ende Adriaenken DE SMET fa. David
overl. vóór 1641
Hr.: Jan VAN DE WALLE fs. Antheunis
K.: Antheunis, Betken, Hansken ende Janneken VAN DE WALLE
V.P.: Pieter VAN DE WALLE fs. Antheunis oom ende
V.M.: Jacques LUCK fs. Francois
Jan VAN OOST der weesen halfven broeder
Gronden van erfven ghecommen van de overledene
Een behuysde hofstede met de lande groot 4 ghemeten ofte daerontrent
Item noch het vierde van de polderham? gheleghen binnen de prochie van Merentre groot vier
bunders wanof de eene helft competeert Jacques ende Jan LUCK midtsgaders Pieter DE BAETS
thuwelijck hebbende Cathelijne LUCK.
Noch een stuck lant ghenaemt den putbulck met noch twee stucken commende tot aen de
vueghelstraete groot tsaemen 6 ghemeten 112 roeden.
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert
een stick lands ligghende binnen de prochie van Dronghen op den Boeleneere cauter aen het
vlienderken groot 275 roeden
Noch een partije lands in Dronghen groot 1 ghemet bij vriendelijck accord gheleyt aen Jan VAN
OOST der weesen halfven broeder
Noch een partije lants binnen de prochie van Dronghen ghenaempt Bollaerts bulck groot 2 ghemeten
Noch een partije meersch ghenaempt de putte mersch groot 5 ghemeten
Oock een hofstede ende gront ghestaen ende gheleghen in de prochie van Caprijcke ghecommen
van Adriaenken DE SMET
11de dec. 1641
------------------------------------------------------Rekenijnghe die ic Jan LIJBAERT overgeven aen Ulieden mijne heeren van Dronghene van het
ontfanck ende uytgheven over de weesen van Francois LIJBAERT
betaelt aen Janneken de huysvrauwe van Pieter BUNDERVOET 5 sch. . . . .
betaelt aen Christoffel VAN HAUTE over den coop van een hoet den 14de maerte 1638 3 sch. 10 gr.
betaelt an Daneel VERHULST over een broeck den 8ste nov. 1637 2 sch. 2 gr. 2de april 1642
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Vervolg Bundel 216 Staten van goed en wezenrekeningen verkavelingen, likwidaties van
sterfhuizen, wezenrekeningen van de vierschare van Drongen (1630-1659)
SVG Jan DE MUYTERE overl. Dronghen vóór 1645
(Reg. 283 fo 176)
ende Francijntken LANCKSWEERT overl. vóór 1647 weduwe van Jan DE MUYTERE
K.(1ste x): Magdaleene ende Pierijne DE MUYTERE filij Jans noch onderjaerigh
V.P.: Joos HOVELYNCK thuwelijck hebbende Betken DE MUYTERE fa. Jans voornomt
V.M.: Bauduyn DE CLERCQ thuwelijck met Gheerolphijne DE MUYTERE oock fa. Jans
Hr.(2de x): Guillaeme DE GRUUTERE weduwnaar van tselve Francijntken LANCKSWEERT
30ste jan. 1647
K.(2de x): Pauwels ende Tanneken DE GRUUTERE filij Guillaeme
------------------------------------------------SVG Mattheus NEYT, overl. Dronghen vóór dec. 1647
He.: Catelijne CUYPERS fa. Lievens
K. Teuken ende Gheerken
V.P.: Jan CLAEYS ende V.M.: Olivier THIERENTHEYT
De weesen competeert de helft van een stuck landts groodt 538 roeden
10de apr. 1647
------------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Hubert DE SCHEPPER Amman van Dronghen
an Gheeraert PIEFROEN ende Pieter CLAYS vooghden van de weesen van Pieter COCQUYT fs.
Joos ende zijn huysvrauwe ter causen van een venditie van meubelen thaerlieden verzoucke
ghehauden binnen Dronghen op den 21ste dec. 1645 ende verscheen den 21ste feb. 1646.
De wdwe Joos COCQUYT een van de hoyrs heeft ghecocht in de voorseyde venditie voor 1 £ 3 gr.
Pieter COCQUYT fs. Pieters heeft ghecocht in de venditie voor 1 £ 6 sch. gr. 8ste maerte 1647
------------------------------------------------------Copie Memorie dat up Hubert DE SCHEPPER amman van Dronghen ghebleven is als hoogsten instelder
voor een partije lants gheleghen up de prochie van Landeghem onder Meerendre groot 1000 roeden
te coope gheveilt bij Gheerolf PIFFROEN zoo over hem zelven en als vooght van de onderjaerighe
weesen van Pieter COCQUYT fs Joos mitsgaders Gillis DOBBELAERE als vooght van de
onderjaerighe weesen van Joos COCQUYT fs Joos
11ste july 1647
Afzonderlijk blad dat erbij zit
Ick onderschreven Pieter COCKHUT fs Joos kenne bij desen opgelicht ende ontfanghen te hebben
vuter handt van Jan VAN OYEGEM fs. Oliviers de somme van 16 £ grooten waer vooren ick hem
of den geenen zijnne actie hebbende jaerlicx beloove te betalen eene rente van 20 sch. tsjaers den
pennynck 16e ingaende den 6de oct. 1634 verschijnende over deerste jaer ten gelijcke daeghe 1636
beloovende de voornoemde rente te lossen of bezetten als den voornoemden OYEGHEM of den
geenen zijne actie believen zal verbindende in tgeene voorseyt mijnen persoon ende goet present
ende toecommende in kennesse der waerheyt hebbe ick de obligatie doen schriven ende met mijn
eyghen handt ende naeme geteekent bij mij Pieter COCKUYT fs. Joos
28ste feb. 1647
------------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen overgheeft Janneken VAN DE GHEHUCHTE
weduwe van Lieven DE CUPERE gheassisteert met Pieter VAN DE GHEHUCHTE haeren broeder
ende dat van den ontfanck handelijnghe die den voornomden Lieven DE CUPERE binnen zijn leven
ghehadt heeft als voocht over de weesen van Jan VAN DE GHEHUCHTE die hij gheprocreert hadde
bij Lievijnken DE CUPERE beede Saligher Memorie . . . .
Ontfaen van Gheerof VAN BEVEREN fs. Jans van tgone dat hij schuldich was 22ste jan. 1648
------------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft
Pieter VAN DE GHEHUCHTE als voocht over de weesen van Jan VAN DE GHEHUCHTE ende
Vynken DE CUPERE zijne huysvrauwe was beede Saligher Memorie dat van zijnen ontfanck
handelijnghe ende administratie die hij over de voorseyde weesen ghehadt heeft sedert de doot van
Lieven DE CUPERE die tevooren voocht gheweest heeft. . . . .
22ste jan. 1648
Ontfaen van Gheert DOBBELEERE over den coop van een partijken mutsaert 13 sch. gr.
Item wort hier voor uytgheven ghestelt voor de haudenise van een van dese weesen nu maer audt
wesende ontrent 9 jaeren daervoor een jaer met de voorseyde Pieter VAN DE GHEHUCHTE woont
zij haet ende dranck cuyssen wasschen ende reynighen compt daervooren de somme van 30 sch. gr;
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Vervolg Bundel 216 Staten van goed en wezenrekeningen verkavelingen, likwidaties van
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SVG Joos VAN DER STICHELE fs. Joos, overl. Dronghen vóór nov. 1648 (Reg. 284 fo 40)
wdnr (1ste x) van Mayken VAN OOST fa. Jans
K.(1ste x): Jacques VAN DER STICHELE
He.(2de x): Elisabeth IDE
K.(2de x): Adriaeneken VAN DER STICHELE
V.P.: Pieter COCQUYT fs. Lievens oom causa uxoris
Een behuysde hofstede commende van den overledenen met de schuere stallen verckenscot,
waeghenhuys ende boomen daerop staende gheleghen buyten de peterselle poorte op Sinte Pieters
Ayghem ande Eeckelstraete groot met de lande daermede gaende een ghemet
Item competeert dese voornoemde weesen een hofstede met een partije lant groot 400 roeden
ghenaempt den Stichelen bulck oock gheleghen op Ste Pieters Ayghem bij de voornoemde hofstede
Gronden van erfven commende vuten sterfhuyse van Joos VAN DER STICHELE voornoemt
fs. Jacques der weesen grootvader ende ghesuccedeert up Joos VAN DER STICHELE fs Joos de
voorseyde weesen vadere.
Een 6de deel in de helft van een partije van lande binnen de prochie van Dronghen groot 400 roeden
daerinne Adriaeneken THIENPONT der weesen grootmoeder competeert de wederhelft
Noch tseste deel inde helft van een partijken meersch gheleghen in den booris groot 138 roeden
Noch een zeste deel in de helft van een partijken meersch gheleghen in den booris groot 125 roeden
Item competeert dese weesen een 6de deel in de helft van een partijken lants gheleghen Landeghem
groot 383 roeden west Pieter COCQUYT fs Joos noort Pieter COCQUYT fs. Pieters 4de nov. 1648
------------------------------------------------------SVG Sijnken PATIJN fa. Christoffels overl. Dronghen vóór 1648
(Reg. 284 fo 27v)
Hr.: Pieter DE SCHEPPER fs. Jan
K.: Fransken ende Grijeken DE SCHEPPER
V.P.: Lieven DE SCHEPPER fs. Jans ende V.M.: Marten TUYTSCHAVERE
Deze 2 weesen competeert een stuck lants in Dronghen groot 900 roeden ghenaemt den promkant?
dewelcke verstorfven is van haerlieden grootmoeder Janneken SCHAMP fa. Jans daude ligghende
noch onverscheen ende onverdeelt met haerlieden ooms ende moeyen
Item competeert dese twee weesen noch in een behuysde hofstede met de landen daermede gaende
groot ontrent 500 roeden
10de juny 1648
------------------------------------------------------SVG Cornelis DE DOBBELAERE , overl. vóór 1648
He.: Joorijngen THIENPONT fa. Lievens
K.: Liefken ende Tanneken DE DOBBELAERE
V.P.: Baudewijn DE DOBBELAERE ende V.M.: Lieven THIENPONT
Oversien bij Joos VAN DER VENNET ende Lieven VANDER STICHELE in presentie van de
hauderigghe allerande commeren schulden ende daerjeghens oock met liquedatie gheextimeert
ende ghepresen allerande sorte van huyscatteylen alzo oock peerden coyen renders veerckens
alle het arnas dienende totte lansneerijnghe vruchten als andersins sij inde schuere als te velde
Labuer dricht ende zaet vette ende navette zo wel binnen den hove als up ende inne den lande
bevonden mitsgaders alle andere ghereede baete ende zijn diesalfven mette hauderigghe
veraccordeert up ulieden heeren advijs ende goetdijncken inder manieren naervolghende
fo 1v Te wetene dat de voornoemde der weesen moedere de voornoemde catteylen baeten proffijten
ende demolumenten thaeren eyghens proffijte ende orboore alleene behauden zal omme
daermede haeren wille te moghen doene
Wel verstaende dat wtte voorseyde cattheylen die de hauderigghe thaeren eyghene proffijte ende
orboore is haudende ghereserveert ende wtghesteken sijn de huysijnghen schuere mette
cattheylen van fruyt ende ander boomen nu jeghenwoordich staende ende bevonden up zeker
hofstede ende Lande gheleghen binnen de prochie van Nevele ende Dronghene de welcke ten
cavel ghevallen es de overledenen met Joos zijnen broeder hemlieden ghesaemdelick
ghesuccedeert ende verstorven es bijden overlijden van Marten DOBBELARE haerlieden vadere
ligghende tusschen hemlieden voor alsnoch ghemeene ende onverdeelt
Item ter causen van de voornoemde catteylen die de hauderigghe tharen proffijte is haudende
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Vervolg SVG Cornelis DOBBELAERE
heeft zij belooft ende belooft bij dese haere voorseyde kinderen costeloos ende schadeloos te
quyten ontlasten ende indempneren jeghens elcken van alle wtschulden commeren ende lasten zo
wel dootschult beste hooft als alle andere geene wtghesteken nochte ghereserveert oock het
passeren van deese staet registreren ende grifferen van diere emmers generalick van alle de
gonne eenichsins tot laste van de voornoemde weesen zoude moghen commen
fo 2r Item alsomen bevindt de voornoemde cattheylen ende baeten tecxederen ende meer te
bedraeghen van den voornoemden commere zo heeft zij hauderigghe ende der weesen moedere
belooft bij desen promptelick te betaelen ende furnieren haere twee kinderen de somme van
46 pont 3 schell. ende 9 grooten dat es elck kint 23 pont 1 schell. 10 gr. VI dnrs eens wech
draghens zo wanneer zij ofte een van hemlieden sullen commen tot Geestelicke weerdelicken ofte
anderen ghetijdelicke staete oft bij Ulieden voornoemde heeren bij ghetijdeghe haude haerlieden
selfs verclaerst ende gheemancipiert zullen worden als wanneer dhauderigghe ende der weesen
moeder ghehauden wort elcx kints portie bedraghende alsvoren 23 £ 1 sch. 10 gr. 6 dnrs
promptelick telckens up te legghen ende betaelen mitsgaders te laeten commen in het ghebruyck
van de naervolghende huysijnghen landen en de proffijten daeraf dependerende
Item boven al tgone voorschreven heeft zij hauderigghe noch belooft bij desen haere
voornoemde kinderen ghedurende haerlieder onbejaerthede te onderhauden eerlick ende
tamelick naer haerliederen staet van haete dranck cleederen van wullen ende lijnen zieck ende
ghesont mitsgaders leeren lesen ende schrijven mitsgaders hemlieden tontlasten van alle
bruloften ende kinderheffen ende hemlieden dies angaende te voorsiene van gelde omme
haerliederen vriendt eere ende bijstandt te bewijsen al redelick naer haerlieder staet ende
onghemindert haerlieder weesen pennijnghen
fo 2v De voornomde voochden verclaeren bet voorts dat bij den overlijden van der weesen vader up
hemlieden commen ende ghesuccedeert es de gherechtighe heelft van de naervolghende hofstede
ende landen daof dander heelft competeert Joos DOBBELARE soverleden broedere waeromme de
haudrigghe behaudt haer blat van bijleve naer costume mitsgaders haer recht inde catteylen
staende up de voornomde hofstede ende landen
Eerst eene hofstede mette cattheylen van huysen scheure ende alle sorte van boomen daerup staende
gheleghen binnen de prochie van Nevele oost de vierboomstraete zuyt de zelve hofstede west
de pastorije van Nevele noort dhoir Lieven LOONTGENS. Item een partijken lants hendende ande
westzijde van de voornomde hofstede nu jeghenwoordich beplant ende eecken
Item een partije lants ghenaemt den swijnacker groot een alf bunder oost dhoirs BAUDONCK zuyt
de priesteraige van Nevele west het gulden van Meyghem noort een straetgen
Item een partijken lants ghenaemt de holbeke groot ontrent 200 roeden palende west ande straete
oost zuyt ende noort Joos BOGAERT alle dese bovenschreven partijen zijn gheleghen in Nevele.
fo 3r Item ende ten lesten een partije lants gheleghen binnen de prochie van Dronghene ghenoemt het
Looke groot ontrent een ghemet oost palende an het Loostraetgen zuyt Jan VAN OOST west
Joncker Jacques DE NORMAN heere van Hocxelaere etc…
Dese partijen van hofstede ende landen en zijn anders niet belast dan mette heerlicke ende
keerckelicke onlosselicke renten alser van alle hauwe tijden wtghegaen heeft ende licht
tusschen den voornoemden Joos DOBBELARE voor alsnoch onverscheen ende onverdeelt
in tvulcommen van alwelcke van tgone voorschreven ende in elck point bijsondere ende in
voornoemde betalijnghe zo heeft de hauderigghe daerinne verbonden ende wettelick verbint
bij desen bij vorme van zekere haeren persoon ende goet present ende toecommen mitsgaders
haer blat van bijleve omme bij aldien dat zij van tgone voorschreven ghevende in ghebreke tzelve
daeran te verhalen bij alle middelen van justitie in gheld gheuseert belovende voorts breeder
zeker te doen dies bij de voochden ofte van ulieden heere weghe daertoe ansocht
zie vervolg volgend blad

9

Vervolg Bundel 216 Staten van goed, verkavelingen, likwidaties van sterfhuizen,
wezenrekeningen van de vierschare van Drongen (1630-1659)
Vervolg SVG Cornelis DOBBELAERE
fo 3v Gronden van erfven bij den overledenen Cornelis DOBBELARE ende Joorijnghen sijn
huysvrauwe binnen huwelicke gheconquesteert
Een partije lants gheleghen binnen de prochie van Dronghene ghenaemt de vent commende bij coope
van de weduwe ende hoirs van Lauwereijns DUYCK oost Meester Guillame DE BLASERE heere
van Hullebus etc.. zuyt Jan VAN DER VENNET ende MASSEAU west Joncker Joos VANDER
ZIJPE noort Lieven VAN DER STICHELE ende andere ghehauden van den heere van Anveyn
groot ontrent 800 roen ligghende voor alsnoch tusschen de voornoemde hauderigghe ende haere
weesen onverscheen ende onverdeelt
Item also dese hauderigghe ende haeren overleden man tsamen in huwelicke vercocht hebben zeker
partije van lant gheleghen binnen de prochie van Zeeverghem groot ontrent twee ghemete commende
van shauderigghe weghe ende daerjeghens ghecocht een partije lants gheleghen inde prochie van
Dronghene groot int gheele vier ghemeten en alf danof de een heelft competeert Joos DOBBELARE
als cooper neffens dese hauderigghe ligghende onverscheen ende onverdeelt noort den Deynschen
herrewech oost dhoirs van Pieter DIERICK west mijn heer MESMAKERS zo es bij de voornoemde
voochden ende de hauderigghe gheaccordeert dat haer hauderigghe de ghecochte partije in
eerfachtichede zal volghen jeghens de bovenschreven vercochte partije.
22ste january 1648
------------------------------------------------------SVG Gheert GOETALS fs. Pieters, overl. voor 1648
He.: Francijnken DE BREIDERE fa. Cornelis alsnu ghetraut met Lieven VAN DE KEERCHOVE
K.: Gielijnken ende Janneken GOETALS
V.P.: Gullame GOETALS, oom wonende te Dronghen ende V.M.: Pieter SUCAET, oom
Aengaende de huyscateijlen juweelen gaudt selver gemundt ende ongemunt, coeyen ende verckens
ende ander bestiaelen daer de weesen in gerecht zijn totter helft met dhelft van een schip ende het
gewyn van het veer verclaeren de voochden dat zij al tselve hebben doen prijsen 18de maerte 1648
------------------------------------------------------SVG Gherolf VAN LAECKE, overl. ca. 1648
He.: Chatelijne LIJBAERT
K.: Michiel, Dominicus, Pierken, Vijntgen ende Joosijntgen VAN LAECKE
V.P.: Pieter VAN LAECKE en V.M.: Jan LIJBAERT
De 4 deelen van zesse van een hofstede gheconquesteert staende huwelijck groot ontrent 200 roeden
Een partije zaeylandt gheleghen in Dronghen in sgravenbrouck ligghende ghemeene met de weesen
Lieven VAN LAECKE groot ontrent 200 roeden
Een partije ghessijnghe oock ghemeene ende onverdeelt met de weesen Lieven VAN LAECKE groot
ontrent een alf ghemet over der weesen deel ende noch een maeymeersch in sgravenbrouck groot int
gheheel ontrent 50 roeden ende een partije zaeylandt gheleghen in Aluwijn cauter ghenaemt het
eeckstick groot 400 roeden ende noch een zaeylandt gheleghen in Dronghen tenden het langhe
bulcxken groot ontrent 400 roeden ende noch een partije zaeylandt gheleghen in de prochie van
Landeghem int ghewest bachten camer groot een alf ghemet ende 25 roeden oost Charels VAN
LAECKE ende zuyt Pieter VAN LAECKE ende noort Jan ARENDTS.
10de juny 1648
------------------------------------------------------SVG Livijne COPPENS fa. Lievens bij Francisca VINCENT
(Reg. 284 fo 4)
overl. vóór maerte 1648
Hr. Marten HYDE fs. Lucas
K.: Liefken, Neelken ende Magdalengen HYDE
V.P.: Francoys HYDE ende V.M.: Jacques COPPENS, oom
Een behuysde hofstede gheleghen in Dronghen in den wijck van Barelvelde 300 roeden
Een partije saeylandt ghenoempt het claeverbulcxken gheleghen in Dronghen
Item hebben dese weesen noch deene helft van een meersselken ghenaempt het gaverken
onverscheen ende onverdeelt met Jacques COPPENS der weesen oom
Een partije bos ghenompt den croveltbos onverscheen ende onverdeelt met Janneken COPPENS
ende Jan PHLIPS groot 533 roeden
4de maerte 1648
------------------------------------------------------10
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Jan DE KESELE fs. Laureyns , overl. vóór 1648
(Reg. 283 fo 222)
He.: Francijntgen VAN DE VOORDE fa. Pieters
K.: Lauken, Joosken, Pierken, Hansken, Betgen,Mayken, Vyntken ende Sijntken DE KESELE
V.P.: Lieven DE KESELE fs. Laureyns
V.M.: Mattheus OSTE fs. Mattheus
Angaende eenighe gronden van erfven en zijn de weesen alsnoch gheene verstorfven nochte
ghesuccedeert
...
...
...
5de febr. 1648
------------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft
Jacques VAN VERDEGHEM ende Pieter DE LANGHE voochden van de weesen van Jacques
STEVENS ende Joosijne VERDEGHEM beede overleden
Compt hier in ghemeene baete de somme van 350 guldens die de voochden gheprofyteert hebben
over het vercoopen van een deel dat de weesen was competerende ten sterfhuyse van wijlent Pieter
VAN VERDEGHEM over eenen vierde staecke in een behuysde hofstede met de lande daermede
gaende groot int gheheele neghen ghemeten ligghende binnen de prochie van Belsele ghecocht bij
Francoys STEYHAERT (Janneken GIJS, = huysvrauwe van Pieter VAN VERDEGHEM)
Betaelt over sweesen deel van de heerlijck rente anden Bailliu van Merentre van de hofstede tot
Belsele over het jaer 1645 ende 1646 ter somme van 3 sch. 4 gr.
Betaelt aen Joos ende Jacques VAN VERDEGHEM over de haudenisse van de weesen van Jacques
STEVENS den tijt van een alf jaer te weten van november 1646 tot meye 1647 ter somme van
2 £ 13 sch. 8 gr.
Item betaelt over de haudenisse van het jonchxste weesken Maeyken aen Pieter VAN
VERDEGHEM fs. Pieters over het jaer 1647 ter somme van 2 £ grooten
24ste nov. 1649
Den 11de october 1646 es Paesschijntken DE CARPELE gheassisteert met Jan DE CARPELE haeren
broeder int vriendelick veraccordeert met Jacques, Pieter ende Joos VAN VERDEGHEM als hoirs
ten sterfhuyse van Pieter VAN VERDEGHEM van alle de pretentien die sij Paesschijntken ten
voornoemde sterfhuyse wiste te heeschen soo van dien huure ende arebeyt loon, als van een alf
ghemet lants gheleghen up de prochie van Dronghene ghenaempt het sandeken an tvoornoemt
Paesschijntken bij den overleden bij testament in sijn leven ghejont van welcke gifte ic
Paesschijntken ben scheedende ten profijte van de hoirs ghelijck ic oock ben afgaende van alle mijne
pretentien mits ende voor de somme van 27 £ grooten .
11de oct. 1646
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Gheerolf PIFROEN
als voocht over de kinderen van wijlent Pieter COCQUYT ende Vijntken DE CUYPERE zijne
huysvrauwe an Amman Burghmeester ende Schepenen van de prochie ende ghemeene vierschaere
van Dronghen als oppervoochden, ter causen van den ontfanck van alzulcken ontfanck, uytgheven
ende administratie die hij ghehadt ende ghenomen heeft .
Ontfaen van dheer Hubert DE SCHEPPER Amman deser prochie als collecteurs van den venditie
brief van de meubelen ten sterfhuyse bevonden ende bij consente van Pieter VRIENT, Pieter DE
BAETS ende andere als coopers ende debiteurs de somme van 10 £ 1 sch. 7 dnrs. gr.
Noch ontfaen van den voornomden Amman up minderinghe van een partije lands groot 1000 roeden
ghenaempt den grooten buschmaker ligghende binnen de prochie van Landeghem het sterfhuys
ghecompeteert hebbende bij den doende a la haulche vercocht ende als lesten verhoogher bleven op
den voornoemden Amman voor 116 £ 13 sch. 4 gr.
Vercocht eene partije lants wesende leen groot twee bunders gheleghen in Dronghen aen Marten
MINNE voor de somme van 849 guldens dus hier daervooren vutghetrocken 141 £ 10 sch. gr.
Ontfaen van Hans COCQUYT fs. Pieter voornoemt tot 2 £ gr.
Jan DE WEERT woonende tot Vorsselaere voocht over de moederlijck zijde van de kinderen van
wijlent Joos COCQUYT
Item heeft den doender deser betaelt an Gillis DE DOBBELEERE zijnen medevocht over zijne
vacatien ten desen sterfhuyse ghedaen
10de maerte 1649
------------------------------------------------------
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Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Jacques VAN VEERDEGHEM
voocht over Gheeraert, Marten, Jacques ende Mayken STEVENS weesen van Jacques ende van
Joosijne VAN VEERDEGHEM beede overleden binnen de prochie van Dronghen ende dat van den
ontfanck ende administratie bij hem ghehadt ende ghenomen nopens de vercoopijnghe van twee
partijen zaylant ende een partije meersch in Dronghen gheleghen
Ontfaen van Augustijn GOETHALS in Ghendt over den coop van een partije zaylant gheleghen up
beeckstraete cauter groot 400 roeden
Ontfaen van Guille DE GRUYTER binnen Dronghen over den coop van de 2de partije zaylant groot
37 roeden ter somme van 5 £ 5 sch. gr.
Ontfaen van Pieter VAN VERDEGHEM cooper bedeghen van een partije meersch groot 200 roeden
gheleghen in den deelbulck de somme van 17 £ gr.
Betaelt aen Gillis VAN AKEN thuwelijck hebbende Margriete VAN DEN BERGHE de somme van
1 £ 12 sch. 6 gr. over tvierde deel dat de weesen te betaelen hadden ten voorschreven sterfhuyse over
tgonne sij moesten toegheven bij sijnen cavel ghemaeckt ten sterfhuyse van Janneken GHIJS sijne
eerste huysvrauwe was
24ste nov. 1649
-----------------------------------------------------Gillis DE WULF, fs. Adriaens ende Elisabeth GOETHALS overl. voor 1648
He. Lievijne DE SMET fa. Cornelis
(Reg. 283 fo 223v) en (Reg. 284 fo 160v)
K.: Joos, Pierken, Adriaen, Tanneken ende Janneken DE WULF
V.P.: Jan DE WULF ende V.M.: Guillame DE SMET
Gronden commende van soverleden zijde
Eene behuysde hofstede groot 600 roeden gheleghen in Dronghen in de Schuyterstraete, 450 roeden
meersch gheleghen in Dronghen in de Laecke ende 900 roeden lants in de Schuyterstraete, 150
roeden bosch gheleghen in Dronghen in den groote wijnckele onverscheen ende onverdeelt met
Antheunis IDE fs Antheunis ende met de weesen van Pieter DE WULF 1ste dec. 1650
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Gheeraert SCHELSTRAETE als voocht over de
vaderlijck sijde van de weesen van Lieven SCHELSTRAETE bij naeme Martijntken ende
Lievijntken SCHELSTRAETE van alsulcke ontfanck als hij heeft ghehadt ende van de betaelijnghe
Eerst brijnght hij in ontfanck alle het ghene sij voochden hebben ghedeelt ten sterfhuyse vande
weesen moedere jeghens Jan DE GRAVE als hauder ten sterfhuyse ghebleven.
Vercocht een varuwe coyken met Jan VAN HEEDE mijn medevoocht voor de somme 3 £ 13 sch. gr.
Vercocht te meye 1646 zeven muekens lijsaet an Dominicus SCHELSTRAETE voor 5 sch. Het
meuken compt op 1 £ 15 sch. gr. Vercocht an Pieter SCHELSTRAETE daude 4 muekens lijsaet voor
5 sch. het mueken comt 20 sch. gr. Noch vercocht an Jan VAN HEEDE up den 15de january 1647
verdroochde appeleers daer af dat Jan DE GRAVE heeft behauden over sijn paert het 4de ende
ontfaen over de weesen 1£ 5 sch. gr. Ontfaen van Pieter VAN HEEDE over drij jaeren pacht van de
hofstede van de weesen met het cromme stick het leste jaer verschenen kersavont 1649
Ontfaen van Jacques VERMEERE van 2 jaeren verschenen pacht het leste verschenen kersavont
1647 van een half ghemet lant gheleghen te Slindonck vermelt in de presentie van Gheeraert
FIERAERT ende Dominicus SCHELSTRAETE de somme van 10 sch. tsiaers compt 20 sch. gr.
Noch ontfaen van pachte van het goet dat de weesen onverscheen ende onverdeelt hebben ligghen tot
Sinte Lauwereys met Adriaen ARENS ende Pieter HOUCK het leste verschenen bamisse 1648
Betaelt an Daneel CLAYS dat de weesen moesten toegheven met Jan SCHELSTRAETE up
haerlieden cavel up den 20ste april 1648 welcken cavel haers is ghevallen met gherechteghe lote ten
sterfhuyse van Pieter SCHELSTRAETE de weesen grootheere was met Jan SCHELSTRAETE toe
te geven in het ghelaeghe 20 sch. compt over de weesen 10 sch. gr.
Ick Gheeraert SCHELSTRAETE benne up den 25ste ende 26ste sept. 1643 in het sterfhuys gheweest
van der weesen vader omme te doen maecken den vaderlicke staete van goede
Ick benne noch gheweest up den 24ste, 25ste en 26ste april 1646 ten sterfhuyse van der weesen moeder
omme te doen maecken den SVG tusschen de weesen ende Jan DE GRAVE 5de april 1651
------------------------------------------------------
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Laureyns DE BUYCK, overl. vóór 1654
(Reg. 285 fo 27v)
He.: Catherine VAN HECKE
K.: Lieven sijn selfs ende Janneken DE BUYCK noch onbejaerde weese
V.P.: Carel DE BUYCK ende V.M.: Jan VERMAERE
Een behuysde hofstede in Dronghen commende van den overledenen groot in erfven 20 roeden oost
ende zuyt de straete west Charel VAN DE GHUCHTE balliu van Dronghene
100 roeden lants staende huwelick gheconquesteert gheleghen boven de opdracht van Dronghene
smesse oost ende suyt de herrewech noort de Jan YDE . Item noch dhelft van een behuysde hofstede
met de lande daermede gaende gheleghen te luchteren groot een half bunder danof dander helft
competeert dese hauderigghe oost de straete zuyt de hoirs van Pieter VAN YDEGHEM west de hoirs
van dheer Hubert DE SCHEPPERE
22ste jan.1654
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Antheunis HYDE fs. Seghers ter causen van de
handelijnghe ende administratie bij hem ghehadt als voocht van de weesen Joos HYDE fs. Willems
ende Jan COCQUYT als medevoocht
Ontfaen de somme van 19 £ gr. over de vercoopijnghe van een alf ghemet bosch
Ontfaen de somme van 10 £ 13 sch. 4 gr. tgene hij de weesen schuldich is ter causen van lant
ghenaemt het Cromvelt tleste verschenen kersavont 1653
Andries DE MAEGHT in huwelijck met eene van de weesen
16de juny 1655
-----------------------------------------------------Livijne VAN HOETEGHEM fa. Pieters overl. vóór 1656
Hr.: Jan COCQUYT fs. Gillis
K.: Liefken = 19 maenden
V.P.: Lieven COCQUYT fs. Gillis sijnen broeder ende V.M.: Maurus VAN HOETEGHEM
Een woonhuys met schuere ende boomen daerop staende
Janneken COCQUYT suster van Jan COCQUYT
De weduwe van Pieter VAN HOETEGHEM leeft nog
8ste juny 1656
-----------------------------------------------------Livijne VAN HOETEGHEM fa. Pieters, overl. vóór 1656
(Reg. 198 fo 431v)
Hr.: Jan COCQUYT
K.: Liefken VAN HOETEGHEM (geen leeftijd gegeven)
V.M. alsook V.P.: Maurus VAN HOETEGHEM
De voochden ? gheven te kennen dat er geene gronden van herven sijn
21ste nov. 1657
(dit gaat over dezelfde personen als voorgaande SVG maar is een jaar later opgesteld)
-----------------------------------------------------Pieter DE VREESE , overl. ca. 1657
(Reg. 198 fo 382)
He.: Joosijne HASBROUCK
K.: Lievijne DE VREESE
V.P.: Geeraert DE VREESE ende V.M.: Frans MESTACH
Gronden van herven deelsaem tusschen dese hauderigghe ende Lievijne DE VREESE met haer
halfve broeders ende zusters half ende half
An den eersten competeert dese weese deel eene partie zaylandt ghenaempt het vrijgadt het 18de deel
groot ontrent 130 roeden ende eenen meersch groot 110 roeden
21ste maerte 1657
-----------------------------------------------------Joosijne VAN HAESBROUCQ , overl. ca. 1659
(Reg. 285 fo 54 )
Weduwe van Pieter DE VREESE
K.(1ste x): Lievijne DE VREESE
V.P.: Gheeraert DE VREESE ende V.M.: Frans MESTACH
Hr.: Guilliame DE MEYERE
Een stuck lants ligghende in meerdere partije in Dronghene ghenaempt het vrijgat groot 130 roeden
wanof dander helft toecompt de 9 kinderen van den voornoemden Pieter DE VREESE oost ende
zuyt is ghelant Mattheus HOSTE west Sr. Frans COLIJN ende noort de straete 29ste oct. 1659
-----------------------------------------------------13
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Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doen ende overgheven Pieter DE LANGHE als voocht
van de vaderlicke sijde ende Pieter VAN VERDEGHEM als voocht van de moederlicke zijde in de
plaetse van Jacques VAN VERDEGHEM sijnen broeder, van de weesen van Jacques STEVENS
gheprocreert bij Joosijntken VAN VERDEGHEM, ter causen van de handelinge ende administratie
bij hemlieden ghehadt ende ghenomen vande goedingen van de weesen
Ontfaen van Pieter DIERICK over drij jaeren pachts van een behuyst hofstedeken met drij partijkens
landts in de prochie van Dronghen op den wijck van Luchteren de somme van 4 £ 16 sch. 8 gr.
tsiaers tleste verschenen kerssavont 1651 de somme van 14 £ 11 sch. gr.
Ontfaen van Maximiliaen BOONE over drij jaeren pachts van een partijken landts ghelegen inde
Luchterstraete groot 170 roeden de somme van 3 £ 11 sch. gr.
Ontfaen van den selven BOONE over 5 jaeren pachts van tselve hofstedeken ende van de landen
daermede gaende ten 6 £ gr. tsiaers
Ontfaen van Joos VAN VERDEGHEM broeder van Jacques VAN VERDEGHEM over soo vele hij
schuldich was bij slote van liquidatie ghemaeckt van den coop van tvoorseyde hofstedeken ende de
twee partijkens landts daermede gaende deene wesende cauterlandt groot een half ghemet ende
dander ghenaempt het veldeken
27ste maerte 1658
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Jan DE WULF fs. Adriaen
nopende van sijnen ontfanck ende administratie die hij ghehadt heeft van de drij weesen van Pieter
DE WULF sijn broeder die hij gheprocreert heeft bij Cathelijne YDE fa. Zeghers zijne huysvrauwe
Ontfaen van Sieur DE BUSSCHERE brauwer in Ghendt over de vercoopijnghe van een haut ghemet
lants in Dronghen aen den keyscant wijlent toebehoorende de voornomde weesen 41 £ gr.
Ontfaen van Jan VAN EEDE over 6 jaeren landt pacht van twee ghemeten ghenaempt den
Connijnen bosch tleste verschenen 1651 compt ter somme van 18 £ gr.
Betaelt ande hoirs van Frans VAN PETEGHEM over 9 maenden ende 14 daghen haudenisse van
Adriaeneken DE WULF
eene van dese weesen ter somme van 4 £ 10 sch. gr.
Betaelt an Paulus DE CONIJNCK over 4 jaeren haudenisse van Elisabette DE WULF eene van dese
weesen ter somme van 2 £ 6 sch. 8 gr.
Ick Jan YDE fs. Zeghers met de huysvrauwe van Jan DE WULF hebben ghecocht ten huyse van
Lauwereys MATTHEUS om de hoirs van Pieter DE WULF te weten 2 rockxkens ende 2 lijvekens
en twee caussen met een rocklijf tot de somme van 2 guldens ende 12 gr. desen 26ste van sept. 1650.
Op een apart bijgevoegd briefje: Lauwereys MATTHEUS wonende onder het torreken up den
vrijdach maert binnen Ghendt.
Betaelt an Janneken DE WULF ghestede beginken int groot beginhof van Ste Lijsebette binnnen
Ghendt van gheleende gelde ghedaen an dhuysvrauwe van Pieter DE WULF van daten den
3de july 1644 up quitantie ter somme van 8 £ gr.
5de febr. 1659
-----------------------------------------------------Gheraert CORNELIS overl. vóór 1659
(Reg. 285 fo 14v)
He.: Petronelle VAN DE KERCHOVE
K.: Lieven, Baltazar CORNELIS hun selfs sijnde, Adriaen DE CUYPER in huwelick met Pierinken
CORNELIS, Joos, Janneken, Joosijne ende Marie CORNELIS noch weesen sijnde
V.P.: Pieter CORNELIS ende V.M.: Lieven VAN DE KERCHOVE
Gronden van erfven commende van doverledene zijde
Eene behuysde hofstede met de lande daermede gaende ligghende in de hasselt groot ontrent de vijf
ghemeten suyt daude leye west de nieuwe leye noort dheeren Chartreusen
Een partije bosch ligghende binnen de prochie van Ste Denijs groot een bunder west ende noort
den herrewech oost mijn heere Loopt Zeere suyt Pieter VAN PETEGHEM belast aen den heer van
Ste Pieters met zse schellijnghen grooten tsjaers
Actum ter manijnghe van Jacques DE SCHEPPER Ampman ende wijsdomme van Antheunis DE
VREESE, Jan VAN OOST ende Gheert SCHELSTRAETE Schepenen van de prochie ende
ghemeene vierschaere van Dronghene
int Collegie den 22ste jan. 1659
------------------------------------------------------
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Rekening 1660 (4 blaadjes)
Gepresenteert bij Gheert DOBBELEERE fs. Gheert in qualiteyt hierneffens gheascribeert an Jan
DOBBELEERE fs. Jans zoo over zijne moeder metsgaders Jan DE BAETS oom materneel van
de weesen hierneffens vermelt an Burchmeester ende Schepenen der prochie ende ghemeene
vierschaer van Dronghene int college den 20ste january 1660
Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Geeraert DOBBELEERE
fs. Geerolfs als voocht van de weesen van Jan DOBBELEERE sijnen broedere, ter causen
van sijnen ontfanck handelinghe ende administratie bij hem over de selve weesen gehadt ende
ghenomen vande vercoopinge van de naerschreven goederen vut crachte van autorisatie bij
Ampman, Burchmeester ende Schepenen van Drongene als uppervoochden
Ontfanck
Wat angaet de X £ XVI sch. X gr. die Gillis MACCOEN schuldich is bij slote van liquidatie van
den 1ste meye 1656 van den coop bij hem ghedaen van dheelft van eene partije landts gheleghen up
Beeckstrate groot int gheheele 400 roeden, metsgaders van eene partije meersch gheleghen anden
Reghenboghe in borgoyen groot 400 roeden, de selve ontfaen bij de wdwe van den voornoemden
Jan DOBBELEERE der weesen moeder, die dese ghestelt heeft in handen van Amandt GOETHALS
in minderinghe van tcapitael ende verschenen croos van een onbesette rente van 3 £ gr. tsiaers,
den pennink 16e danof het sterfhuus van de voornoemde der weesen vadere debiteur was.
Is bij den doender ontfaen van Lieven THERASSE trechte van 51 £ 5 sch. gr. die hij schuldich
was over den coop van dheelft vande behuusde hofstede ghestaen inde beeckstrate binnen Dronghen
voornoemt, midts dat denselven THERASSE bij bewijse betaelt heeft ande voornoemde Gillis
MACCOEN tot 32 £ gr. in minderinghe van tgone den selven MACCOEN was pretenderende ten
sterfhuuse van de voornoemde der weesen vadere zulcx dat den doender maer en heeft ontfangen
over de voorseyde reste, de somme van
XIX £ V schell. gr.
Somma Vutgheven, ende betaelinghe ghedaen jeghens den voorschreven ontfanck
Te weten anden voornoemden Amandt GOETHALS, in minderinghe ende ter goeder rekeninghe
van de voorseyde obligatie van drij ponden grooten tsiaers de somme van XIX £ V schell. gr.
Item anden procureur DUYCK over tstellen deser rekeninghe met sijne vacaetien int passeren
van diere metsgaders maken van eene double
III sch. IIII gr.
Item an Burchmeester ende Schepenen over tanhooren deser
II sch. VIII gr.
Item anden greffier over tlesen, appostileren, sluiten ende arresteren van dese rekeninghe
II schell. gr.
Somma van de voorschreven betaelinghe ende vutgheven beloopt XIX £ XIII sch. gr.
Ende den ontfanck hiervooren beloopt
XIX £ VI sch. gr.
Dus meer vutgheven dan ontfanck
VIII sch. gr.
Aldus gherekent ghecalculeert ghesloten ende gearresteert onder alle behoorelicke protestatien
ende onverletheden naer costume, ten daghe maenden ende jare als boven
Toorconde als greffier …………………
1660
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliquae die bij desen maeckt ende overgheeft
Pieter DE VREESE fs. Zeegers als voocht over de drij onbejaerde weesen van Jan CHARELS
gheprocreert bij Lievijne DE VREESE fa. Zeegers te weten Marijn, Mayken ende Chatelijne
CHARELS met Lieven SCHAMP als voocht.
Ontfaen van Gheraert DE CLERCQ over drij jaeren huyshuere van een behuysde hofstedeken tot
Barelvelde ten advenante van 3 £ gr. tleste verschenen kersavont 1657 compt ter somme van 9 £ gr.
Betaelt an Gillinken HAUTEMANS lest weduwe ghebleven van Jan KAERELS 14 £ gr.
Betaelt anden heere pastoor Chapelaen Coster van Ruyselede over de goddelijcke dienst van den
voornoemden Jan KARELS 2 £ 5 gr.
Betaelt an Elisabette DE VREESE over de haudenisse van een jaer Chatelijne KARELS eene van
de weesen volgende den staet brief tot
5 £ 9 sch. gr.
Gfhepresenteert desen 22ste dec. 1660 bij Tanneke LAMMENS wdwe van Pieter DE VREESE
------------------------------------------------------
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Rekenijnghe bewijs ende reliquae die bij desen doet ende overgheeft Joos DE MUYTERE als Camer
voocht van de vaderlicke sijde ende Jan DE VREESE fs. Pieters als voocht van de moederlicke sijde
van Marijn, Mayken ende Cathelijne CARELS filij Jans bij Lievijne DE VREESE fa. Zeghers
Ontfaen van Zegher GHIELENS over twee jaeren pacht van een behuyst hofstedeken in Dronghen
groot 100 roeden de somme van 9 £ gr.
Betaelt an Tanneken LAMME weduwe van Pieter DE VREESE fs. Zeghers 27 £ 3 sch. 11 gr.
Het hofstedeken groot 50 roeden ghebruyckt bij Gheert DE CLERCQ is vercocht an dheer Jacques
DE SCHEPPER fs. Hubrechts voor de somme van 49 £ 4 sch. gr.
18de juny 1664
-----------------------------------------------------Jan BEHAEGHEL fs. Jacques overl. Dronghen 28ste van sporkel 1660
(Reg. 288 fo. 115)
He.: Elisabette VAN PARIJS alsnu in huywelick met Jacques SUYCAET
K.: Marie bij weerdelicke staet haer selfs, Jan, Janneken ende Tanneken noch onderjaerich
V.P.: Christiaen DE GRUYTTERE
Gronden van erfven up de kinderen verstorfven belast met bijleve van de hauderigghe
Eene partije lants in de moerstraete binnen Dronghen groot 800 roeden
Compt in baete den prijs van een veerschip de somme van 9 £ gr.
6de meye 1675
-----------------------------------------------------Liquidatie van den coop van een partije landts in Dronghen an twaterladt groot 279 roeden
onbegrepen ghecompeteert hebbende Adriaenken ende Joosijntken HYDE fie Zeghers door Joos
DHONDT als ontfangher van den heere marquis van Deynse
Dhr. Jacques DE SCHEPPERE Ampman van Dronghen als hoir van dhr. Hubert DE SCHEPPERE
zijnen vader, die ontfangher is gheweest van den heer marquis van Deynse 18de july 1661
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliquae die bij desen doet ende overgheeft Pieter IKET fs. Gheeraerts
ende Jan DE WULF fs. Adriaens ende Joos VAN DER LEYEN als voochden van Janneken DE
WULF fa. Pieters bij Chatelijne YDE fa. Zeghers, de weese Janneken DE WULF noch onderjaerigh.
Janneken DE WULF overleden ende in haere levene beginken gheweest int groot beginhof ende
eenen staet ghemaeckt ten sterfhuyse van date den 2de juny 1657.
Ontfaen van Jan DE WULF fs. Loys de somme van 1 £ 5 sch. gr. over een jaer landt pacht
Janneken DE WULF noch weese sijnde nu haut ontrent de 22 jaeren.
2de juny 1663
-----------------------------------------------------Joannes DOBBELAERE overl. voor 1662
(Reg. 285 fo 262)
en Judoca (Joosijne) DOBBELAERE fa. Martinus overl. voor 1662
K.: Joorinken ende Tanneken DOBBELAERE filia Jan van wiene de voornoemde weesen hoirs
ende elck eenen zesten staeke bedeghen zijn neffens haerlieder ander broeders ende zusters die bij
huwelicke sijn haer selfs bedeghen
V.P.:Gheeraert DOBBELEER ende V.M.: Joos DOBBELAERE
Gronden van erfven toecommende dese twee weesen onbelast met eenighe bijleeve alles
volghende tinhauden vande Cavel brieven danof sijnde ghemaeckt ten sterfhuyse van haerlieder
overledene moeder van daten VIIIe january 1662 als volght
Alvooren competeert Joorinken DOBBELAERE een van de weesen dhelft van 300 roeden meersch
in de wilde danof dander helft toecompeteert Jan VUTSEBAUT haer schoenbroeder in huwelijck
met Martinken DOBBELAERE filia Jans te weten den suyt can van de selve meersch ligghende inne
eene meersch partie van 700 roeden danof de resterende 400 sijn competerende dhoirs van dheer Jan
VAN YDEGHEM abouterende int gheheele noort mijn heere den presedent van Ghendt Oost ende
suyt Jan SLOCK compt voor dese over dhelft tot 150 roen
Dese weese competeert noch dhelft van 300 roeden lants neffens de voornoemden VUTSEBAUT
vuyt een bulck lants lygghende achter een behuyst hofstedeken upde hochstraete op den noort
oost cant van den voorsyden bulck oost sheerenstraete suyt den cavel A ende ten west den secretaris
OVERWAELE noort het goet van BAKELJAU compt voor de selve over dheelft tot 150 roeden
vervolg op het volgende blad
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VERVOLG van den SVG van Joannes DOBBELAERE en Judoca (Joosijne) DOBBELAERE
Gronden van erfven toecomende Tanneken DOBBELAERE dese ander weese bij vercavelinghe
Eerst competeert dese weese een 4e van een behuysde hofstede met dheelft van een camere staende
in de suyt westsijde anden woonhuyse vierde van de schuere ende vierde van alle de fruytboomen
doorenhaghen als andersyns neffens Philips VAN KERREBROECK haeren schoenbroeder bij den
cavel brief vermelt ende alhier ghesien
Item competeert de selve weese het vierde van 695 roeden lants lygghende achter den huyse van
de voornoemde hofstede te weten den suyt westcant van den selve stucke neffens den voornoemden
Philips VAN KERREBROECK suyt ende west den Secretaris OVERWALE noort ende oost den
cavel A en B met de wederhelft
Item competeert de selve weese noch 200 roeden bosch in eene meerdere partie bosch twelcke haer
ghegeven is in forma van een testament van Jonckvrauwe Anne DE BUYST wdwe van dheer Jan
VAN YDEGHEM volgende de letteren van de coopbrief danof sijnde van daten den 10de sept. 1649.
Item angaende de bestiaelen huyscateylen cleederen lijnen ende wullen slachaut verboethede
driecht saet in de lande granen ghedosschen onghedosschen inde schuere hoy stroot waeghens
ploech eechde ende andere arnas dienende tot de lants neerijnghe ende alle voorts wat voor bate can
ghereekent ende gheextimeert worden niet vutghesteken nochte ghereserveert verclaeren de
voornoemde voochden alle tselve thebben doen vercoopen bij eene wettelijcke venditie bij Aman
Burchmeester ende Schepenen van Dronghene twelck bevonden is ten sterfhuyse van Joosijne
DOBBELAERE weese moeder ende angaende sterfhuyse van haerlieder vader. Is ghepasseert eene
wettelijcke staet den welcken hier ghebrocht is ten desen sterfhuyse voor comeren daer bij dat blijckt
bij den Inventaris ten sterfhuyse ghemaeckt ende de licquidatie daer achter staende in den selven
inventaris van daten den VIIIe January 1662 dat voornoemt Joorinken daer inne compt suyver ende
neet ter somme 79 £ 16 sch. 5 gr. ende het voornoemde Tanneken dese eene weese ter somme van
83 £ 6 sch. 5 gr. alles comforma van de selve licquidatie daer acher staende voorts sijn de
voornomde voochden ghehauden te stellen goeden ende suffisanten wettelijcke zekere dies anschot
voor ende heurlieden administratie ende handelijnghe die sij hebben ghehadt ende noch staen te
hebben van de pennijnghen van de voornoemde weesen waer inne wij ons verbinden onsen persoon
goet present ende toecoemende onder de clausule van elck voor andere ende een voor al met
comdempnatie informa
int college 27ste juny 1662
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt Jacques DE SCHEPPER Aman ende Schaut
der prochie van Dronghen aen Anneken DOBBELAERE hauderigghe van Jan BOONE ende nu in
huwelijck met Jan CLEMME ende aen den apparante voocht van de weesen op den 6de sept. 1657
betaelt an de wdwe CHARELS van een alf tonne dobbel bier tot den vuytvaert 9 sch.
Betaelt aen Marten DOBBELEERE de somme van 6 sch. gr. over sijnen dienst int uytstellen ende
scheeden de catheylen tot maecken van de coope tot de venditie 6 sch. gr.
Gillis BOONE ende Gheraert VAN BENEEDEN als apparente voochden 31ste meye 1662
-----------------------------------------------------Supplierende verthoont reverentelick Jan ende Francois BOONE filij Jans, dat dheer Jacques
DE SCHEPPER afghegaen Amman ten sterfhuyse van suppliants voorseyde vader heeft ghehouden
venditie, daervan hij noch in beurse is hebbende tot 7 £ 16 sch. gr. die hij refuseert te betaelen op
pretext dat hij verstaet dat Ulieden heeren de supplianten ten dien offerte souden authoriseren cause
sij hun keeren tot Ulieden deselve.
Wij onderschreven verclaeren ontfaen thebben vuyt dhanden van dheer Jacques DE SCHEPPER de
somme van 7 £ 16 sch. gr. toorconde den 5de maerte 1670
-----------------------------------------------------Liquidatie van de vercoopijnghe ten versoucke van Joos DHONDT als ontfangher van den heere
marquis van Deynse van een partije landts groot 1 ghemet ghenaemt het moortelken ghecompeteert
hebbende Antheunis, Adriaeneken ende Joosijntken HYDE met consorten hoirs van Zegher
HYDE ende zijn huysvrauwe den 28ste juny 1662, gheliquideert int collegie den 27ste sept. 1662
------------------------------------------------------
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Madeleene DANNENS fa. Francois, overl. Dronghen op den 2de sept. 1662
Hr.: Lieven CORIJN, molenaar
K.: Lieven CORIJN, Joos SCHALENS in huwelick met Lievijne CARIJN, Pieter GRIJP in huwelick
met Joosijne CARIJN ende Joos, Frans ende Elisabette CARIJN noch onbejaerde weesen
V.P.: Joos DANNENS ende V.M.: Marten CARIJN
Jooris VAN DER HAEGHEN ende Lieven PATTHIJN in huwelick met Maeyken VAN DER
HAEGHEN gheprocreert bij de voornoemde Madeleene.
Een behuysde hofstede staende huwelick gheconquesteert in Dronghene op den wijck van Bassebeke
groot 450 roeden ende een partije lants ghenaempt het dreefstick groot 600 roeden
Een partijken cauterlant ghenaempt het Cuperstick groot 175 roeden ende noch een bulck lants
ghenaempt Jooris tweerts bulck groot ontrent 800 roeden
Noch een stick lants ghenaempt den vuerensche waermoes lochtinck groot ontrent de 400 roeden
Noch een partije lants ghenaemt het schuyters bulcxken noort Pieter DIERICX causa uxoris wesende
vrij eyghen goet groot 450 roeden.
Noch een partije lants ghenaempt den neesen poel groot 350 roeden
Een partije lants en bosch ghenaemt het peerden kerckhof wesende vrij eyghen goet groot 330 roen
Een partije lants ghenaempt het vlienderken daer in competeert de kinderen van Lowijs
TEMMERMAN verweckt bij Elizabette VAN DER STICHELEN een 32ste deel groot 350 roeden
Een partije lants gheleghen ande raepstraete oost den cappelle bosch suyt Lowijs TEMMERMAN
causa uxoris west de raepstraete noort Geraert VERLEYEN causa uxoris groot 350 roeden
Wort in baete brocht wtten prijs van het draeyende werck in ende buyten Dronghene mullene
4de juny 1663
-----------------------------------------------------Lievijne DE PAPE overl. Dronghen ca. 1663
(Reg. 285 fo 260v)
Hr. Andries COCHUUT
K.: Tanneken COCHUUT nu alleene hoir mits toverlijden van Pierijnken COCHUUT haere suster
V.M.: Jan VAN BEVEREN fs. Frans in huwelick met Magdalene DE PAPE
V.P.: Pieter COCHUUT fs. Christiaens
Gronden van erfven belast met shauders bijleve, dhelft van 400 roeden landts ghenaempt de
warande in Dronghen op den wijck van Luchteren danof dander helft toecompt Magdaleene DE
PAPE noort sheeren straete, oost Frans Sr. COLIN zuyt Jacques BEELAERT als pachters
Dhelft van 240 roeden landts ghenaempt het sandekens landt danof dander helft competeert de
voornoemde Magdaleene DE PAPE
Gronden van erfven commende bij versterfte van Martinken DE VLIEGER weduwe van Guillame
DE PAPE die sij voor deselve bijlevinghe is ghebruyckende haer leven lanck geduerende, te weten
het 4de deel in een bosch ghenaempt den warranden bosch groot 440 roeden danof dander 3 deelen
toecommen Pieter COCHUUT als getraut hebbende Pierijntken DE PAPE. 27ste juny 1663
-----------------------------------------------------Arents VAN NIEUKERCKE overl. voor 1663
He.: Gillijne CALLOOT fa. Lievens
K.: Lievijne ende Marie VAN NIEUKERCKE ende elck eenen vijfden staecke bedeghen sijn
Gronden van erfven bij den overledenen mette hauderigghe binnen huwelick vercreghen
Een partije landts leen groot 4 ghemeten gelegen tot Thielt buyten, oost Gillis BEYTS zuyt
zeker straetken, west tleen van Jor Pieter DE STOPPELEERE ende noort Romeyn DE CAIGNY
in pachte ghebruyckt bij Laureyns VAN DEN BERGHE ten 3 £ gr. tsjaers
Een partije meersch binnen Dronghen in bourgoyen daerment nompt den sompele groot 330 roen,
zuyt den prelaet van Dronghen ende west Jan VLERICK fs. Jans
Een huys stede ende erfve mette schuere, stallen brauhuys, ovenbuer ghestaen ende gheleghen
binnen Dronghen van oudts ghenaempt den Ingel oost Pieter VAN HOOREBEKE zuyt de straete.
Een huys ende stede ghestaen neffens het voorgaende daerinne den overledenen deser werelt
ghepasseert is, oock ghenaempt den Ingel zuyt de straete ende west Jan VAN HECKE
21ste nov. 1663
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Vervolg Bundel 217 Staten van Goed, verkavelingen, likwidaties van sterfhuizen,
wezenrekeningen van de vierschaar van Drongen (1659-1660)
Lievijne LIJBAERT fa. Martens, overl. Dronghen ca. 1663
(Reg. 285 fo 265)
Hr.: Pieter SCHELSTRAETE
K.: Pieter, Jacques, Joos, Gheeraert, Marten, Jan, Lievijne ende Janneken SCHELSTRAETE
V.M.: Jan LIJBAERT ende V.P.: Gheeraert SCHELSTRAETE
Gronden van erfven commende van de overledene sijde
Dese weesen competeren ontrent 200 roeden lants in een behuysde hofstede met een vijfde deel in de
schuere ghemeene ende onverdeelt met Jan LIJBAERT te weten het 3de van het oost hende met den
vuytplant up den Dries ende fruytboomen daer upstande ligghende un eene meedere hofstede groot
int gheheeele ontrent de 5 ghemeten gheleghen in Slijndonckdries danof de resterende deelen
competeren Jan LIJBAERT met consorten abouterende int gheheele oost eenen waterloop suyt de
straete noort monsieur DUBIE causa uxoris
Een stuck lants in meerentre ghenaempt het Curte stuck groot ontrent 2 ghemeten oost dhoirs
Guillame MARTENS suyt Jan HAERTS west het langhe stuck ende noort Pieter VAN LOOKENE
Noch 50 roeden maymeersch ligghende in een partie van een half ghemet desen hauder bij coope
vercreghen van Jan LIJBAERT ligghende in den booris
Gronden van erfven gheconquesteert staende huwelijck met dese overledene
100 roeden meersch ligghende ghemeene met de voorgaende 50 roeden vercreghen bij coope van Jan
LIJBAERT ende een half ghemet meersch vercreghen bij coope van de hoirs van Jacques VAN
VERDEGHEM gheleghen in den booris ende een ghemet maymeersch oock gheleghen in den booris
vercreghen bij coope van Reynier DE VOGHELAERE ende dander helft van dhoirs Janneken
LIJBAERT
Noch een deel in een meerdere partie saylandt ghenaempt den beeck 75 roeden danof het resterende
deel toebehoort den hauder ende Gheeraert SCHELSTRAETE ter causen van haerlieden auders
welcken dit vercreghen heeft van Joos DE KEY
Noch een ghemet bosch gheleghen in Meerentre ghenaempt den blommeswijn bosch vercreghen bij
coope van de hoirs van Marten LIJBAERT
Noch ontrent 1 ghemet lants up Halewijn cautere in twee partien vercreghen bij coope van dhoirs
Gheeraert NEYT ende noch 4 ghemeten lants gheleghen up halewijn cauters anden kelsput
vercreghen bij coope van Jan DOBBELAERE fs Jans
Noch een half ghemet lants in Meerentre in den neesch weghele ghecommen uyten sterfhuys van
Martijne LIJBAERT
26ste july 1663
-----------------------------------------------------Joosijne SCHELSTRAETE fa. Pieters, overl. Dronghen ca. 1663
(Reg. 285 fo 268v)
Hr.: Jan YDE
K.: Luchaes, Pierken, Hansken, Pierijnken, Madeleene, Lievijne, Joosijne, Marie ende Janneken
V.M.: Gheeraert SCHELSTRAETE ende V.P.: Frans YDE fs. Luchaes
Gronden van erfven commende van de overledene
Een 4de deurgaende van een hofstede in Dronghen in de beekstraete danof dander vierde competeert
desen hauder vercreghen bij coope van de weesen van Baudewijn VAN BEVEREN danof dander 2
deelen competeren Pieter VAN BEVEREN ende Jan SCHELSTRAETE groot int gheheel ontrent
een ghemet compt voor deze weesen in den gront over een vierde tot ontrent 75 roeden
Item competeren dese weesen noch een 8ste deel in zes partien van lande ende bosch gheleghen in de
prochie van Ste Laureyns ende Ayghem (= Adegem?) danof de resterende seven deelen competeren
de weesen Lieven SCHELSTRAETE, Gheeraert, Pieter, Jan, Dominicus, Tanneken ende de weesen
van Martinken SCHELSTRAETE ligghende hedent noch tsaemen ghemeene ende onverdeelt
Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert met dese overledene
Een 4de deel deurgaende van de voornoemde hofstede in de beekstraete met de lande daermede
gaende groot int gheheele een ghemet in de beecstraete oost dheeren Chatreusen binnen Ghendt suyt
de straete west de Jesewyten ende noort Pieter ende Gheeraert SCHELSTRAETE compt voor desen
in den gront op ontrent 75 roeden .
Item angaende de catheylen van huysijnghen ende boomen die sijn staende op de gronden van erfven
sijn blijven staene int ghemeene tusschen desen haudere ende sijne weesen 26ste july 1663
-----------------------------------------------------19
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Vervolg Bundel 217 Staten van Goed, verkavelingen, likwidaties van sterfhuizen,
wezenrekeningen van de vierschaar van Drongen (1660-1659)
Onderrekeninghe tusschen Jan VAN BEVEREN fs. Frans in huwelick met Magdaleene DE PAPE
fa. Guillame, tevooren weduwe van Lieven CORNELIS fs. Joos ter eendere ende Gillis DE PAPE
fs.Gillis ende Arent LANDTSMAN fs. Arents als voochden van de weesen van den voornoemden
Lieven CORNELIS gheprocreert bij Margriete DE PAPE fa. Gillis voornompt ter andere .
SVG van hunnen vader ghehauden den 1ste juny 1662
Betaelt an Geeraert VAN BEVEREN ter causen van haudenisse van Pirijntken CORNELIS de
joncste weese de somme van 5 £ gr. en betaelt an Lucas DE WULF ter causen als vooren 30 sch. gr.
Over de drij deelen van viere van 3 £ 14 sch. gr. betaelt an Geeraert DE WULF fs. Jans in huwelick
met de weduwe van Geraert CORNELIS fs. Joos. Geeraert DE WULF fs. Jans heeft in huwelijck de
weduwe van Geeraert CORNELIS fs. Joos
13de febr. 1664
-----------------------------------------------------Inghelbrecht VAN DER MEERSCH fs. Pieters, overl. Dronghen vóór meye 1664 (Reg. 198)
He.: Marie DE VREESE
He.: Hanskens, Liefken, Marie, Barbara ende Flyepote VAN DER MEERSCH
V.P.: Philip VAN DER MEERSCH ende V.M.: Jan DE VREESE fs. Pieters 18de juny 1664
-----------------------------------------------------Pierintgen BOONE fa. Maximiliaen, overl. Dronghen op den 6de april 1667 (Reg. 287 fo 222)
Hr.: Lieven DE VREESE fs. Pieters
K.: Gheercken DE VREESE
V.M.: Maximiliaen BOONE grootvader van de weese ende V.P.: Jan DE VREESE fs. Pieters
Compt in baete over den ligghende prijs van een woonhuys staende op den westackere met het boom
catheyl tsaemen ter somme van 11 £ 7 sch. 3 gr.
Men staet schuldich an Janneken, Lievijne ende Pierintghen DE VREESE over hunnen moederlicke
staet van goede tsaemen ter somme van 149 £ 1 sch. 2 gr.
8ste maerte 1673
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgeeft Jan VAN DER VENNET fs.
Hermans als curateur ten vague sterfhuyse van Jan DE RUYTERE ende Mayken DE VREESE sijne
huysvrauwe in daeten 2de july 1664
Alvooren ontfanck van Gillintken DE VREESE fa. Charles over den coop bij haer als nalinck
ghedaen van d’helft van eene behuysde hofstede met ghelijck helft van 200 roeden landts gheleghen
in Dronghen te coope geveylt met drij distincte clopslaghen de meest biedende volgende de
conditien danof zijnde de somme van 43 £ 2 sch. gr. Item ontfaen van Lieven DE RUYTERE oock
als nalinck cooper bedegen van het 8ste deel deurgaende van een ander hofstede metten lande
gestaen ende ghelegen als vooren de somme van 8 £ 14 sch. gr.
22ste dec. 1664
-----------------------------------------------------Joos DENIJS overl. Dronghen ca. 1664
(Reg. 286 fo 67v)
ende Janneken BOGAERTS fa. Antheunis oock overl. Dronghen ca. 1664
K.: Gheeraert DENIJS van eenen vijfden staecke bedeghen met sijne broeders ende susters
V.P.: Lieven CORIJN daude
Gronden van erfven dese weese toecommende neffens Lieven ende Jan sijne broers metsgaders
Jan DE BRABANDER in huwelick met Francijnken DENIJS
200 roeden lants ende noch 400 roeden lants gheleghen in Dronghen up de boelenaere oost den
hairwech naer Ghendt zuyt Pieter COCHUYT ende dese hoirije . . . 10de dec. 1664
-----------------------------------------------------Tanneken DE WULF fa. Jans, overl. in Dronghen ca. 1664
(Reg. 286 fo 49)
Hr.: Joos VAN DEN BERGHE
K.: Pierken, Lieven, Tanneken, Janneken ende Martinken VAN DEN BERGHE
V.P.: Gillis VAN KERREBROECK ende V.M.: Daneel CLAYS
Gronden van erfven staende huwelick samen gheconquesteert
Eene behuysde hofstede in de beeckstraete groot ontrent 200 roeden rentende onder den erfachtighen
heere van van Dronghene met cleene rente oost daeranne ghelant dheeren Chartreusen suyt de straete
west de boschstraete ende noort Frans COCHUYT
17de sept. 1664
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wezenrekeningen van de vierschaar van Drongen (1660-1659)
Frans YDE overl. Dronghen ca. 1664
(Reg. 286 fo 28)
He.: Lievine WYEME fa. Christiaen
K.: Elisabette YDE ende eenen 6de staecke bedeghen haer broeders ende susters bij ghetijdighe aude
V.P.: Jan YDE fs. Luchaes
Gronden van erfven commende van den overledene sijde
Een vijfde deel van eene behuysde hofstede groot int gheheele 300 roeden in de Schuyterstraete
danof de resterende 4 deelen gheconquesteert zijn met dese hauderigghe
Gronden van erfven gheconquesteert staende dit huwelijck
De vier deelen van vijfven van de bovenschreven behuysde hofstede met de catheylen van huysen
ende boomen daerop staende ende noch 150 roeden meersch ligghende in eene meerdere partije
groot een half bunder in de laeke danof de resterende twee deelen competeert Jan DE WULF suyt
oost Jan YDE west de weduwe Loys DE WULF
Noch een derde part ende deel van 200 roeden lants gheleghen up gapaert cauter
Noch 200 roeden lants up de chapelackere
28ste meye 1664
------------------------------------------------Gillis DE CUCKELAERE overl. Dronghen ca. 1664
(Reg. 286 fo 36)
He.: Joosijne DE VREESE fa. Lenaerts
K.: Lievine DE CUCKELAERE
V.P.: Guillaeme DE CUCKELAERE, oom ende V.M.: Gillis DE VREESE, oom
Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelick
Eene behuysde hofstede in Dronghene up den wijck van Cuese an den Gapaert groot in erfven een
ghemet 50 roeden suyt mijn heere PORTEILLE, west Lenaert DE VREESE met sijne kinderen noort
sheeren straete wesende vrij eyghen goet
18de juny 1664
------------------------------------------------Joos DOBBELAERE , overl. Dronghene ca. 1664
(Reg. 286 fo 40v)
Hauderigghe: Cornelia VAN OOST fa. Joannes
K.: Joos, Cornelis, Marten, Lyevine ende Geerdijnken DOBBELAERE
V.P.: Jan DOBBELAERE fs. Joos ende V.M.: Jan VAN OOST fs. Jans
Gronden van erfven commende van doverledene sijde
Een half ghemet lants ofte daer ontrent gheleghen in de prochie van Dronghene an het Losstraetken
daer nu den woonhuyse opstaet twelcke ghemaeckt is bij den overledenen ende dese hauderigghe
ende tselve blijft ghemeene ende overdeelt tusschen de selve hauderigghe ende haere hoirs half ende
half met den hoven ende boomchateyl oost het voornoemde straetken suyt de wdwe van Jan VAN
OOST ende Lieven VAN DE STICHELE west dhoirs NORMANS ende noort de kinderen van
Cornelis DOBBELAERE belast anden heere Marquis van Deynse twee meukens hevene tsiaers
Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelijck met desen overledenen
Een stuck lants gheleghen binnen dese prochie recht over de kette groot bet dan twee ghemeten oost
Jan DIERICK suyt de kinderen van Cornelis DOBBELAERE ende west de selve ende noort den
deynschen wech belast anden heere marquis met eenen halven sack evene. 16de july 1664
------------------------------------------------Elisabette DE VREESE fa. Pieters, overl. Dronghen voor juny 1664
(Reg.286 fo 42)
Hr.: Pieter VAN DER LEYEN
K.: Pierken, Mayken ende Madeleene VAN DER LEYEN
V.M.: Geeraert DE VREESE fs. Pieters ende V.P.: Joos VAN DER LEYEN fs. Pieters
Gronden van erfven commende van dese overledene
Twee deelen van 125 roeden lants in Dronghen gheleghen in het reygaet danof dander 3de
competeert Pieter DE VREESE fs. Pieter
Twee deelen van drije van 115 roeden meersch gheleghen in borgoyen danof dander helft
competeert als vooren aen Pieter DE VREESE
Gronden van erfven stande dit huwelick gheconquesteert
125 roeden lants ligghende neffens de eerste partie ghecocht jeghens Pieter DE VREESE, Jan
WYEME met consorten
16de july 1664
-----------------------------------------------------21

SVG

SVG

SVG

SVG

Vervolg Bundel 217
Staten van goed, verkavelingen, liquidaties (1660-1669)
Janneken VAN BEVEREN fa Gheeraert, overl. Dronghen vóór 1664
(Reg. 286 fo 5)
Hr.: Frans MESTDACH
K.: Hans ende Frans MESTDACH elck een vierden staecke bedeghen
V.M.: Pieter VAN BEVEREN fs. Gheeraert ende V.P.: Joos MESTDACH
V.M.: Pieter MESTDACH fs. Frans in de plaetse van Pieter VAN BEVEREN
Gronden van erfven bij dese overledene achterghelaeten
Een behuyst hofstedeken in Dronghene an Luchtersdries groot 50 roeden ende een half ghemet lants
te sante rentende onder den heer marquis van Deynse west Pieter VAN BEVEREN suyt dhoirs
LAREBEKE oost den kerckwech lopende naer Dronghene
30ste jan. 1664
------------------------------------------------Livijne DOCX fa. Mattheus overl. Dronghene 12de jan. 1664
(Reg. 286 fo 22v)
ste
Weduwe (1 x): Thomas DE ROOSE
K. (1ste x):: Pieter ende Lieven DE ROOSE
Hr.(2de x): van Geeraert DE VREESE
K.(2de x): Livijne DE VREESE
V.M.: Joos DOCX ende V.P.: Joos DE ROOSE
Gronden van erfven de voornomde Pieter ende Lieven DE ROOSE toecommende bij versterfte van
Thomas DE ROOSE, de twee deelen van veerthiene in een behuysde hofstede groot 50 roeden
gheleghen in de halewijnstraete noort de naervolghende partije suyt Joos DE SCHUYTER
Noch twee deelen van veerthiene in eenen bulck landts groot ontrent 400 roen gelegen neffens de
voornoemde hofstede noort Marten MINNE oost de halewijnstraete wesende vrij eyghen goet
Gronden van erfven de 3 weesen competerende bij den overlijden van de voorseyde Livijne DOCX
de resterende deelen van de voorschreven hofstede ende noch de bestaende deelen van de 400 roen
landts competerende desen hauder
Een behuysde hofstede in den wijck van Bassebeke daer den hauder in woont gheconquesteert in
huwelick groot 1 ghemet gelegen achter de selve hofstede, metsgaders een 5de deel van ontrent een
half ghemet landts gelegen up beeckstraete cauter in den waremoes lochtinck 14de meye 1664
------------------------------------------------Andriesijne DE MEYERE fa. Guillame, overl. Dronghen ca. 1664
(Reg.286 fo 69)
Hr.: Lievens DE VREESE
K.: Janneken, Lievijne ende Pierijnken DE VREESE
V.M.: Guillame DE MEYERE ende V.P.: Jan DE VREESE
Gronden van erfven coomende van soverleden sijde
Een ghemet lants gheleghen in een meerdere partie ghenaempt het roovelt vercocht stande huwelijck
an Gheeraert DE WULF en dan ghecocht een partie lants groot 527 roeden vuyt den sterfhuyse van
dhuysvrauwe van Pieter PATTIJN ligghende in Slijndonckdries ghenaempt den westhackere.
Noch een seste paert ende deel in eene behuysde hofstede gheleghen up Slijndonckdries groot 200
roeden danof de resterende vijf deele, competeren Guillame DE MEYERE
Noch een zeste deel van 500 roeden lants gheleghen boven de hofstede ghenaempt het cauterken ofte
den melackere
Gronden van erfven stande huwelick gheconquesteert
Een partie lants ghenaempt den westhackere groot 232 roeden ende noch een half ghemet lants
gheleghen up den selven westhackere vercreghen bij coope van Frans DE MEYERE
Noch een partie lants ghenaempt de ooststijne groot 267 roeden vercreghen bij coope van Dominicus
VAN DE FONTEYNE wesende vrij eyghen goet
26ste nov. 1664
------------------------------------------------Jan VAN DER GUECHTE , overl. Dronghen ca 1664
(Reg. 286 fo 83v)
He.: Tanneken DE SMET fa. Lievens
K.: Marie VAN DER GUECHTE
V.P.: Christiaen VAN DER GUECHTE ende V.M.: Jan YDE fs. Martens
Dese weese competeert neffens haere moeder een 10de deel van een huys ende erfve ghestaen binnen
Ghendt in de muelenaersstraete ende dander deelen competeert Jan YDE
28ste jan. 1665
-------------------------------------------------
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Anthone VAN DE WALLE, overl. Dronghen ca. 1664
(Reg.286 fo 43)
He.: Barbara VAN OOST fa. Jans
K.: Jan, Joos, Anthone, Gillis, Philip ende Janneken VAN DE WALLE
V.M.: Gillis VAN DER STICHELE fs. Lievens ende V.P.: Jan VAN OOST fs. Jans
Gronden van erfven commende van soverledene sijde
Eerst dhelft deurgaende van een behuysde hofstede gheleghen binnen vierheckenen groot 200 roeden
danof dander helft competeert Pieter VAN DE WALLE met den woonhuyse schuere stallen ende
duyvencotten ende noch een ghemet lants neffens de hofstede
Item noch de drij deelen van viere van 200 roeden lants gheleghen op den boelenaere danof dander
vierde competeert als vooren
Noch twee ghemeten lants ghenaempt den boelaerts bulck gheleghen binnen varendries belast met
twee bijlevens te weten an dese hauderigghe ende an Janneken in huwelick gheweest met Jan VAN
DE WALLE daude.
Gronden van erfven gheconquesteert stande huwelick
Ghecocht jeghens Jan VAN OOST fs. Jans sijn deel hem competerende hem verstorven bij den doot
van sijnen vader gheleghen in Dronghen groot 145 roeden
Noch gront ghecocht jeghens Jan CORNELIS hem competerende causa uxoris 16de july 1664
------------------------------------------------SVG Gheeraert DE CUCKELAERE, overl. Dronghen ca. 1664
(Reg. 286 fo 47v)
fs. . . ? . . ende Pieternelle DE BUYCK
He.: Lyevijne DE RUYTERE fa. Jans
K.: Guillame ende Lyevijne DE CUCKELAERE fa. Gheeraert
V.P.: Laureyns DE CUCKELAERE ende V.M.: Pieter DE RUYTERE
Gronden van erfven commende van den overledenen
Het 4de paert in eene behuysde hofstede groot int gheheele een half ghemet gheleghen in Dronghen
an den cleenen Helshouckdries wanof dander rechte helft competeert Pieternelle DE BUYCK ende
dander vierde paert den voornoemde voocht Laureyns DE CUCKELAERE
Noch een vierde paert van 50 roeden lants ligghende achter de Floncke (herberg) 17de sept. 1664
------------------------------------------------SVG Adriaen DENIJS, overl. Dronghen binnen de jaere 1664
(Reg.287 fo 71v)
He.: Willemingen VAN DEN BOGAERDE
K.: Janneken DENIJS thuwelick met Frans CORIJN fs. Lievens, Marie DENIJS thuwelick met
Jacques KERSSE ende Chaerels, Tanneken, Lievine ende Katalina DENIJS noch onderjaerigh
Gronden van erfven bij desen overledenen achterghelaeten sijnde twee leenen dewelcke sijn
competerende Charels DENIJS voornoemt
Een bunder mersch wesende leen ghehauden van den Leen hove Casstelle van der Auderburch
Drij partijen mersch gheleghen deen aen dander oock Leen van den selven hove groot een bunder
500 roeden mersch ghehauden van den selven leen hove ende drij partijen landts gheleghen daer aen
Eene partije landts groot vier ghemeten wesende leen ghehauden van den leen hove van mijn heer
den prelaet van Dronghen
Gronden van erfven wesende cheyns goederen achterghelaeten bij den overledenen
De vijf deelen van seven van seven ghemeten ende 100 roeden landts ende mersch daerinne
competeert de twee deelen van seven Joos DE ROOSE ende Jan DENIJS ten deele wesende een
hofstede in Dronghen
Een partije landts in Dronghen groot 400 roeden daerinne is competerende den docteur PIJPE een
deel groot 100 roeden
Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert
Een partije landts in Dronghen groot 400 roeden ghenaempt het Cuypers stick 7de october 1670
------------------------------------------------SVG Pierinken NEERYNCK fa. Jans, overl. Dronghen vóór 1665
(Reg. 286 fo 82v)
Hr.: Andries COCHUYT
V.M.: Jan NEERYNCK fs. Simoens woonende in Astene. V.P.: Pieter COCHUYT fs. Christiaens
K.: Pierken, Christiaen ende Janneken COCHUYT
28ste jan. 1665
------------------------------------------------SVG
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Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgeeft Arent LANDTSMAN fs. Arents
ter causen van zijnen ontfanck ende administratie die hij ghehadt ende ghenomen heeft als voocht
van de vaderlicke zijde van de weesen van Lieven CORNELIS in 1ste huwelijck gheweest met
Margiriete DE PAPE fa. Gillis inder manieren hiernaer verclaert
Ontfaen van Pieter DOBBELEERE per reste van der weesen deel van achterstellen van pachte van
dhofstede ande beeckstraete binnen Dronghen. Gillis DE PAPE sijnen medevoocht is overleden.
De weduwe van den voornoemden Gillis DE PAPE is schuldich bij rekeninghe te verantwoorden
tgone haeren overleden man ontfanghen heeft van Pieter DOBBELEERE voornoemt. Ontfaen van
Pierijntken CORNELIS der weesen moye paterneel over so veele sij ghecocht heeft in de venditie
ten sterfhuyse. Ontfaen van Jan VAN BEVEREN fs. Frans ghetraut met Magdaleene DE PAPE te
vooren wdwe van den voornoemden Lieven CORNELIS den 30ste nov. 1662 de somme van 3 £ gr.
Geert VAN BEVEREN in huwelick met Tanneken DE PAPE der weesen moye materneel
31ste sept. 1665
------------------------------------------------Charles VAN DER GUCHTE
(Reg. 286 fo 106)
fs. Charles (fs. Christiaens) ende Mayken VLERICK
overl. binnen Ghent . ? . juny 1659 in sijn leven Bailliu van Dronghen
He.: Margriete DE SCHEPPER nu in huwelick met Jan VLERICK fs. Jans
K.: Charles, Jacques, Jan ende Hubrecht VAN DER GUCHTE, Marie VAN DER GUCHTE
ghetraut met Joos DE PAPE, Elisabette, Petronelle ende Janneken VAN DER GUCHTE.
V.P.: Christianus VAN DER GUCHTE broeder van den overledenen
V.M.: dheer Jacques DE SCHEPPER
Twee partijen mersch gheleghen in Swijnaerde deen teghen dander gehauden van den Leenhove
van Sinte Pieters neffens Ghent ghelant oost ende west aen de schelde
Twee stucken lants in Lathem oock gheleghen deen aen dander
Een behuysde hofstede in Dronghene daer dhauderigghe woont groot in erfven 118 roen paelende
daeranne oost de moeder van den overledenen met hare brauwerije gecommen bij coope van dhr
Hubert DE SCHEPPERE den 22ste meye 1647
Ontrent 500 roeden lants in Dronghene bij thecken zuyt de calsije loopende naer Baerle bij coope
van Gillis DE WULF fs. Adriaens in daten 21ste maerte 1646
Eene mersch oock in Dronghene leen wesende ligghende in bourgoyen groot 400 roeden bij coope
van Adriaen DENIJS in daten 22ste meye 1647
Eene mersch in de prochie van Asne(Afsne?) groot 4 ghemeten gecommen bij coope van Pieter
ende Frans VERLEYEN, Jan ende Elisabeth CORNELIS mitsgaders van Mayken ende Barbelken
DE SCHEPPER van daten van den 14de febr. 1649
Een partijken lants in Dronghene groot een half ghemet gecommen bij coope van dhoirs Jan
MUISHONT ende Joozijntien DE SMET zijne weduwe in daten 28ste april 1649 . . . . .
Voorts competeert desen sterfhuyse het oosthende van den huyse ende herberge de floncke
Er is vercocht an dheer Jacques VAN DER BEKE een leen gelegen op Ste Pieters Aelst groot
10 roeden lants belast mette bijleve van zijne moeder
Jan VLERICK fs. Frans staet schuldich 6 £ 3 sch. 10 gr.
1ste july 1665
------------------------------------------------Jan DE WEVERE overl. Dronghen ca. 1665
(Reg. 286 fo 102v)
He.: Cathelijne DE WEERT fa. Joos
K.: Hansken, Joos, Lievijne ende Janneken DE WEVERE
V.P.: Adriaen DHANENS ende V.M.: Joos DE WEERT
Gronden van erfven commende van d’overledene zijde
Een 7de deel duergaende in een behuysde hofstede groot twee ghemeten gheleghen in de prochie van
Zeverghem oost Frans DE COYERE suyt de betelstraete west Pieter STEYAERT ende noort
Roelandt DOBBELAERE danof dander zes deelen competeert Lieven DE WEVERE met consorten
Noch een 7de deel in eenen maymeersch groot 175 roeden in de voornoemde prochie van Zeverghem
Een 7de deel van een partijken meersch groot 100 roeden gheleghen in de prochie van Vinderhaute
suyt de brugsche vaert danof dander deelen competeren als vooren
1ste july 1665
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Joosijne COCHUYT fa. Jacques, overl. Dronghen ca. 1665
(Reg. 286 fo 75v)
Hr.: Gillis SPEECKAERT
K.: Laureyns, Jan, Pierinken, Elisabette, Janneken ende Joosijne SPEECKAERT
V.M.: Lieven COCHUYT fs. Pieters ende V.P.: Jan SPEECKAERT fs. Laureyns
Gronden van erfven commende van d’overledene zijde
Dhelft van eene behuysde hofstede in Dronghen in den wijck van Halewijn groot met eenen bulck
achter den huyse ende een meerselken achter de schuere ontrent een bunder
Noch dhelft van twee bulcxkens lants ende meersch ghenaempt neelshoveken groot 400 roeden
Noch dhelft van twee ghemeten lants boven de voorgaende wesende cauterlant
Noch dhelft van een stuck cauterlant ghenaempt den hoeteghem groot 325 roeden oost Lieven
COCHUYT causa uxoris noort Gillis DE PAU causa uxoris
Noch dhelft van een particken lants ghenaempt het santbosselken groot 125 roeden gheleghen binnen
de prochie van Landeghem oost dese hoorie
Gronden van erfven stande huwelick gheconquesteert
dhelft van de voornomde hofstede met de lande ende meersch daermede gaende
Item noch dhelft van 325 roeden lants vercreghen bij coope van de kinderen van Pieter COPPENS
ghenaempt den hoeteghem
Stande huwelick vercocht bij desen hauder van sijne gronden van erfven an dhr Pieter DE BAETS
wonachtich in de prochie van Merentre de nombre van 200 roeden bosch gheleghen in de prochie
van Ronsele ende noch vercocht an Karel DE MEYERE een partie lants in Landeghem groot twee
ghemeten ende noch vercocht an Herman VAN DER VENNET een half ghemet lants binnen de
voorseyde prochie van Landeghem groot twee ghemeten
14de juny 1665
------------------------------------------------Andries VAN HOOTEGHEM, overl. Dronghen ca. 1665
(Reg. 286 fo 112)
He.: Barbara WANSELE fa. Laureyns
K.: Hans, Elisabette, Lyevine ende Janneken VAN HOOTEGHEM
V.P.: Gillis VAN HOOREBEKE fs. Pieters ende V.M.: Jan VLERICK fs. Jans
heeft ghenomen eenen cheyns van den erfachtighe heere van Dronghen ende daerop ghemaeckt een
woonhuys, schuerken ende eene smesse gheleghen in het durp, welcken cheyns met de huysijnghen
daer up stande blijven als hedent noch int ghemeene tusschen dese hauderigghe ende haere kinderen
alf ende alf
...
...
15de july 1665
------------------------------------------------Gheeraert DOBBELAERE, overl. Dronghen ca 1665
(Reg. 286 fo 116v)
Hauderigghe: Judoca COCHUYT fa. Joannes
K.: Hansken DOBBELAERE (Jan)
V.P.:Gheeraert HEBBERECHT ende V.M.: Frans COCHUYT fs. Jan als deelvoochden
Gronden van eerfven ghecommen van doverledene zijde de welcke sijn schuldich te volghen dese
weese met den last van de bijleeve van dese hauderigghe naer costuyme
Dheelft van dheelft van een behuysde hofstede met dheelft van het poorthuys daer nu inne wont den
voornoemden Gheeraert HEBBERECHT danof dander vierde paert competeert heeft wijlent Marten
COCHUYT causa uxoris te weten den noort oostcant met alle de chateylen van boomen daer up
staende dander wederheelft vande hofstede is te Cavel ghevallen Philips VAN KERREBROECK
causa uxoris ende Tanneken DOBBELAERE volghende aenhauden van de vercavelijnghe van
daten 8ste Jan. 1662
Noch dheelft van dheelft van ontrent 695 roeden lants lygghende achter de behuysde hofstede in
eene meerdere partie noort ende oost den Cavel D ende F met een ghemet in den voornoemden bulck
belast beede dese partien met heerelijcke renten ghelijcke van haude tijde vutghegaen hebben
Noch een 8ste paert ende deel van de voorseyde behuysde hofstede met de chateylen naer advenant
de welcke desen overledenen verstorven ende gheuseert is bij het overlijden van Lyevinken
DOBBELAERE sijne zuystere in huwelijck gheweest met Marten COCHUYT
Item ende ten lesten noch een 8ste paert ende deel van dheelft van ontrent 690 roen lants achter de
selve behuysde stede twelcke hem verstorven is van de selve Lyevine DOBBELAERE neffens sijne
medehoirs alles volghende aenhauden van de vercavelijnghe als vooren
16de sept. 1665
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Joosijne VAN KERREBROUCK fa. Gillis, overl. Dronghen voor meye 1665 (Reg. 286 fo 118v)
Hr.: Jan LIJBAERT
K.: Gillis, Andries, Jacques ende Magdaleene LIJBAERT
V.M. : Philips VAN KERREBROUCK fs. Gillis ende V.P.: Geeraert HANSSENS fs Antheunis
Gronden van erfven commende van doverledene zijde
Item dhelft van dhelft van 125 roeden lants ghenaempt de biest danof den wederhelft competeert
Guillame VAN KERREBROUCK ligghende hedent noch ghemeene ende onverdeelt
Gronden van erfven gheconquesteert stande huwelick
Een behuysde hofstede groot ontrent een half ghemet in Dronghen ontrent Slijndonck driesch met
ontrent 100 roeden erfve ghecocht van wijlent dhoirs Jacques VERDEGHEM bij Gillinken
LIJBAERT ende dhoirs van Pieter DE PAPE bij
DE WULF oost ende suyt ende west dese voorgaende hofstede
Andere gronden van erfven gheconquesteert stande huwelick Joosijne LIJBAERT 30ste sept. 1665
------------------------------------------------Loys DE WULF overl. Dronghen vóór sept. 1665
(Reg. 286 fo 121v)
ende Margriete COCHUYT fa. Martens overl. vóór 1665
K.: Lieven, Joos, Marten ende Jan DE WULF
V.P.: Passchier DE WULF ende V.M.: Frans COCHUYT fs. Martens
Gronden van erfven commende van hunnen overleden vader
Eene behuysde hofstede in Dronghen in de beeckstraete groot met een bulcxken lants achter de
schuere groot 200 roeden suyt Jan YDE fs. Martens causa uxoris
Noch dhelft van een ghemet lants gheleghen neffens de hofstede danof dander helft competeert
Symoen DE WULF oost ende suyt ende west dese hofstede
Ontrent twee ghemeten lants in Barelvelde in eene meerdere partie ghenaempt den bosch
Noch een half ghemet lants gheleghen in eene meerdere partie
14de oct. 1665
------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Jan VAN DER VENNET ende
Pieter DE WULF Burghmeester van Dronghen als wettelicke voocht van de kinderen van Laureyns
VAN DER HEECKEN ende dat van den ontfanck ende administratie als dat ick Jan VAN DER
VENNET hebbe ghenomen van de venditie van de goederen van de selve kinderen den 5de dec. 1665.
Livijne GILLIS sijne huysvrauwe gheweest ende oock moeder gheweest van Elisabeth DE
BOUVERE die alsoo alfve susters is van de weese Adrianeken VAN DER HEECKEN
Betaelt aen Mayken DE BOUVERE over het doen van diversche weghen die sij ghedaen heeft voor
Laureyns VAN DER HEECKEN ende zijne overledene huysvrauwe tot Bottelare Ghendt ende
Dronghene. Betaelt aen Joos DOBBELEERE over verschot van cleederen bij hem ghedaen over
Gillis VAN DER HEECKEN den tijt hij met hem was woonende 1 £ 15 sch. 6 gr. . 15de sept. 1666
------------------------------------------------Madeleene DE PAPE fa. Guillame, overl. Dronghen op den 5de october 1669 (Reg. 287 fo 16)
Hr.: Jan VAN BEVEREN fs. Frans
K.: Joosinken VAN BEVEREN
V.M.: Pieter COCQUYT fs. Christiaens thuwelick met Pierijnken DE PAPE fa. Guillame
V.P.: Gheeraert VAN BEVEREN fs. Frans
Antheunis DE MUYTERE fs. Martens thuwelick met Joosijne DE PAPE fa. Guillame
Gronden van erfven commende van dese overledene zijde
Dhelft van een partije zaylandt ghenaempt hanskens van de sande lant ligghende in de doorenplas
straete groot 125 roeden ende een partie saylandt ghenaempt de waerrande oost Sr. Frans COLLIJN
suyt Joos SCHELSTRAETE west dhoirs van Jacques BEELAERT noort de straete lopende naer
Vinderhaute compt voor dese over dhelft tot 225 roeden.
Item noch een derde paert deurgaende van eenen bosch ghenaempt de waerande groot 150 roeden
belast met bijleve van Martinken DE VLIEGERE
Gronden van erfve dese weese competerende bij versterfte van Tanneken COCQUYT fa. Andries
die hij heeft gheprocreert bij Lievijne DE PAPE fa. Guillame met den last van bijleve van Andries
COCQUYT Tannekens vader
5de febr. 1670
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(Reg. 287 fo 13)
Jacques GOETHALS fs. Pieters, overl. Dronghen den 7de maerte 1669
He.: Janneken COCQUYT fa. Pieters
K.: Maurutius, Pirijnken ende Lievijne GOETHALS
V.P.: Niclaeys (niet gegeven) ende V.M.: Pieter COCQUYT fs. Pieters
Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert
Een bulcxken lants groot een half ghemet (= 150 roeden) nu wesende betemmert met een woonhuys
een schuerken ende stallen
5de febr. 1670
------------------------------------------------Gheerolf VAN DE VOORDE, overl. Dronghen 16de febr. 1668
(Reg. 287 fo 38v)
He.: Peringen VAN DEN BERGHE
K.: Pieter ende Jan bij ghetijde haude ende Gheert VAN DE VOORDE onderjaerighe weese,
V.P.: Lieven VAN DE VOORDE
De hauderigghe bringht in baete een woonhuys met een verkenskoot staende op cheynsgront van
mijn edele heere VAN DER PIET
23ste juny 1670
------------------------------------------------Tanneken COCKUYT fa. Pieters, overl. Dronghen den 24ste juny 1668
(Reg.287 fo 68v)
Hr. Lieven COCKUYT fs. Jans
K.: Sijntghen ende Vijntghen COCKUYT
V.M.: Gheerolf SPEECKAERT ende V.P.: Joos DE SCHUYTER
Gronden van erfven commende van den overledene
Eerst dhelft van een partije landt nu behuyst ende beplant bij desen hauder ende sijne overleden
huysvrauwe ligghende ghemeene met Lieven COCKUYT haeren broeder gheleghen op Dronghen
in de Alewijnstraete groot 200 roeden
Ende noch dhelft van een partije landt ghemeene als boven groot 500 roeden
Den hauder heeft staende huwelick vercocht twee partijen van lande in de prochie van Landeghem
groot een half ghemet voor de somme van 17 £ gr. Item aen Joos DE SCHUYTER een partije landt
up wilde cauter voor de somme van 17 £ gr.
14de jan. 1671
------------------------------------------------Pauwels DE GRUUTERE, Schepen , overl. Dronghen op den 27ste nov. 1669 (Reg. .. fo 131v)
He.: Cathelijne VAN THEMSCHE
K.: Pieter bij aude sijn selfs, Philips, Pauwels, Marten, Hansken, Josingen ende Marie
V.P.: Jan VAN RENTERGHEM
Dese hauderigghe gheeft te kennen dat zij aen diversche persoonen is goet vindende van bier
te venten eenighe cleene sommen ende daervan luttel vreest te ontfanghen
Men is schuldich aen Gheeraert VAN THEMSCHE over coeffer huere tot Gent verschenen
meye 1671 ter somme van 5 sch. gr.
23ste maerte 1672
------------------------------------------------Martinken NEYT, fa. Jans overl. Dronghen in de maent maert 1669
(Reg. . . fo 192)
Hr.: Joos VAN DEN BEERGHE fs. Robrecht
K.: Jacques, Pierintgen ende Joosintgen VAN DEN BEERGHE
V.P.: Lieven VAN DEN BEERGHE ende V.M.: Lieven NEYT
Gronden van erfven commende van den overledene
Competeert dese weesen een alf ghemet landt in Vinderhaute ghenaempt het reynaerdeken groot
ontrent 150 roen ende een alf ghemet maeymeersch gheleghen in Dronghen in den oostgaevere wijck
groot 150 roeden danof dander helft is geldende Jan COCQUYT fs. Joos
Compt in baete over den prijs van de huysijnghen van desen hauder met de kinderen van den eersten
bedde tsaemen boven tgonne dese kinderen daerinne is competerende de somme van 43 £ 8 sch. 4 gr.
Men staet schuldich aen Janneken VAN DEN BEERGHE de somme van 2 £ 10 sch. grooten soo
veele sij goet vint van haeren moederlicken SVG.
Men staet schuldich aen Lieven VAN DEN BEERGHE over huyshuere van vijf jaeren van sijn paert
ende deel dat hem is competerende in de hofstede daer desen hauder jeghenwordich inne is
woonende
22ste sept. 1672
-------------------------------------------------
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Gheerolf MARTENS fs. Niclaeys, overl. Dronghen op den 1ste october 1669 (Reg. 287 fo 34)
He.: Peringen GIJLLENS fa. Zeghers (GHIELENS)
K.: Jan, Charels ende Joossijngen MARTENS
V.P.: Jan MARTENS fs. Niclaeys
Gronden van erfven staende het huwelick gheconquesteert
Alvooren 73 roeden erfven in eene behuysde hofstede nu bewoont bij Jan VAN HAVERBEECKE
met dhelft van eene camere staende anden huyse. . . . .
Noch dhelft van dhelft van 400 roeden landts ligghende in drij perseelen danof dander helft
Competeert dese hauderigghe ligghende op gappart cauter
6de juny 1670
------------------------------------------------Tanneken VAN DEN BERGHE fa. Denijs, overl. Dronghen den 17de dec. 1666 (Reg. 287 fo 42)
Hr. : Lieven DE BOUVERE
K.: Lieven, Joos ende Janneken DE BOUVERE
V.P.: Jan DE MAEGHT ende V.M.: Lieven DANENS
25ste juny 1670
------------------------------------------------Flyepe VAN NIEUKERCKE fs. Arens ende Gillinken CALLOOT
(Reg. 287 fo 50)
overl. Dronghen up den 15de maerte 1670
He.: Marie DE ZUYTERE fa. Jans
K. : Flyepe, Guillame ende Janneken VAN NIEUKERCKE
V.P. : Jacques VAN NIEUKERCKE fs. Arens ende V.M. : Guillame DE SUYTERE fs. Jans
Gronden van erfven ghecommen van den overledene zijde met den last van bijlevens van Gillinken
CALLOOT weduwe ghebleven van Mr. Arent VAN NIEUKERCKE ende van de weesen moedere
Dese drij weesen competeert een 10de deel in 2 huysen in Dronghene recht over de kercke daervan
deene helft competeert de weduwe Arent VAN NIEUKERCKE ende de resterende deelen de ooms
ende moeyen van de voornoemde kinderen
Noch een 10de deel in eene partie leen groot vier ghemeten gheleghen up de prochie van Hoeyke
danof dander deelen competeeren als vooren
23ste sept. 1670
------------------------------------------------(Reg. 287 fo 61v)
Pieter HALMAN fs. Pieters, overl. Dronghen op den 28ste maerte 1670
He.: Madeleene DE ZUYTERE fa. Laureyns
K.: Pieter, Jan, Lievijne, Tanneken, Petronelle ende Lowijseken HALMAN
Camervoocht.: Jan VAN DER VENNET fs. Hermans
Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert
Een huyse ende erfve in Dronghene ghenaempt het stropt groot 100 roeden 19de nov. 1670
------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die overgheeft Jan VAN DER STICHELE Bailliu van Dronghen
voocht ter causen van sijnen ontfanck bij laste van Jan DE BAETS als voocht van de kinderen van
wijlent Mattheus HOSTE ontfangher gheweest van diversche uytsendijnghen
14de febr. 1671
------------------------------------------------Tanneken VINCENT fa. Pieters, overl. Dronghen 25 febr. 1670
(Reg. 287 fo 82v)
Hr.: Philips TEMMERMAN
K.: Pierken ende Gheercken TEMMERMAN
V.M.: Pieter VINCENT ende V.P.: Jan DE BAETS
Gronden van erven competerende bij versterfte de overledene met bijleve van sweesens grootmoeder
Dese twee weesen competeren het zeste paert van dhelft van eene behuysde hofstede ende andere
edificien in de prochie van Baerle danof dander vijf deelen competeren de weesens ooms ende
moeyen groot over dhelft 250 roeden noort den herwech van Ghendt naer Deynse zuyt de leye
Dese twee weesen competeert het zeste paert in een partijken mersch binnen de voornoemde prochie
groot ontrent 100 roeden. Noch het zeste deel in 478 roeden landts binnen de prochie van Baerle
Noch het zeste paert in 230 roeden landts in de prochie van Baerle.
Noch het zeste deel van dhelft van een alf buynder landts in Dronghen up den Craeyhaert
Gronden van erfven ghekocht bij de grootmoeder
Dese weesen competeert het 12de deel in dhelft van de voornoemde hofstede 25ste maert 1671
------------------------------------------------28
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Lieven DE SCHUYTERE fs. Gheeraert, overl. Dronghene den 20ste meye 1671 (Reg. 287 fo 97)
Hr.: Janneken VAN LEUWE fa. Gheeraerts
K.: Gheeraert, Maerten ende Elisabette DE SCHUYTERE
V.P.: Joos DE SCHUYTERE fs. Gheeraerts ende V.M.: Jan VAN LEUWE fs Gheeraerts
Gronden van erfven ghecommen van de overledenen sijde
Dhelft deurgaende van een behuyst hofstedeken binnen Dronghen in den Helshouck groot 50 roeden
Een ghemet lants up den Craeyhaert met oost dit hofstedeken
Compt in baete van Joos AERTS over het hauden van het kint van Pieter VAN RENTERGHEM
gheprocreert bij Jacquemijnken VAN LEUWE voor twee jaeren
Men staet schuldich an Pierken DE SCHUYTERE fs. Laureyns nu ontrent haut 28 jaeren de somme
van 15 sch. 8 gr. over 11 jaeren huyshuere van de jaere 1644 tot 1655
8ste july 1671
------------------------------------------------Jan DE BRUYNE fs. Adriaens, overl. Dronghen up den 20ste october 1671 (Reg. 287 fo 141v)
He.: Marie BEHAEGELE fa. Jacques
K.: Andriesinken DE BRUYNE
V.P.: Adriaen VAN HOUCKE fs. Jans ende V.M.: Jacques BEHAEGELE voornoemt
Compt in baete over den landpacht van twee partijkens lant in Landeghem 2 £ 6 sch. 8 gr.
Gronden van erfven commende van den overledenen
Een woonhuys met wat erfve in Ghendt int Ackerstraetgen ghenaempt ten trappen
Een alf bunder lants gheleghen in Landeghem in twee partijen ghenaempt het ackerken
Gronden van erfven staende huwelick tsaemen gheconquesteert
Een behuysde hofstede groot een alf gemet ende noch een alf ghemet ghenaempt den wijck
Noch een partijcken lants ghenaempt het buylxken an den gaepaert groot 250 roeden ende een
meirselken ghenaempt het bosselken groot 200 roeden
Dese vier partijen gronden van erfven sijn bij Gillis DE BRUYNE in forma van opdraght erfvelick
ghegeven gheweest an Jan DE BRUYNE sijnen broeder
4de april 1672
------------------------------------------------Gheeraert VAN BEVEREN fs. Pieter bij Tanneken SCHELSTRAETE (Reg. 287 fo 150)
overl. Dronghen den 14de maerte 1672
He.: Joosijntgen PASSIJN fa. Jans
K.: Lieven, Jan, Janneken ende Tanneken VAN BEVEREN
V.P.: Pieter VAN BEVEREN fs. Gheeraerts, grootvader ende V.M.: Jooris DE RUDDERE
Gronden van erfven met den last van 2 bijlevens, d’eene den grootvader ende de tweede de moeder
Eene partije lant in Dronghen groot 400 roeden ghenaempt den H. Gheest bulck
Noch d’helft van 500 roeden meirsch in Dronghen danof dander helft erfvelick competeert de
grootvader Pieter VAN BEVEREN
Noch delft van een 175 roeden lants danof dander helft competeert als vooren
Noch delft van 200 roeden lants danof dander helft competeert als vooren ligghende in den
Waermoes lochtijnck ende noch d’helft van 225 roeden lants danof dander helft competeert als de
voorgaende ghenaempt den diere coop
Noch delft van eene behuysde hofstede met delft van een bulcxken lants groot tsaemen een ghemet
danof dander helft competeert als vooren
Noch delft van delft van een alf bunder meirsch ghenaempt den melckdam danof dander competeren
als vooren ende noch delft van delft van een ander behuysde hofstedeken gheleghen in de
voorgaende hofstede groot int gheheele 100 roen danof een vierde competeert de grootvader als
vooren ende dander deurgaende helft competeert dese hauderigghe met haere kinderen
Gronden van erfven dewelcke staende huwelick gheconquesteert sijn
Dhelft van een behuyst hofstedeken gheleghen in de hofstede groot int gheheele 100 roeden danof
dander helft behoort aen Pieter VAN BEVEREN ende de weesen. Noch delft van een bunder lants
ghenaempt den beck danof dander helft competeert alsvooren . . . De vier deelen van vijfven van drij
ghemeten in drij partijen meirschlant en bosch ligghende deen an dander wesende Leen, dander 5de
paert competeert dese hauderigghe op haer verstorven bij het overlijden van Tanneken PERSIJNS
haere moeye gheweest huysvrauwe was van Lieven COCQUYT fs Martens 16de meye 1672
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Tweede rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Arendt LANDTSMAN
fs. Arendt als voocht van de vaderlicke sijde van de weesen van Lieven CORNELIS in eersten
huwelick gheweest met Margriete DE PAPE fa. Gillis sedert den lesten sept. 1665. 6de april 1672
------------------------------------------------Pierijnken BEELAERT fa. Jacques, overl. Dronghen op den 10de nov. 1670 (Reg. 287 fo 160v)
Hr. Pieter MESTACH fs. Frans
K.: Lievijne ende Tanneken MESTDACH noch onderjaerigh
V.P. ende V.M.: Fyctoor ende Jooris BEELAERT fs Jacques
Compt in baete ter causen dat hij staende huwelick vercocht heeft 275 roeden lants ghecommen van
de zijde van sijne overledene huysvrauwe . . .
...
lesten juny 1672
------------------------------------------------Jan HOSTE fs. Matheus, overl. Dronghene op den 17de maerte 1670
He.: Petronelle DIERICKX fa. Jans nu in huwelick met Lieven DE JAEGHERE
K.: Marie HOSTE
V.P.: Gheraert HOSTE ende V.M.: Jan DIERICKX
Gronden van erven ghecommen van dese overledene sijde
Dhelft van een behuysde hofstede in de Schuyterstraete met het woonhuys, schuere, waeghenhuys
ende duyvenkeete groot in erfven 400 roeden suyt de hoors van Madeleene VAN DE VOORDE
west ende noort dese hoorrije met Gheraert HOSTE waervan dander helft toebehoort Marie HOSTE
Dhelft van 400 roeden landts ghenaempt den Slinderick danof dander helft toebehoort als vooren
Noch dhelft van 125 roeden landts danof dander helft competeert als vooren 13de july 1672
------------------------------------------------Pierijntgen DE PAPE fa. Guilliame, overl. Dronghen op den 16de april 1671 (Reg. 287 fo 170v)
Hr.: Pieter COCKUYT fs. Christiaens
K.: Andries, Guilliaeme, Philips, Lieven, Gillis ende Chaerel COCKUYT
V.M.: Anthone DE MUYTERE ende V.P.: Andries COCKUYT, ooms
Gronden van erfven gecommen van de moederlijcke sijde met de last van twee bijlevens de eerste an
Martijntgen DE VLIEGHERE grootmoeder ende de tweede van hunnen vader naer costuyme
Eene behuysde hofstede in Dronghen groot ontrent 75 roeden oost de straete
Een derde paert in eenen bosch groot een alf bundere genaempt de waerandenbosch danof de andere
twee deelen competeren Anthone DE MUYTERE causa uxoris ende de weese van Jan VAN
BEVERE die hij geprocreert heeft bij Magdalene DE PAPE dus hier voor dese 150 roeden
Noch een 3de paert in dhelft van dhelft van een half bunder lants genaempt de waerande danof dander
deelen competeren alsvooren ende de weese van Jan VAN BEVERE de rechte helft deurgaende van
de voorseyde partije
Noch een derde paert in 100 roeden lants ghenaempt den bruygom, danof dander twee deelen
competeert den voornoemde DE MUYTERE ende de weesen Jan VAN BEVERE
Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert
Een partije gerssijnghe groot een ghemet ghenaempt den Langhenbosch
Noch een 3de paert in een partije lants groot 600 roeden ghenaempt den hooghen bilck danof dander
deelen competeren desen hauder ende Gillis COCKUYT
27ste july 1672
------------------------------------------------Pieter FIERAERT, overl. Dronghen op den 23ste april 1672
(Reg. 287 fo 195)
He.: Janneken MARTENS fa. Symoens
K.: Adriaen FIERAERT
V.P.: Marcus BERTINS
Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen
Alvooren 249 roeden en alf meersch ligghende in eene meerdere partie groot int gheheele 340
roeden danof dander restende deel competeert Jan VAN OOTEGHEM causa uxoris oost daeranne
ghelandt Pieter COCHUYT suyt poortacker west Dominicus SCHELSTRAETE
Een woonhuys in cheyns ghenomen van wijlent Frans COLIJN in Ghendt 5de oct. 1672
-------------------------------------------------
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Lievine VAN NIEUKERCKE fa. Arents ende Gillinken CALLOOT
(Reg. 287 fo 199)
overl. Dronghen 21ste July 1672
Hr.: Joos VAN VERDEGHEM fs. Pieters
K.: Pierken ende Gillijnken VAN VERDEGHEM
V.M.: Mr. Jacques VAN NIEUKERCKE fs. Arens
Gronden van erfven commende van de overledene zijde dewelcke belast sijn met twee bijlevens ten
1ste aen Gillinken CALLOOT kinderen grootmoeder ende ten tweede aen hunne vader
Een 10de paert van een behuysde hofstede wesende den herberghe den Ingel staende int durp danof
de rechte helft competeert Gillinken CALLOOT kinderens grootmoeder ende dander 4 deelen,
kinderens ooms ende moeyen oost daeranne ghelandt Jan BACKELLAU suyt de calsije van
Dronghene ende west de kinderen van Jan VAN HECKE ende noort dhoirs REYSCHOOT
Noch een 10de deel in 4 ghemeten lants in Thielt danof dander deelen competeren als vooren
Gronden van erfven, staende huwelick gheconquesteert
Een behuysde hofstede in Hansbeke met een partijken lants gheleghen op Meerendre ende noch een
partijken lants op Meerendre ghenaempt den winckelbulck groot 400 roen 5de oct. 1672
------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet en overgheeft Pieter DE VREESE als voocht van
Gillis, Jan ende Adriaenken VEREECKEN filij Laureyns aen Gillis DE MEYERE thuwelick met
tvoorschreven Adriaenken VEREECKEN die de voochdije is anveerdende 19de oct. 1672
------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende relicqua die bij desen doet ende overgheeft de weduwe van Jan DE
BAETS ter causen van de handelijnghe ende administratie bij den selven haeren overleden man
ghenomen als voocht van de weesen Mattheus OSTE tsedert den 17de dec. 1671 2de nov. 1672
------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende relicqua die bij desen doet Frans COCKHUYT als voocht gheweest over
Lieven, Joos, Marten ende Jan DE WULF fij Loys bij Margriete COCKHUYT fa. Martens tsedert
den 14de oct. 1665 daete van het crieëren sijnder voochdije ende passeren van de weesen SVG
Competeert aen de weesen een behuysde hofstede in de beeckstraete groot met een bulcxken landts
achter de schuere 200 roeden suyt Jan YDE fs Martens causa uxoris ende een ghemet landts neffens
de hofstede ende noch een half ghemet landts ligghende in deselve partie
7de oct. 1672
------------------------------------------------Renunciate van den 13de july 1672 van Marten DE LOOSE, overl. ca. 1672 (Reg. .. fo 166)
He.: Pierijntken VAN DE MOORTELE
K.: Gheeraert ende Tanneken DE LOOSE
V.P.: Gheeraert DE LOOSE oom
Te coope gheveylt huys ende hofstede met de schuere overbuer boomen ende catheylen in Dronghen
int dorp groot 50 roeden oost den heer raedt VAN DEN PIET suyt de calsijde west dhoirs Geeraert
VAN DER CRUYSEN ende noort den heere deser prochie.
16de nov. 1672
------------------------------------------------Gheeraert SPEECKAERT fs. Lauwerins,
(Reg. 287 fo 227v)
ste
overl. Dronghen op den 28 dec. 1672
wdnr in (1ste x) van Janneken COCQUYT fa. Pieters
K.: Lievijne ende Joosijne SPEECKAERT
V.P.: Gillis SPEECKAERT ende V.M.: Pieter COCQUYT
He.(2de x): Marie POLET fa. Lievens
Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen
Dhelft van een behuysde hofstede groot ontrent een ghemet danof dander helft competeert dese twee
weesen noort de haelewijnstraete oost Lieven Cocquyt suyt de weduwe ende hoirs Gillis DE PAU
ende west seker straetgen scheedende Landeghem en Dronghen
Item dhelft van dhelft van eene partije saylant ghenaempt trogiers ghemet gheleghen in Dronghen
danof dander drije deelen competeeren dese weesen
Een partije lant gheleghen in Landeghem gheleghen aen de puttemeirsch groot ontrent 370 roen
Een partije lants in Dronghen groot 430 roeden
8ste meye 1673
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(Reg. 288 fo 12)
Willem (Guille) KOCHUYT, overl. 25ste jan. 1673
He.: Tanneken DIERICX fa. Lievens
K.: Pieter, Jan, Lieven, Adriaen, Marten, Gilliame, Gheerevintgen ende Tanneken KOCHUYT
V.P.: Jan KOCHUYT fs. Pieters ende V.M.: Marten DIERICX
Gronden van erfven dese weesen competerende met shauderighens blat van bijleve naer costuyme
Eene behuysde hofstede met dhelft van alle catheylen groot 150 roeden gheleghen op Slindonck
Eene partije zaylants in Dronghen ghenaempt de bijlocke groot 150 roeden ende
Een partije lants in Dronghen op Slijndonckdries groot 200 roeden
Een partije zaylants in Landeghem groot 250 roeden
Alle bestialen tzij peerden, coeyen, rendres, calvers, swijnen ende bijna alle de vruchten ende
huyscatheylen zijn berooft ende afghesneden bij het Frans legher dat aldaer is ghecommen up den
24ste meye 1673 zodat het voornoemde sterfhuys bijna te ruwyne is ghecommen 28ste juny 1673
------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die overgheeft Marie HOSTE fa. Matheus, wdwe Jan DE BAETS
als voocht van de weesen van wijlent Matheus HOSTE tsedert het sluyten van de licquidatie den
17de dec. 1671, aen Jan HYDE fs Lucas als wettelicke camervoocht in de plaetse van haeren man.
Ontfanck den welcken competeert Frans HOSTE fs. Matheus
Bringht in onfanck het gonne dat Frans goet compt van de vercoopynghe van een huys tot Gent over
sijn paert ende deel boven als dat den doenderigghens man heeft betaelt
Lieven DE JAEGHERE ghetrauwt met de weduwe van Jan HOSTE
12de july 1673
------------------------------------------------Ghepresenteert bij Lucas IDE ende Andreas VERLEYEN thuwelick met Pierijnken IDE soo over
hun selven als hun sterck maeckende over haerlieder medehoirs van Jan IDE fs Lucas overghevers
ten overstaene van Frans HOSTE weesende Philips VAN DER MEERSCH als naeste bestaende.
Rekenijnghe bewijs ende reliqua die maeckt ende overgheeft dhoirs van Jan HYDE fs. Lucas ter
causen van de administratie bij den selven hunnen vader ghenomen als camervoocht over Frans
HOSTE onderjaerighe weese
Ontfaen van Lieven DE JAEGHERE thuwelick hebbende de weduwe Jan HOSTE over pacht 1673
de somme van 6 £ gr.
Item van Jan VARISELE over huyshuere ende landpacht ter somme van 6 £ gr. 21ste febr. 1674
------------------------------------------------Allen den gonnen etc. doen te weten dat ten versoecke van
(Reg. . . fo 69v)
Jan VAN DER VENNET burghmeester als machtich bij procuratie over Joosijne DE MEYERE
weduwe bleven ten sterfhuyse van Lieven CORRIJN daude, (mits de renunsiatie aldaer ghedaen
ende sijne voorkinderen gheprocreert in huwelicke bij Magdalene DHAENENS) ende Pieter GRIJP
als vader ende voocht van sijne kinderen gheprocreert in 1ste huwelick bij Joosijne CORRIJN oock
fa. Lievens voornoemt in de selve procuratie oock begrepen, in onse ghebannen vierschaere.
De naervolghende goederen te coope gheveijlt
Eene partije zaylandt groot 350 roeden in dese prochie ande raepstraete 17de meye 1674
------------------------------------------------Janneken SOENS fa. Stevens, overl. Dronghen den 28ste july 1673
(Reg. 288 fo 64v)
Hr.: Pieter COCHUYT fs. Pieters fs. Lievens
K.: Joos ende Joosijntgen COCHUYT onderjaerighe weesen
V.M.: Jacques SOENS ende V.P.: Pieter COCHUYT fs. Lievens
Jacques SOENS bijstaende voocht van Adriaen DE CLERCK fs. van Janneken SOENS ghewonnen
bij Maurus DE CLERCQ buyten huwelick voor daete van den trauw met Pieter COCHUYT
Gronden van erfven tsaemen gheconquesteert
d’helft van een behuysde hofstede in Dronghen vercreghen bij coope van Joos DE MEYERE ende
Marten DE CLOET met consorten suyt Pieter DE WULF causa uxoris groot 200 roeden de andere
helft competerende Pieter COCQUYT fs. Lieven desen hauders vadere dewelcke hij vercreghen
heeft bij coope van wijlent Jan VAN LOVENDEGHEM dhaude
Een partije saylant ghenaempt den hooghen bulck vercreghen bij coope van Joos VAN
VERDEGHEM groot 1266 roeden
2de july 1674
------------------------------------------------32

SVG

SVG

Vervolg Bundel 218 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties (1670 – 1675)
Allen den gonnen die dese presente letteren sullen lesen salut met kenisse der (Reg. . . fo 89v)
waerhede doen te weten vuytten dien dat met ten versoecke van Jooris DOBBELAERE fs Gheeraerts
in huwelick met Marie LEDEGANCK tevooren wdwe van Jan DOBBELAERE daude soo over haer
als moeder ende voochde van haer weesekint Jacobus gheprocreert bij Jan DOBBELAERE sijn te
coope gheveijlt de naerschreven partijen van lande.
Eene partije landts gheleghen in Dronghen op den Crayaert groot twee ghemeten oost het Crayaert
straetken suyt Sieur Marten MINNE west Joe SADELEERS ende noort de voornoemden MINNE
Eene partije landts op den kelsput groot 400 roeden oost de weduwe Pieter GOETHALS suyt Sieur
Marten MINNE west de meulewech ende noort dhoirs Pieter SCHELSTRAETE 24ste dec. 1674
------------------------------------------------Mattheus CAMPENS fs. Jooris, overl. Dronghen 14de febr. 1674
(Reg. 288 fo 92)
He.: Tanneken PEERSEGAELE fa. Philips
K.: Pieter, Lieven, Jan ende Cathelijne CAMPENS
V.P.: Jan VAN CROMBRUGGHE ende V.M.: Symoens PEERSEGAELE
Gronden van erfven comende van den overledene sijde
Een partije bosch in de prochie van Ste Denijs bij coope van de kinderen van Mattheus VLERICK
groot ontrent 400 roeden
Gronden van erfven gheduerende huwelick gheconquesteert
Een behuysde hofstede in Dronghen wesende eene herberghe ghenaempt de keete comende bij coope
van Sieur Pieter BONNE groot met een partijken lants daer achter medegaende 200 roeden
Een partije in Dronghen die men noemt de planckens commende bij coope van Thobias VAN DER
CRUYSSEN
9de jan. 1675
------------------------------------------------Gillis VAN DER STICHELE fs. Lievens, overl. Dronghen den 15de april 1674 (Reg. 288 fo 119)
Wdnr (1ste x) van Janneken VAN DE WALLE
K. (1ste x): Lieven, Marie ende Elisabette VAN DER STICHELE
V.P.: Gheeraert VAN DER STICHELE ende V.M.: Pieter VAN DE WALLE
He.(2de x): Janneken THIENPONT fa. Philips nu in huwelick met Marten DOBBELAERE
K. (2de x): Philips, Pieter, Jan, Marten, Gillijntjen ende Joosijntjen VAN DER STICHELE
Deelvoochden.: Gheeraert DE WULF ende Jan DE WULF
Gronden van erfven die bij desen overledenen sijn achterghelaeten
De twee deelen van vijfve in eene behuysde hofstede met eenen bulck landts daermede gaende groot
1000 roeden danof de drij resterende deelen competeren Lowijs TEMMERMAN met sijne kinderen
groot voor desen sterfhuyse 400 roeden
Noch 600 roeden landts in Baerle ghenaempt de twee ghemeten
Noch de rechte deurgaende helft ligghende onverscheen ende onverdeelt met de drij jongste kinderen
van Lieven VAN DER STICHELE van twee ghemeten meersch in de prochie van Afsne in den
boomeersch noortoost de aude leye groot over dhelft 300 roeden
Het vierde van vier ghemeten bosch in Dronghen noorthaut groot 300 roeden
De drie weesen van Gillis bij Janneken VAN DE WALLE presumeren als dat er sijn vercocht
eenighe gronden van erfven gheleghen tot Caprijcke ofte elders die dese voorschreven weesen
moeder waeren toebehoorende
6de meye 1675
------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet maeckt ende overgeeft Jan LAMME fs. Geerolfs
ter causen van alsulcke handelinghe die hij ghenomen heeft van de goederen competerende de
kinderen van Dominicus SCHELSTRAETE geprocreert bij Livine LAMME op de selve kinderen
verstorven naer het overlijden van deselve weesen moeder, met het overlijden van Tanneken ende
Janneken LAMME hunne moeyen ende dat aen Dominicus SCHELSTRAETE voornoemt als vader
Den doender brijnght in ontfanghe de somme van 3 £ 10 schell. gr. over drij jaeren pacht van
sweesen deel in eene behuysde hofstede met de lande daermede gaende gelegen binnen de prochie
van Poessele gebruyckt geweest bij Jan STOMMELYNCK tleste verschenen kerstavont 1668
Een stuck lant in sekeren bosch gelegen binnen Nevele . . .
19e jan. 1675
-------------------------------------------------
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(Reg. 288 fo 97v)
Elisabette DE BRABANTERE overl. Dronghen den 4de meye 1674
Hr.: Pieter SLOCK alsnu in huwelick met Marie BEHAEGEL
K.: Jan SLOCK
V.M.: Pieter DE BRAETERE ende V.P.: Gillis INGO
Men staet schuldich an Thomas BLANCKE over den coop van schaepen 22 £ 3 sch. 4 gr.
Compt in baete over den prijs van een cudde schaepen 51 £ 12 sch. gr.
22ste jan. 1675
------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Marten COCHUYT als voocht van de drij
weesen van Lieven COCHUYT fs. Pieters
Ontfaen op den 29ste nov. 1671 wesende den 1ste dach van de venditie 11 £ 18 sch. gr.
Ontfaen op den 30ste dec. 1671 wesende den 2de dach van de venditie 8 £ 8 sch. gr.
Ontfaen op den 31ste dec. 1671 den 3de dach van de venditie 12 £ 15 sch. gr. 20ste maerte 1675
------------------------------------------------Lieven COCHUYT, fs. Pieters overl. in Dronghen vóór 1672
(Reg. 288 fo 107v)
Wdnr van : Elysabette COCQUYT fa. Jans oock overleden in Dronghen vóór 1675
K.: Joosijntgen, Tanneken (Janneken?) ende Lievijne COCHUYT
V.P.: Marten COCHUYT fs. Jans ende V.M.: Gillis SPEECKAERT
Gronden van erfven dese hoirs toecommende bij versterfte van hunne vader ende moeder
Het deurgaende 6de deel in een behuysde hofstede gheleghen in Landeghem groot een bundere danof
dander deelen toebehooren Jan COPPENS, de kinderen van Jacques COCHUYT ende Lareyns
VERMAERE in huwelijck met Janneken COCHUYT, suyt Alewijnstraete, west Lieven MESTACH
Noch dhelft van een andere behuysde hofstede gheleghen in de Haelewijnstraete binnen Dronghen
danof dander helft competeert Marten COCHUYT groot int gheele ontrent 200 roeden
Noch dhelft van een partijken lant gheleghen aen de voorschreven hofstede groot een ghemet oost
aen de haelewijnstraete suyt Jan VAN HOOREBEKE causa uxoris
Dhelft van een partijken lants gheleghen aen het ackerstraetgen danof dander helft competeert
Marten COCHUYT voornoemt groot int gheele 375 roeden
17de april 1675
------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgeeft Gillis SPEECKAERT ende Pieter
COCKHUYT voochden paterneel ende materneel van Lievijne ende Joosijne SPEECKAERT fa.
Gheraert bij wijlent Tanneken COCKHUYT fa. Pieters
SVG ghepasseert den 8ste maerte 1673
24ste oct. 1675
------------------------------------------------Lievijne D’HAENENS fa. Jans, overl. Dronghen den . . dec. 1675
(Reg. 288 fo 157)
Hr.: Cornelis TAETS
K.: Jan, Adriaen, Tanneken, Marie ende Janneken TAETS onderjaerighe weesen
V.M.: Jan D’HAENENS grootvader ende V.P.: Jooris DE REU oom
Grootvader ende grootmoeder noch beyde int leven
5de maerte 1676
------------------------------------------------Jan LIJBAERT fs. Frans, overl. Dronghen op den 15de nov. 1672
(Reg. 289 fo 154v)
He.: Tanneken GOETHALS fa. Lauwerins
K.: Jan ende Antheunis LIJBAERT
V.P.: Joos VAN DE WALLE fs. Antheunis ende V.M.: Jan VAN DEN BERGHE fs. Jacques
Gronden van erfven staende huwelick ghconquesteert
Een behuysde hofstede groot ontrent een half ghemet vercreghen bij coope van Jan DE CLERCK
fs. Jans gheleghen in Dronghen in den helshouckdries
Een partijken lants groot een half ghemet ghecommen bij coope als vooren gheleghen in Dronghen
op Gaepaert cauter
Noch een partije lants groot een ghemet ende 25 roeden gheleghen in Dronghen daerment heet
Schaubroeck vercreghen bij coope van Jan ende Pieter DE CLERCK
Noch tderde paert deurgaende van vier ghemeten meirsch gheleghen in den craeyaert ghecommen
bij coope van Olivier LOOTENS thuwelick hebbende Margriete DE PAU danof dander twee
deelen competeren Gheeraert GOETHALS
12de nov. 1679
------------------------------------------------34

SVG

SVG

SVG

Vervolg Bundel 218 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties (1670 – 1675)
(Reg. . . fo 137v)
Tanneken BEELLAERT fa. Jacques, overl. Dronghen den 2de oct. 1675
Hr.: Frans VINCENT fs. Frans bij Elisabeth VAN DE VELDE
K. : Jacques, Lievijntien ende Betgien VINCENT
V.M. : Jooris BEELLAERT fs. Jacques
Gronden van erfven gecommen van de sijde van de overledene bij vercavelijnghe ten sterfhuyse van
vader ende moeder
Het 4de deel in een behuysde hofstede groot een bundere ligghende gemeene met Jooris ende Jacques
BEELAERT ende Marten COCQUYT in huwelick ghehadt hebbende Margriete BEELLAERT
Hofstede ende gronden van erfven gheconquesteert staende huwelick
Het derde deel in het vierde van de bovenschreven hofstede bij uytgrootijnghe
Hofstede ende gronden van erfven commende van Margriete BEELAERT haere moeyeende
huysvrauwe van Marten COCQUYT, het 6de deel in het derde van de hofstede 6de juny 1680
------------------------------------------------Geeraert DE BAETS fs. Jans ende Elisabeth DOBBELAERE
(Reg. 287 fo 216v)
overl. Dronghen in de maendt van meye 1672
He: Tanneken TEMMERMAN fa. Jans
K.: Joosijntgen ende Tanneken DE BAETS
V.P.:Jan DOBBELAERE fs. Jans ende V.M.: Philips TEMMERMAN
Gronden van erfven commende van dese overledene sijde de welcke schuldich sijn te volghen dese
2 weesen met den last van de bijleve van dese hauderigge naer costume de welcke den overledenen
verstorfven sijn bij de doodt van Elisabette DOBBELAERE sijne moeder gheweest saeligher
Competeert dese weese de rechte deurgaende helft van de cleene hofstede gheleghen in de
beeckstraete binnen Dronghen danof dander helft competeert de wdwe Lieven TIERASSE paelende
daeranne oost het wederdeel suyt dhoirs van Gheeraert DOBBELAERE west de weduwe Jaecques
BEELAERT ende noort de voorseyde beeckstraete groot 68 roeden
Een bulcxken lants gheleghen ande voornoemde beeckstraete uyt een meeredere partije ghenaempt
de huerijnghe groot 217 roeden
Noch een partije uyt deselve huerijnghe groot 231 roeden, Noch een meersch uyt deselve huerijnghe
groot 273 roeden. Noch een partije lants boven den hoybulck groot 125 roeden
Gronden van erfven die de weesen sijn toecommende bij versterfte van hunnen vader beneffens sijn
alfve zuster Martijntjen DE BAETS bij het overlijden van Jan DE BAETS sijnen vader de welcke
belast zijn met twee bijlevens, deene in proffijte van Joosijntjen OSTE weduwe van Jan DE BAETS
ende dander de weese moedere
Dhelft van een partije lants groot int gheele ontrent twee ghemeten in Dronghen an het bruystraetjen
danof dander helft competeert tvoornoemde Martijntjen DE BAETS groot 300 roeden
Dhelft van het vijfde paert van een partije lant groot 232 roeden ghenaempt haeskens stede danof
dander vier deelen competeren Janneken DE BAETS met consorten noort ende oost Jor Jan ARENS
suyt ende west Christoffel HELAUDT wesende belast aen den heere prelaet van Dronghene
Noch het vierde paert deurgaende van een behuysde hofstede gheleghen an de beeckstraete groot 200
roeden danof dander drij deelen competeren als vooren
Noch een vierde paert van eene partije meirsch in dese prochie groot 1400 roen voor het casteel van
mijn heere van HEDEWAELE daerinne competeert tvoornoemde Martijntjen ghelicke 4de ende de
resterende tvoorseyde Joosijntjen HOSTE weduwe van Jan DE BAETS, suyt de leye
Compt in baete van tvoornoemt Joosijntgen HOSTE over de vercoopijnghe van een huys ende erfve
staende tot Ghendt in doochstraete voor de somme van 29 £ 9 sch. 3 gr.
8ste febr. 1673
------------------------------------------------Pieter SLOCK, overl. Dronghen den 6de febr. 1676
(Reg. 288 fo 146)
weduwnaar (1ste x) van Elisabeth DE BRABANTRE fa. Laureyns
K.(1ste x): Jan SLOCK
V.M.: Pieter DE BRABANTRE ende V.P.: Jan INGO
He.: Marie BEHAEGHELE fa. Jans
K.(2de x): Joosijntgen SLOCK
V.P.: Jan INGO ende V.M.: Jacques SUYCAET
26ste febr. 1676
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(Reg. 199 fo 71v)
Jan DE VREESE, overl. Dronghene up den 9de sept. 1670
He.: Pieternelle MOYKENS
K.: Marie = 23 jr, Janneken = 21 jr, Jan = 19 jr ende Livijne DE VREESE = 16 jr
V.P.: Jan VAN THEEMSCHE, oom
Gronden van erfven daer den overledenen erfachtich uyt gestorven is
Dese weesen competeert het 3de in dhelft van een behuysde hofstede mette landen daermede gaende
in Dronghen groot int gheheele 60 roeden danof dander helft toebehoort VAN DER BURCHT ende
dander twee deelen van drije dhoirs van Pieter DE VREESE
De weesen competeert dhelft van dhelft van een hofstede in Ste Martens Laethem ghecommen van
dese hauderigghe groot 400 roeden oost Jan VAN OUWEGHEM suyt west Jan MOYKENS noort
de straete danof dander helft competeert den voornoemden MOYKENS
3de maerte 1682
------------------------------------------------Pieter HANNEBALCKE fs. Adriaen, overl. Dronghen 1ste nov. 1673
(Reg. 199 fo 132)
He.: Gillijnken LEERMANS
K.: Gulliame ende Pieternelleken HANNEBALCKE (HAENEBALCKE)
V.P.: Adriaen HANNEBALCKE grootvader
Gronden van erfven geconquesteert binnen huwelijck
Dese hauderigghe met haere weesen competeert dhelft van een behuysde hofstede met de catheylen
van huysen fruyt boomen ende ander tronck boomen ende doornhaeghen groot met den chijns 60
roeden het selve hof gheconquesteert bij den overledenen met dhauderigghe jeghens Adriaen
HANNEBALCKE soverleden vader bij vuytgroetijnghe volgens den contracte ende het hofstedeken
met de catheylen van huysen belast waeren met bijleven van den voornoemden Adriaen
ANNEBALCKE belast, welcke voorseyde bijleve op het vercochte goedt is ten proffijte van dese
hauderigghe ende weesen bij de voorschreven uytgrootijnghe met eenen vercocht ende gheleghen
in dese prochie op Slijndoncq driesch lancst de Noortschaeverstraete rentende geheel de hofstede
Men staet schuldigh aen Adriaen ANNEBALCKE over verschenen huys huere van het hofstedeken
soo veele den voornoemden ANNEBALCKE daer vuyt moet proffyteren over sijne 3 andere weesen
boven het gonne als dat desen overledenen met dese hauderigghe daer inne is competerende
Jan NEERMAN dese hauderigghe broeder
18de nov. 1682
------------------------------------------------Elisabeth COCQUYT, overl. Dronghen op den 15de meye 1673
(Reg. 199 fo 178)
ste
Hr.: Joos DE MUYTER wdnr in (1 x) van Pierijnken DE PAEPE
ende in (2de x) Lowijseken HYDE (SVG 14de jan. 1654)
K.(3de x): Geeraert, Joos ende Tanneken DE MUYTER
V.M.: Charel VAN VERDEGHEM
Gronden van erfven bij d’overledene achterghelaeten
dhelft van een meulewal binnen de prochie van Wondelghem groot ontrent de 30 roeden ghenaempt
smautspot meulewal waervan dander helft competeert dhoirs Lieven COCQUYT. De weesen
waeren gherecht in dhelft van 500 roeden lants beneffens de weesen van den voornoemden Lieven
COCQUYT gheleghen in Wondelghem, welcke partije vercocht is met het wederdeel van de weesen
van Lieven COCQUYT waervan is gecommen ter somme van 46 £ 18 sch. wel verstaen dat den
hauder heeft gheproffiteert voor sijn blat van bijleve 11 £ 15 sch. 9 gr. soo blijft voor de weesen
suyver ende net 35 £ 2 sch. 3 gr. welcke pennijnghen sijn in deposito ter griffie van Dronghen
Conquesten ghedaen tusschen de overledene ende den hauder dienvolghende deelsaem tusschen
den selven ende sijne drij kinderen half ende half
Een partije lants in Dronghen op den wijck van Luchteren commende bij coope van de wdwe
Gillis VAN KERREBROECK oost dhoirs van den Raetsheer VULDERE zuyt de selve west de
naervolghende partije ende noort Jan DE WULF fs. Francois groot 500 roeden.
Conquesten ghedaen tusschen de overledene ende den hauder
Een partije lants op luchteren bij coope van de wdwe Gillis VEN KERREBROECK groot 50 roen
Een partije lants gheleghen neffens de voorgaende groot 317 roeden in daten 24ste meye 1672
dhelft van een bunder lants in Dronghen ghenaemt de wilde ligghende onverscheen ende onverdeelt
met desen hauder ende sijne kinderen gheprocreert bij Pierijnken DE PAEPE 16de meye 1685
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Livijne LAMME , overl. Dronghen ca. 1663 ?
(Reg.288 fo 143)
Hr.: Dominicus SCHELSTRAETE
K.: Jan, Dominicus, Gheeraert ende Pieter SCHELSTRAETE
V.P.: Gheeraert SCHELSTRAETE ende V.M.: Jan LAMME
Gronden de voornoemde weesen competerende bij den overlijden van hunne moeder
Eene partije lant ghenaempt s’gravenbrouck gelegen in Dronghen
Item de 3 deelen van viere van een partijken meersch dannof dander vierde competeert aen Joosijne
VAN LAECKE groot 630 roeden gelegen in de prochie van Nevele
Crooserende obligatie de weesen competerende ghesproten van de vercoopijnghe van gronden van
erfven bij den overlijden van Janneken ende Tanneken LAMME hunne moeyen 12de febr. 1676
-----------------------------------------------------Specificatie ende declaratie van tgone Gillis BOONE thuwelick hebbende de weduwe van Mattheus
CAMPENS heeft moeten betaelen naer het maecken van den SVG van Mattheus CAMPENS daerin
dachterghelaeten weesen schuldigh sij den selven BOONE verghelt in recompense te doen
Hebben vercocht binnen de prochie van Ste Denijs eenen bosch.
Den overledenen heeft ghehadt diversche ferie costen over processen die in den SVG niet sijn
inghebracht
. . . 1677
-----------------------------------------------------Jan LIJBAERT fs. Marten, overl. Dronghen den 28ste sept. 1676
Weduwnaar (1ste x) van Joosijntjen VAN KERREBROUCK fa. Gillis (SVG 30ste sept. 1665)
K.(1ste x): Gillis ende Magdaleene LIJBAERT (Andreas ende Jacques zijn overleden)
V.M.: Philip VAN KERREBROUCK
He.: Elisabeth BRUYNEELS fa. Daniel
K.(2de x): Jan ende Marten LIJBAERT
V.P.: Gheert ARENS
Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen
Eene behuysde hofstede groot tot ontrent één alf ghemet wesende den suytcant van de selve hofstede
lanckx ende met den schoocant van de straete met alle sorten van boomen daerop staende met de
gonne staende up tvoorhooft van den dries suyt oost Jan VAN HOOREBEKE suyt west de straete
noort west den dries groot 150 roeden
Dhelft van een alf ghemet in deselve hofstede bij coope van Pieter PATIJN danof dandere helft
toecompt de kinderen van den voornoemden LIJBAERT die hij gheprocreert heeft bij wijlent
Joosijntgen VAN KERREBROUCK abouterende suyt west an den voornoemen HOOREBEKE suyt
west an N. VAN DER VINCKT noort west den dries compt over dit deel tot 75 roeden
In de selve hofstede dhelft van 100 roeden danof dander helft competeert alsvooren comende bij
coope van dhoors Jacques VAN VERDEGHEM ende Pieter DE PAEPE groot over dhelft 50 roeden
Een partije lants ligghende achter de schuere van de roopoorte groot 480 roeden 24ste maerte 1677
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Gheeraert VAN DER
STICHELE als voocht van de weesen van Gillis VAN DER STICHELE ghewonnen bij Janneken
VAN DE WALLE fa. Jans (SVG ghepasseert den 14de juny 1662)
De weesen staen te ontfanghen van Janneken THIENPONT wdwe van Marten DOBBELAERE ende
tevooren weduwe van Gillis VAN DER STICHELE de somme van 5 £ 10 sch. 8 gr. over twee jaeren
landpacht tleste verschenen kersavont 1677
18de febr. 1678
-----------------------------------------------------Marie CORNELIS fa. Gheeraert, overl. Dronghen den maent van oct. 1678 (Reg. 189 fo 18v)
Hr.: Jan VAN DER DONCKT
K.: Adriaen, Liefken, Pieternelle ende Janneken VAN DER DONCKT, onderjaerighe weesen
V.M.: Lieven CORNELIS ende V.P.: Joos VERDONCKT
Gronden van erfven commende van d’overledene sijde
Een partije bosch groot 400 roeden in Ste Denijs heerelijckhede van Overmeersch
Een partije meersch groot 200 roeden ligghende ghemeene met Lieven VERDONCKT in Dronghen
oock heerelijckhede van Overmeersch commende van drije sijden aende leye 30ste april 1678
-----------------------------------------------------37

SVG

SVG

Vervolg Bundel 219 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties (1676 – 1679)
Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doen ende overgeven Jooris DE REU fs. Jans ende
Laureyns DHANENS beede ooms ende voochden over Adriaen, Jan ende Tanneken TAETS
onderjaerighe kinderen achterghelaeten bij Cornelis TAETS gheprocreert bij Lievine DHANENS
heurlieden vader ende moeder was
Betaelt an Jan BOONE van schipvracht van soverledene ende andere noodsaeckelichede naer ende
van Ghendt van den 24ste sept. 1676 ter somme van 3 £ 13 sch. gr.
Betaelt aen Mr. Jan DOBBELEERE ontfanghere op minderijnghe van ommestellijnghen van den
2de oct. 1676 ter somme van 18 £ gr.
Betaelt aen Lieven TUYTSCHAVERE over aerbeytsloon int brauwen 5 sch. gr.
Brengt in uytgeef over Jan TAETS in de walsche schole naer Rijssel . . .
12de aug. 1678
-----------------------------------------------------Cornelis TAETS, overl. Dronghen 24 aug. 1676
(Reg. 289 fo 27)
Wdnr van: Livijne DHANENS fa. Jans ende Cathelijne DRIEGE oock weduwe Jooris TAETS
Cathelijne DRIEGE weduwe van Jooris TAETS ende Jan DHANENS ghestorven in Wondelghem
K.: Adriaen, Jan ende Tanneken TAETS onderjaerighe weesen
V.P.: Jooris DE REU fs. Jans ende V.M.: Laureyns DHANENS fs. Jans
Men doet noteren dat der weesen voorseyde moeder is commen toverlijden voor hemlieden vader,
den SVG is alhier overghegheven den 29ste april 1676
Eene behuysde hofstede alsnu ghedestrueert ende afgebrant door het leger van de Franschen Coninck
ghestaen hebdende in Wondelghem aen Spillebrouxdriesch groot 507 roeden oost de Sasschevaert
Een partije landts in Wondelghem ghecommen van Jooris TAETS der weesen grootvader paterneel
ghenaempt het voorenst cuypken west der weesen grootmoeder ende twee ghemeten maeymeersch
ghenaemt den Durme (= 600 roeden)
Een partijken lant ghecommen van Cathelijne DRIEGHE weduwe Jooris TAETS groot 75 roeden
Goederen ghecommen van Jan DHANENS der weesen grootvader maternel
Een hofstede gheleghen up Wondelghem suyt den driesch met een partije saeylandt ghenaemt het
bogaerdeken ende noch een partije saeylandt ghenaemt den Claeysbulck suydt het gulden van
Wondelghem noort de baenstraete groot 900 roeden. . . . .
12de aug. 1678
-----------------------------------------------------Pieter GOETHALS fs. Pieters,
(Reg.289 fo 124v)
overl. Dronghen in den wijck van Barelvelde den niet gegeven (vóór april. 1672)
ende Janneken AERTS fa. Jans oock overl. Dronghen op den wijck van Barelvelde niet gegeven
K.: Jan ende Pieter GOETHALS (Jacobus is overleden na zijn vader en moeder)
V.P. Jan DANNEELS in huwelijck hebbende (opengelaten) ende de ghemeene hoirs van wijlent Sr.
Pieter AERTS fs. Jans voornompt in de qualiteyt van respectiven oom, ende cousins mitsgaders hier
te vooren deelvoochden ghecreert over te weten den voornomden DANNEELS over de vaderlicke
sijde ende wijlent den voorseyden Sieur Pieter AERTS over de moederlicke sijde over Jan ende
Pieter GOETHALS beede soverleden kinderen
Gronden van erfven ghecommen van heurlieder sweesens vader
Dhelft deurgaende van een behuysde hofstede in Dronghene op den wijck van Barelvelde groot over
de ghemelde helft 100 roeden oost Pieter VAN ASPRE mette wederhelft
Noch dhelft deurgaende van 300 roeden meersch in Dronghen alsnu ten deele bosch waervan dander
helft toecomt Martijnken GOETHALS
Item een partije saylant ghenaempt den grooten peerdebulck groot 666 roeden
Item dhelft deurgaende (danof dander helft toecompt den voorseyden DANNEELS causa uxoris) van
eene partije meersch gheleghen in den puttemeersch groot 170 roeden
Gronden op de weesen ghesuccedeert ende ghecommen van hunne moeder
Een partijken lants in Landeghem ghenaempt het lijfcoopstucxken groot een half ghemet
Gronden van erfven staende huwelijck vercreghen
Een partijken meersch in de prochie van Landeghem in den puttemeersch groot 280 roeden
ghecommen bij coope van Jan AERTS. Gheeraert AERTS broeder van halfven bedde van de weesen
moeder
(6de april 1672)
17de maerte 1679
------------------------------------------------------
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(Reg.289 fo 57)
Mr. Jan WIEME, smid, overl. Dronghene 3de meye 1668
He.: Lievijntgen DE VREESE
K.: Jan, Faelies ?, Gheeraert ende Lowis WIEME
V.P.: Fal . . ? . WIEME ende V.M.: Lieven DE VREESE
Gronden van erfven ghecommen van sweesen vader
Een vierde paert beneffens haerlieden ooms ende moeyen een vierde paert van een behuysde
hofstede gheleghen in den vaerendries ghenaemt den gapaert groot int gheheele 300 roeden
Gronden van erfven tsaemen gheconquesteert
Competeren de 4 deelen van vijfve in een behuysde hofstede onverscheen ende onverdeelt met de
weesen ooms ende moeyen op deselve prochie groot drij gemeten 61 roeden 28ste juny 1679
-----------------------------------------------------Joos VAN VERDEGHEM fs. Joos ende Livijne VAN HUFFELE
(Reg.289 fo 60v)
overl. Dronghen in de maent van augustus 1676
ende de He.: Livijne VAN HUFFELE overl. Dronghen den 8ste meye 1678
K.(1ste x van Livijne VAN HUFFEL): Joos, Chaerels, Janneken ende Bettgen VAN VERDEGHEM
V.P.: Pieter VAN VERDEGHEM ende V.M.: Chaerels VAN HUFFELE
Hr.(2de x van Livijne VAN HUFFELE): Jan DE WULF fs. Lucas, sonder lichaemelijcke hoors
Gronden van erfven bij den 1ste bedde gheconquesteert
Dhelft van een partije bosch ghenaemt het bussevelt danof dander helft competeert Pieter VAN
VERDEGHEM groot ontrent 130 roeden ende een partije saylant up de boelenaere groot 500 roeden
Een partijken lants aende meerscant mullene ghenaempt het langhe stuckxken groot 400 roeden
Gronden van erfven commende van Lievijntgen VAN HUFFELE belast met twee bijlevens deen
helft aen Lievijne D’HAENENS soverledene moeder ende dander helft aen desen hauder ende dese
weesen sijn gherecht over eenen sesden staecke ligghende noch ghemeene ende onverdeelt
Over een 6de in een behuysde hofstede in Nevele ligghende in de naervolghende partijen onverscheen
ende onverdeelt met Christiaen THIENPONDT in huwelick met Bettgen VAN HUFFELE, de
kinderen Joos CNUDDE gheprocreert bij Tanneken VAN HUFFELE, Jan VAN DER HOSSTIJNE
als vader ende voocht over sijn kinderen ghewonnen bij Joorijntgen VAN HUFFELE
Item een stuck lants ghenaemt den nerenbulck groot 400 roeden
Noch gronden in Landeghem en Astene . . . . .
28ste juny 1679
In Bundel 321 vind ik nog
Omme groote ruyse te eviteren heeft den hauder het gheraedich ghevonden omme te abandonneren
alle de goederen actien ende crediten daerinne hem eenich het minste recht soude connen ofte
moghen toecommen bij den voornoemden staet ghecreert inder manieren dat den hauder van
tvoornoemde sterfhuys ghescheeden is . . .
...
12de july 1679
-----------------------------------------------------Deductie ende naeckt erreur ghecommiteert bij wijlent Pieter MESTDACH (Reg. 289 fo 56v)
fs. Frans in het maecken van sekeren staet ten sterfhuyse van Pierijnken BEELAERT fa. Jacques sijn
1ste huysvrauwe was, twelcke aldus overgheeft Elisabeth DE JAEGHERE 2de huysvrauwe van den
selven MESTDACH aen Victor ende Jooris BEELAERT voochden ende naeste bestaende van
Lievijne ende Tanneken MESTDACH gheprocreert bij Pierijnken BEELAERT
In den voorseyden SVG in daten lesten juny 1672 vindt men dat Pierijnken BEELAERT in de maent
november 1670 is overleden soo wanneer de landen generalick waeren besaeyt ende dat de vruchten
daerop staende maer eerst conden ghepresen worden ontrent ougste 1671. . . 12de july 1679
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende ende overgheeft Pieter DOBBELAERE fs.
Gheeraerts voocht van de vaderlijcke sijde van de vijf weesen van wijlent Joos DOBBELAERE
sijnen broeder gheprocreert bij Janneken DE JAEGHERE fa. Andries beyde overleden inde prochie
van Dronghen de weesen bij naeme Lievens, Carel, Joosijne, Gheerken ende Lievijneken .
Lieven DE JAEGHERE als voocht van de selve weesen van de moederlijcke sijde
Betaelt 8 sch. 6 gr. voor Charles een van dese weesen op den 4de dec. ghecocht thebben een paer
causen ende lijfrock. . . . . . . . . . . .
......
6de sept. 1679
------------------------------------------------------
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Joosijne WANDELE, overl. Dronghen 4 aug. 1679
(Reg. 289 fo 71)
fa. Joos ende Susanne DE RUDDERE (2de x) fa. Jan
weduwe van Dominicus VAN WONTERGHEM
K.: Geen ?
wordt ghemaeckt door Mr. Jaspart WANDELE pbr pastoor van Somerghem met dhoirs van Bernaert
WANDELE in sijn leven Greffier van Huysse, broeders van doverledene van vollen bedde, benevens
dhoirs van Joos, Adriaen, Jan, Jacquemijne, Agnesse ende Janneken WANDELE oock Joos kinderen
van den eersten bedde representerende eenen achtste staecke in de vaderlijcke helft ter andere
Judocus, Olivier Adriaen ende Marten WANDELE, fij Bernaerts
Gronden van erfven doverledene toebehoort hebbende bij successie van Susanne DE RUDDERE
haer moedere verdeelijnghe ghedaen den 4de jan. 1644
In de prochie van Nasareth vijf partijen lants deen aen dandere gheleghen tsamen groot twee
Bunderen ende een vierendeel ghenaempt het gheweste in cheyns ghebruyckt bij Jooris VLERICK
Hofstede ende gronden van erfven in haer leven gheconquesteert
In de prochie van Dronghene eene behuysde hofstede groot 361 roeden west Joos CORNELIS ende
noort de noorthautstraete en daerneffens een stuck lants groot 373 roeden ghenaempt tstuckbachten
schuere noort de hofstede oost den heere van Gits
Item zuyt daeranne een partije lants achter tstrop groot 5 ghemeten 111 roeden noort de voorgaende
partije oost den heere van Gits zuyt dherberghe van tstrop . . .
...
6de oct. 1679
-----------------------------------------------------Janneken DHANENS fa. Geeraerts, overl. Dronghen up den 24ste aug. 1678 (Reg. 289 fo 88v)
Hr.: Lieven CORNELIS fs. Geeraerts
K.: Liefken = 14 jr, Guilliame = 8 jr, Pieternelle = 23 jr, Marie = 19 jr, Gillintgen = 16 jr ende
Lievijne CORNELIS = 11 jr
V.P.: Pieter HUYGE, oom
Den hauder competeert dhelft van een behuysde hofstede mette landen gheleghen in Dronghen danof
dander helft competeert dhoirs van Balthasar CORNELIS groot over dhelft 500 roeden, noort
daeranne gelant de voorseyde hoirs zuyt dhoirs van Adriaen DE CUYPERE west daude leye
Gronden geconquesteert staende huwelijck
Een partije maeymeersch gheleghen bachten Hamme op Drongen heerlijckhede van Overmeersch
groot een aut gemet bij coope vercreghen van Jor Frans TRIEST heer van Seghershove, waervan den
hauder competeert dhelft ende dander helft dese weesen . . .
15de nov. 1679
-----------------------------------------------------Lieven COCHUYT fs. Marten, overl. Dronghen op en 17de maerte 1677
He.: Janneken DE VREESE fa. Lievens
K.: Pierken ende Betken
V.P.: Frans COCHUYT ende V.M.: Pieter LIPPENS
Gronden van erfven ghecommen van desen overledenen
Dhelft van eene behuysde hofstede in Landeghem in de Haelewijnstraete groot met den mersch
ligghende achter de hofstede 900 roeden dander helft competeert de hoors van Lieven COCHUYT
met consorten daer dese hauderigghe jeghenwoordich is op woonende oost dheer Pieter VAN
HECKE suyt Sr. Marten MINNE noort Gheeraert MESDACH
Een partije landts groot 263 roeden ghenaempt den scheeren acker oost den heere hooghballiu
Een behuysde hofstede in Landeghem bewont bij Jan COPPENS met de catheylen van huysijnghen
schueren ende stallen met een waegenhuys ende verkenskodt met de catheylen van fruyt boomen
daer op staende groot ontrent een ghemet oost commende anden wech loopende naer wilde muelen
ende eenen bulck ligghende teynden dese hofstede groot een half bunder oost den wech naer de
meulen suyt de voornoemde hofstede west de voorseyde partije
Item competeert als vooren een partijken landts ghenaemt d’ackermersch groot 100 roeden
Item competeert van ghelijcken een partije landts ghenaemt het pelde bulcxken groot 300 roeden
Item eene partije cauterlandt groot 288 roeden daer twee weghen duer loopen
Soo competeert van ghelijcke een partije mersch ligghende in de putte mersch groot 128 roeden
Van ghelijcke een partije landt groot 4 aude ghemeten op Haelewijn ackere 2de dec. 1679
-----------------------------------------------------40
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Jacquemijntjen DOBBELAERE fa. Gillis,
(Reg. 289 fo 93)
overl. Dronghen in den wijck van Noorthaut 3 sept. 1676
Hr.: Pieter DE SCHEPPER fs. Jans
K.: Jan = 32 jr, Pieter = 26 jr, Joosijne = 28 jr, Janneken = 23 jr, Jacquemijntjen = 22 jr,
Gillis = 19 jr ende Loys DE SCHEPPER = 14 jr
.
V.P.: Frans DE SCHEPPER ende V.M.: Pieter DOBBELAERE
Item compt in baete over den prijs van twee peerden, vijf coeyen, een veirsse, een calf, twee
messverckens, drooch haudt loofmande peerdemande ter somme van 71 £ 15 schell.
Onder het nr. 15: Item is dit sterfhuys schuldigh aen Frans DE SCHEPPER sijnen oom over reste
van sijnen moederlijcken staet van goede ter somme van 3 £ 6 schell. gr.
24ste jan 1680
-----------------------------------------------------Augustijn BRAEM, overl. Dronghen op den 13de july 1676, winkelier
(Reg. 289 fo 143v)
He.: Elysabette VAN OOTEGHEM
K.: Pieterken ende Chaerel BRAEM
V.P.: Gillis BRAEMT ende V.M.: Jan VAN OOTEGHEM
Gronden van erfven ghecommen van den overledenen gheleghen in Dronghen
Een hofstede int durp groot voor tweesen deel 33 roeden waervan de twee resterende deelen met de
huysijnghen competeren Gillis BRAEMT
Eene partije saylandt gheleghen op den boelenaere groot 200 roeden
Ander gronden van erfven vuyt hoofde van Janneken DE NOECKERE desen overledens moeder
gheleghen in de prochie van Gallemaere ende Grootackere in het landt van Enegauwe
Een partije mersch in de prochie van Gallemaere up den wijck tsieckelijn groot 450 roeden
Een partije landts op deselve prochie op den Hollebert cautere groot 225 roeden. . . . . . .
Een partije landts ghenaempt het lesschendael gheleghen tusschen Vihaene ende Henegauwen
Gronden van erfven gheleghen in de prochie van Vihaene wesende tlant van Haelst
Een half bunder weede gheleghen in de weerstraete, dus de selve groote 450 roeden
Een ander half bunder weede te Wijsenbeke . . . . . . . . . .
24ste jan. 1680
-----------------------------------------------------(Reg. 289 fo 133)
Pieter VAN BEVEREN, overl. Dronghen op den 22ste october 1679
weduwnaar van ?
K.: welcken maeckt ende overgheeft Joosijntken PASSIJN, alsnu getrauwt met Joos VAN DE
WALLE ende tevooren weduwe van Geeraert VAN BEVEREN fs. Pieters voornoemt
Kinderen van Geeraert VAN BEVEREN: Lieven, Jan, Janneken ende Tanneken VAN BEVEREN
V.P.: Frans MESTDAGH, cosijn
Gronden van erfven: dhelft van een partije mersch in Dronghen groot int gheheele 500 roeden ende
wanof de wederhelft competeert Joosijntken PASSIJN dus hier de helft 250 roeden
Dhelft van 175 roeden landts competeert Joosijntken PASSIJN geeft 87 ½ roeden danof de
wederhelft competeert aen mijnheer ROUSON suyt den heerwegh west Geert DE VREESE
Noch dhelft van 200 roeden landts danof de wederhelft competeert als vooren ligghende in den
waermoes lochtynck oost den kerckwech suyt den heerwech van Ghendt . . . . . . .
Noch dhelft van een behuysde hofstede met dhelft van een bulcxken landt daernevens groot tsaemen
een gemet danof de wederhelft competeert als vooren . . . . . . . . . .
Noch tvierde van een ander behuysde hofstede gheleghen aen de voorgaende hofstede groot in
tgheheele 100 roeden waervan ghelijck vierde competeert de weesen . . . . . . . 6de maerte 1680
-----------------------------------------------------Cornelis DE VREESE fs. Laureyns overl. Dronghen den 15de sept. 1676
ende de He.: Pierijntgien GIJSSENS oock overl. Dronghen in de maent dec. 1679
K.: Marten, Cornelis, Magdaleene, Janneken ende Pierijntien DE VREESE
V.P.: Cornelis LANCKSWEERT fs. Pieters ende V.M.: Marten GIJSSENS
Een huys met de schuere ende coestal daer annex staende op Dronghen op den cappelle driesch
wesende eenen cheyns ten proffijte van de capelle van Ste Geerulf in Dronghen 3de april 1680
------------------------------------------------------
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Janneken VINCENT fa. Jacques, overl. Dronghen Noorthaut 11de sept. 1676 (Reg. 289 fo 148v)
Hr.: Joos CORNELIS fs. Guillaume
K.: Pieter ende Janneken
V.M.: Frans VINCENT fs. Frans ende V.P.: Guillaume CORNELIS fs. Joos
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert
Dhelft van een ghemet lants in dese prochie van Dronghen
Een hofstede metten woonhuyse, schuere, stallen ende andere edificien in Dronghen in den wijck
van noorthaut daer hij jeghenwordich woont noort de noorthautstraete
Eene partije lant ghecommen bij coope jeghens Laureyns VAN DER VENNET ende Jan VINCENT
in daete 26ste july 1646 groot ontrent 650 roeden
Een stuck lant ghenaempt den bunt ghecommen bij coope van Steven FIJLIERS causa uxoris in
daete 7de meye 1662 groot ontrent 361 roeden
30ste april 1680
-----------------------------------------------------Janneken VAN RENTERGHEM fa. Steven, overl. Drongen den 13de sept. 1676 (Reg. 289 fo 161)
Hr.: Gillis COPPENS
K.: Lieven, Jan DE WACHTER in huwelick met Tanneken COPPENS, Jan TUYTSCHAEVER in
huwelick met Lievijne COPPENS, Pieter COPPENS bij huwelick sijn selfs, Pieter DE
SCHUYTERE in huwelick met Petronelle COPPENS, Jan, Gillis ende Joos COPPENS
drij onderjaerighe weesen
V.M.: Lieven COPPENS fs. Gillis ende V.P.: Lieven VAN RENTERGHEM fs. Lieven
Gronden van erfven commende van dese overledene zijde
De rechte helft van 1000 roeden lants in Vosselaere ghenaempt den Bollaert ende noch een
partijken van 150 roen ghenaemt het Neerboomken waervan het wederdeel competeerde Joos VAN
RENTERGHEM ende uytghegroet hebben gheduerende haerlieden huwelick. 8ste maerte 1680
-----------------------------------------------------Willemijnken VINCENT, overl. Dronghen op den . . . meye 1677
Hr.: Jacques DE MULDER
K.: Pieterken, Betgen ende Janneken DE MULDER
V.M.: Pieter VINCENT, oom
Gronden van erfven ghecommen van dese overledene
Een behuysde hofstede ligghende noch onverscheen met den vooschreven Pieter VINCENT in de
prochie van Baerle groot 350 roeden noort den deynschen herwech
Men staet schuldich aen Jacques, Jan ende Janneken DE MULDER fs Jacques ter causen sijnder
eerste huysvrauwe Lievijne VAN KERREBROUCK fa. Jans over haerlieder moederlijcken SVG
ghepasseert voor Schepenen van Dronghen op den 14de meye 1664
8ste meye 1680
-----------------------------------------------------Pieter COCHUYT fs. Lieven, overl. Drongen op den . . . 1677
Weduwnaar van (niet gegeven)
K.: Pieter COCHUYT, Charel VAN VEERDEGHEM thuwelijck hebbende Adriaenken COCHUYT
Joos DE MUYTER als vader ende voocht van Geert, Joos ende Tanneken DE MUYTER die hij
heeft geprocreert bij Betgen COCHUYT ende Marie COCHUYT noch minderjaerigh
V.P.: Gillis VAN HOOREBEKE als oom
Gronden van erfven met de catheylen daerop staende
Een partije landt gelegen aent waeterlaet groot 400 roeden oost den gendtschen hairwegh suyt het
waterlaet west de kinderen van Joos DENIJS ende een partije gelegen aen de bourgoyen groot een
gemet west den hairwegh ende oost de bourgoyen ende noch een gemet landts ontrent den meulen
noort den hooghen wegh, zuyt de merschen west Charel DENIJS
Noch een stuck landts groot 250 roeden gelegen op den boelenaere oost den prelaet van Dronghen
Noch 400 roeden landts gelegen op Sleyndonck bij de boskeete
Dhelft van 330 roeden landts danof dander helft competeert desen overgeven ende sijne medehoirs
ten sterfhuyse van sijne moedere gelegen aen de keete op de sesthien ghemeten.
Item een huys gestaen op de veerstraete aen deene sijde ghehuyst Gillis CORNELIS ende ter andere
dhoirs van Geert VAN DE VOORDE groot ontrent 200 roeden
3de july 1680
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(Reg. 198 fo …)
Lisabette VERSCHAFFELE, overl. Dronghen den 8ste meye 1678
Hr.: Jan HARENAUT (ARNAUT) fs. Jan ende Maeyken DONT
K. : Nelken (Cornelia) ende Marietjen
V.M.: Geeraert VERSCHAFFELE
Gronden van erven die schuldich sijn te volghen dese twee weesen
Een partije saeylant up Roogem binnnen het vrije in Gent oost ende suyt de kercke van Ackerghem
Een huys op het durp in Dronghen vercreghen bij coope van de weesen van Jan VAN HECKE
Item een vierde van een huys ghedeelt bij de doot van Jan ARENAUT ende sijn huysvrauwe was
Maeyken DONT ende gheleghen binnen Vierheckenen ende een partijken lant gheleghen op den
boelaere groot int gheheele 205 roeden
21ste oct. 1680
-----------------------------------------------------Lievijne STEYAERT fa. Christoffel, overl. Dronghen op den 17de oct. 1678 (Reg. 199 fo 1)
Hr.: Lieven VAN VERDEGHEM fs. Joos
K.: Lievinneken ende Marie VAN VERDEGHEM
V.M.: Christoffel STEYAERT ende V.P.: Pieter VAN VERDEGHEM fs. Joos voorseyt
Men staet schuldich aen Han HYDE fs. Martens Burgmeestere deser prochie, Jan DE NOCKERE
ende aende weduwe Philips VAN DER STRICHT eene croyserende rente van 9 £ gr. tsjaers
losbaar den penninck 16e is capitael 150 £ gr. waervan dese rente Pieter VAN VERDEGEM
fs. Joos te doogen heeft de somme van 27 £ 10 sch. gr.
5de febr. 1681
-----------------------------------------------------(Reg. 199 fo 5)
Janneken VARESEELE, overl. Dronghen den 10de july 1679
Hr.: Lucaes HYDE
K.: Francois HYDE = 3 jr ½
V.M.: Jan VARESEELE, oom
Den hauder competeert in de beeckstraete een deel van een vervallen hofstede met noch een
partijken landt ende mersch ligghende noch onverscheen beneffens sijne medehoirs
Den hauder staet schuldich aen sijne broeders ende susters over coop van cooren tot 16 sch. gr.
ende aen Marie HYDE fa. Jans over verscheenen landpachte tot 6 £ 3 sch. 8 gr. 5de febr. 1681
-----------------------------------------------------Gillis VAN PETEGHEM, overl. in Dronghen den 12de ougste 1676
(Reg.199 fo 8)
ende Janneken ARNOUTS fa. Adriaens bij Marie DHONDT, overl. Dronghen ? vóór 1680
K.: Marie VAN PETEGHEM, een jonck caduck kint
V.M.: Jan ARNOUTS oom
Janneken ARNOUTS is in 2de huwelick gheweest met Geeraert DE VLIEGHERE
Originelen venditiebrief in daete 8ste juny 1678
Gronden van erfven gerecht op de weese tot één vierde bij het overlijden van der weesen
grootmoeder te weten 500 roeden bosch ende 200 roeden bosch gheleghen in de prochie van Lathem
Een partije landts in Dronghen op den wijck Boelenaere groot 200 roeden ende een behuysde
Hofstede in den wijck vierheckenen groot met den bogaert een alf ghemet 5de maerte 1681
-----------------------------------------------------Livine SCHELSTRAETE fa. Lievens ghewonnen bij Egidia VAN HEE
(Reg. 199 fo 31v)
overl. Dronghen Luchteren 9 sept. 1679
Hr.: Pieter VINCENT
K.: Pieter, Geert ende Tanneken VINCENT, onbejaerde weesen
V.M.: Joos VAN DE WALLE, cosijn
Gronden van erfven ghecommen van soverledens sijde
Een behuysde hofstede in den wijck van Drongen Luchteren groot ontrent 100 roeden suyt oost de
kinderen van Geert VAN BEVERE noort west Charel AERTS ende eene partije zaylandt groot 200
roeden genaempt het crommestucxken gheleghen op Luchteren
Noch een partije landt genaempt het vossestuck gheleghen als vooren groot 330 roeden
Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert
200 roeden landts op beeckstraete cauter vrij eyghen goet ende een partijken mersch genaempt het
haelken groot ontrent 200 roeden ghelegen in den wijck van Keuse
28ste meye 1681
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Tanneken TEMMERMAN fa. Jans, overl. Dronghene up den 15de april 1678 (Reg. 199 fo 12)
Wdwe in (1ste x) van : Gheeraert DE BAETS
K.(1ste x): Joosijntken ende Janneken DE BAETS
V.P.: Jan DOBBELAERE ende V.M.: Philips TEMMERMAN
Hr.: Lieven BUYSSE fs. Jans
K.: Jooris BUYSSE = 2 jr.
V.P.: Pauwels DE SMET oom ende V.M.: Philips TEMMERMAN, oom
Desen sterfhuyse competeert 6de paert van dhelft 1100 roeden wesende deel van een hofstede ende
landen binnen hove in de prochie van Mariakercke up de heerlijchede van Schaubroeck ghemeene
ende onverdeelt met Philips, Lieven, Jan ende Matheus ende Gillis IDE in huwelijck met Vintken
TEMMERMAN oost de bagijnen van Ste Elisabeth ende dhoirs Pieter VAN RENTERGHEM
Item competeert desen sterfhuyse tseste van een partie landts ghenaempt den langhen Reebulck oock
gheleghen in Mariakercke groot over tseste 92 roeden en half . . . . . . .
Item competeert desen sterfhuyse tseste van een partie landts in Mariakercke up Colleghem Ackere
ghemeene ende onverdeelt alsvooren groot over tseste 75 roeden . . . . .
Item competeert desen sterfhuyse den oost ende suyt cant van een behuysde hofstede in Mariakercke
aen de Schuyterstraete daer de moeder overleden is groot 214 roeden . . . .
Item een hettijnghe ofte maymeersch gelegen op Mariakercke achter Joos SCHELSTRAETE oost
den hooghbailliu van Ghendt zuyt de lieve west de bagijnen van Ste Elisabeth
Andreas ende Pieter BUYSSE fs. Jooris woonende tot Sleydinghe
Den hauder heeft gronden in Sleydinghe ende Everghem
5de maerte 1681
------------------------------------------------(Reg. 199 fo 39v)
Mayken DAENENS fa. Jans , overl. Dronghene op den 17de meye 1679
Hr.: Gulliame DE DAPPERE
K.: Lievinken 8 jr. ende Fliepe = 4 jr
V.M.: Franchois DAENENS ende V.P.: Lieven DE DAPPERE
Gronden van erfve met dhelft van een hofstede waer den hauder competeert de helft van het catheyl
In de prochie van Astene d’helft van een hofstede daer Pieter DAENENS op ghewont heeft ende een
partije landt ghenaempt tcauterken groot 314 roeden paelende daeraen den cavel B met 140 roeden
van het selve stuck landts
28ste meye 1681
------------------------------------------------Lieven MOREEL fs. Laureyns, overl. Drongen den 29ste maerte 1678
(Reg. 199 fo 46)
He.: Elysabette VAN DE GEHUCHTE
K.: Geertken, Joosijntien ende Janneken MOREEL
V.P.: Arent MOREEL oock fs. Laureyns
25ste juny 1681
-----------------------------------------------------Cathelijne MYNCKE fa. Bavo, overl. Drongen in de maendt october 1677 (Reg. 199 fo 48v)
Hr.: Jan COMPRÉ
K.: Bavo, Joos, Jan, Pieter mitsgaders Cathelijne ende Valeria VAN COMPRÉ onbejaerde weesen
V.M.: Jan MYNCKE cosijn
Gronden van erfven ghecommen van soverleden sijde
Dhelft van een behuysde hofstede wanof de wederhelft competeert Valeria MYNCKE weduwe van
Pieter DE MEY groot int geheele ontrent 100 roeden geheleghen op den wijck van Halewijn
Item dhelft van 330 roeden landts wanof de wederhelft competeert als vooren op den wijck
van Halewijn oost de voorgaende hofstede west de straete compt over dese grootte 165 roeden
Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert te weten een alf gemet landts gheleghen in den
bulck hiervooren gedeclareert suyt oost den sterfhuyse van voornoemden Bavo MYNCKE fs. Jans
compt over de selve grootte van 150 roeden
25ste juny 1681
-----------------------------------------------------Tanneken DE WEVER, overl. Dronghen … maerte 1680
(Reg. 199 fo 63)
Hr.: Lieven DOBBELAERE
K.: Pierijntien
V.P. Jaspard DOBBELAERE, oom (ontfanger van Vinderhaute)
5de nov. 1681
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Jan BRAEM fs. Lievens ende Janneken DE NUCKE
(Reg. 199 fo 55v)
overl. Dronghene op den 28ste aug. 1676
He.: Martijnken VAN MALDEGHEM
K.: Lieven, Pieter Benedictus, Joos, Janneken ende Filipotte BRAEM alle sesse onderjaerigh
V.P.: Gillis BRAEM
Gronden van erfven commende van haerlieden vaeder die gheleghen sijn in den lande van Aelst
ende Henegauwe daer inne dese hauderigghe competeert haer bladt van bijleve naer costuyme
Een partije mersch gheleghen in de prochie van Gaellemaere op den wijck ghenaempt tsiekelijnghen
west ende noort de straete belast met een capoen tsjaers aen den heere van aldaer groot 450 roeden,
ligghende dese partije meersch noch ghemeene ende onverdeelt tusschen dese weesen ende Gillis
BRAEMPT ende Jan MINCKE fs Jans in huwelick met de weduwe van Augustijn BRAEM daerinne
dese weesen gerecht sijn den proprieteyt het duergaende rechte deel.
Een partije lants in deselve prochie op den hollebet cautere daer den wech doorloopt naer Halle
Een partije bosch binnen de selve prochie wesende deel van een meerderen bosch groot 225 roeden
Een partije bosch ligghende binnen de prochie van Groot Aeckeren
Een partije landts ghenaempt het lesschendael gheleghen tusschen Vihaene ende Henegauwe groot
een dachwant jeghenwordich ghebruyckt bij Michiel DE BOE
Gronden van erfven verstorven op desen overledenen binnen de prochie van Vihaene land van Alst
de welcke ghejont sijn aen desen overledenen ende Gillis BRAEM ende de weesen Augustijn
BRAEM bij Elisabette VAN NUCKERE haerlieden overleden moeye
Een half bunder weede binnen deselve prochie in de weststraete. . . . . . . . .
Andere gronden van erfven ligghende binnen de prochie van Dronghen
Een partije saylant gheleghen op den Boelenaere cautere groot 60 roeden
Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelick met dese hauderigghe
Dhelft van eene behuysde hofstede commende bij coope van Pieter VAN DE WALLE groot 111
roeden en half ende 125 roeden lants in den bulck binnen vier heckenen
Er is vercocht bij dese hauderigghe aen Helias VAN DER KEERE een bunder lants van de
hauderigghe sijde haudende goederen gheleghen op de prochie van Thielt 19de nov. 1681
-----------------------------------------------------Egidius SPEECKAERT, overl. Dronghen 30ste nov. 1675 (= 64 jr. P.R.)
(Reg. 199 fo 64)
weduwnaar in (1ste x) van Joosijne COCQUYT
K.(1ste x): Jan, Laureyns, Betgen ende Janneken, Christoffel DE JAGERE in huwelijck met
Joorijntien SPEECKAERT ende Gillis VAN LAECKEN in huwelijck met Joosijntien
SPEECKAERT
He. (2de x):: Joorijntien DOBBELAERE
K.(2de x): Geeraert, Livijne, Geerdijne ende Marie SPEECKAERT, 28 jan. 1682
V.P.: Laureyns SPEECKAERT voornoemt
Gronden van erfven ghecommen van soverledens sijde vercavelijnghe van den 18de jnuary 1676
350 roeden lants in Dronghen genaempt den beck ende 250 roeden lants vercreghen bij coope van
dhoirs van Geert SPEECKAERT danof de wederhelft competeert dese hauderigghe ende dhelft
van 730 roeden landts danof dander helft competeert als vooren
10de dec. 1681
-----------------------------------------------------Joosijnken DE PAPE fa. Guilliame, overl. Dronghen op den 7de aug. 1679 (Reg. 199 fo 65)
Hr.: Anthone DE MUYTERE
K.: Lieven, Pieter, Marie, Janneken ende Joosijnken DE PAPE onderjaerighe weesen
V.M.: Pieter COCHUYT fs. Christiaens
Gronden van erfven die ghecommen sijn van dese overledene sijde
Eene partije mersch in Dronghen in den Oostgaever groot 400 roeden
Eene partije landts gheleghen op beeckstraete cautere ghenaempt de bruyt groot 200 roeden
Gronden van erfven gheconquesteert staende huwelijck
Eene behuysde hofstede in de beeckstraete groot met het landt aen het hof 650 roeden
Een alf ghemet landts gheleghen aen de hofstede suyt den herwech naer Merentre
100 roeden landts gheleghen op beeckstraete cautere
28ste jan. 1682
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Jan VAN DER VENNET fs. Herman, overl. Dronghene den 27ste maerte 1678 (Reg. 199 fo 74v)
He.: Magdaleene VAN DER STICHELE fa. Gillis oock overl. Dronghene 19de juny 1678
K.: Janneken VAN DER VENNET weduwe van Jan DE WULF, Pieter DE PAU als in huwelijcke
met Pierijntien VAN DER VENNET, de acht weesekinderen van Gillis VAN DER VENNET, de
weese van Jan VAN DER VENNET fs. Jans, ende de twee weesen van Elisabeth VAN DER
VENNET bij Guilliame MANAUT, elcken over eenen vijfden staecke
Leenen dewelcke nu ghedevolveert zijn op het ghemelde Janneken VAN DER VENNET sijne
audste dochtere consisterende inde naerschreven partijen.
In Vosselaere een partije lands tenden tseven bundere paelende daeranne noort oost d’aelmoesserije
van Ste Baefs, suyt den heerwech, suyt west den prelaet van Drongen groot 628 roeden
Een partijken lants beplant met eecken boomen ghenaempt de leendreve abouterende daeranne noort
oost Gillis MACCOEN suyt oost den heerwech suyt west d’aelmoesserije groot 148 roeden
Een partije meersch in de Calaingiemeersch commende met den suyt oost eynde jegens den cauter,
suyt west ende noort oost dit sterfhuys bij coope van dhoirs Cornelis VAN DER VENNET
Een bulcxken inde zelve prochie groot 304 roeden, welcke vier partijen bestaen in een Leen
ghehauden van de Leenhove van Nevele
Het tweede Leen is een meerschelken in de prochie van Landeghem ghenaempt het kerselaerken
groot 113 roeden met een stucxken cauterlant groot 50 roeden maeckt tsaemen 163 roeden
sorterende oock als tvoorgaende ten Leenhove van Nevele
Gronden van erfven commende van den overledenen ghedeelich tusschen dhoirs in vijfven
De rechte deurgaende helft van een hofstede in Landeghem daervan dander helft toebehoort
Jacques VAN LOOCKENE groot met den bogaert, kindekens hof, tbulcxken bachter schuere,
twallebulcxken ende bulcxken aen den ootput al tsaemen tot 1395 roen
Den claverbulck groot twee ghemeten ende 13 roen, noort west de voorschreven hofstede met
kindekens hof noort oost Christiaen VAN DER VENNET totter helft van het straetien hiermede
gaende suyt oost Jacobs Ste ende suyt west tbulcxken gemeene lighende met de hofstede
Item een andere bulck genaemt Jacobs Ste groot 471 roeden . enz.. 3,4,5,6,7,8,9,10,11
Ander Leen van de voorseyde Magdaleene VAN DER STICHELE ende met haer overlijden oock
vervallen op tvoorseyde Janneken VAN DER VENNET hare audste dochter
Een bulck lants in Dronghen in den wijck van keuse ghenaempt thoogheleen groot twee ghemeten
Een bulck noort daeranne ligghende ghenaempt tnereleen groot 2 ghemeten, paelende oost daeranne
de raepstraete zijnde tvoorschreven leen gehauden van den Leenhove van den heere van Dronghene.
Een hofstede binnen Dronghen neffens den varendriesch groot 250 roeden met noch een gemedt en
20 roeden bachten huyse oost daeranne gelegen de weduwe van Antine YDE, suyt den capellebosch
ende dhoirs van Louys TEMMERMAN enz…. ,2,3,4,5,6…18 . . . . enz. . . . 20ste meye 1682
-----------------------------------------------------Marten IKET fs. Gheerolf, overl. Dronghene op den 6de meye 1678
(Reg. 199 fo 108)
He.: Cornely VAN PARIJS
K.: Pieter, Gheeraert, Lievinneken ende Janneken IKET
V.P.: Pieter IKET
Men staet schuldich aen mijn heere MAES over drij jaeren huys huere ende landtpachten
Men staet schuldich aen Marten COCQUYT over het frans logement 1 £ 14 sch. 7 gr.
De hauderigghe heeft vercocht van haere sijde haudende gronden naer het overlijden van haeren man
eene partije saylant groot 200 roeden in Landeghem aen Jacques VAN PARIJS haeren broeder voor
16 £ grooten vlaems ende gebruyckt voor het maecken van een schuerken 13de jan. 1683
-----------------------------------------------------Lievine COCQUYT, overl. Dronghen den 9de meye 1678
(Reg. 199 fo 209)
Hr.: Lauwereyns DE KEUCKELAERE fs. Lievens
K.: Janneken DE KEUCKELAERE
V.M.: Joos COCQUYT
fs. Pieters
Den hauder gheeft te kennen dat hij heeft vercocht staende huwelijck 125 roeden lants waervan
dander helft heeft ghecompeteert aen Joos COCQUYT dese overledene broeder welcke voorseyden
helft is vercocht aen Jan COCQUYT voor de somme van 12 £ gr.
20ste febr. 1683
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(Reg. 199 fo 142v )
Gillis HYDE fs. Anthone, overl. Dronghen op den 7de aug. 1678
He.: Livijne TEMMERMAN
K.: Anthone, Livijne, Joosijne ende Passchijne
V.P.: Guille HYDE ,oom ende V.M.: Philip TEMMERMAN, oom
Gronden van erfven gecommen van s’overledene sijde ende diesvolgens te volgen dese weesen
Het 10de deel in dhelft van een behuysde hofstede gelegen in de Assels groot int gheheel 4 gemeten
Een gelijck deel in dhelft van 700 roeden landts in de Assels oost de langestraete
Een gelijck deel in dhelft van vier gemeten mersch in de laecke
Een gelijck deel in dhelft van twee bunderen saylandt op Landeghem
Een gelijck deel in dhelft van twee gemeten saylandt op noorthaut danof dander helft competeert aen
dhoirs Marten HYDE
Dhelft van een hofstedeken genaempt den nockelaere gelegen op Drongen op Luchteren cauter
Gelijck deel in tvierde van een behuysde hofstede op Merendre groot 500 roeden
Gelijck deel in dhelft van dhelft van seven gemeten landts op Merendre genaempt tcauterken danof
dander deel competeert de weduwe Anthone HYDE . . . . . . .
7de juny 1684
-----------------------------------------------------Jan TEMMERMAN fs. Jans, overl. Dronghen 22ste maerte 1679
(Reg. 283 fo 143 )
He.: Elysabette VERMERSCH
K.: Jan ende Flijpotte TEMMERMAN
V.P.: Philips TEMMERMAN ende V.M.: Philips VERMERSCH
Gronden van erfven ghecommen van den overledenen sijde: een mersch voor het casteel VAN DEN
BOSSCHE groot 500 roeden ligghende in twee partijen gelt in twee items een ghemet laelant ende
twee alsters een mueken eenen achterlinck evene tsjaers aenden marquis van Deynse
Een partije landts aen de plancxkens groot 278 roeden noort west den waeterloop
Eene mersch gheleghen in Mariakercke groot twee ghemeten
Den overledenen heeft ghehadt administratie van de weduwe Jan DE BAETS 16de meye 1685
-----------------------------------------------------Bundel 220 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties (1680-1684)
(Reg. 199 fo 16v)
Elisabeth DE GEETERE, overl. Dronghen op den 3de febr. 1681
Hr.: Gillis TEMMERMAN fs. Lowijs
K.: Janneken TEMMERMAN = 1 ½ jr.
V.M.: Jacob CLOOT ende V.P.: Jacques TEMMERMAN
20ste maerte 1681
-----------------------------------------------------(Reg. 199 fo 21v)
Frans DE WULF, overl. Dronghen 10de sept. 1679
fs. Lowijs ende Tanneken VAN OOTEGHEM, (overl. Dronghen 27ste dec. 1679 volgens Par.Reg.)
K.: Jan bij huwelijcken staet sijn selfs, Pieter = 19 jr, Jacques = 15 jr ende Joos DE WULF = 13 jr.
V.P.: Lucas DE WULF, oom ende V.M.: Maurus VAN OOTEGHEM, oom
Gronden van erfven competerende de drie weesen
Een behuysde hofstede met de schueren stallen ende verkenskot op den wijck van Luchteren zuyt de
weesen van Marten DE WULF, west Jan SCHELSTRAETE causa uxoris groot 75 roeden
Een partije landts groot in erfven ontrent 400 roeden met alsulcke catheyl van boomen als daerop
staende gheleghen binnen de prochie van Dronghen int rootvelt oost dhoirs van Lieven COCQUYT
20ste maerte 1681
Wettelijcke venditie gehauden den 6de febr. 1680
-----------------------------------------------------Marten VAN KERREBROUCK overl. Dronghen 18de nov. 1678 = 48 jr (P.R.) (Reg. 199 fo 26)
weduwnaar in (1ste x) van Jacquemijntken DE MAEGHT
K.(1ste x) : Jan ende Arnout VAN KERREBROUCK
He.: Vijntken DE WULF ook overleden ? ca. of voor 1678
K.(2de x): Vijntken VAN KERREBROUCK
V.P.: Lieven DE VREESE ende V.M.: Lucas DE WULF
Gronden van erfven: tvierde van 400 roeden ghenaemt twulfstuck oost tspoockstraetken
Een partije meersch ghenaemt tgeblockte groot 2 ghemeten ende een alf ghemet maymeersch
Een behuysde hofstede op Slijndonck groot metten bogaert 200 roen.
14de meye 1681
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Een pak samengebonden losse bladen waarvan de eerste bladzijde ontbreekt.
Bij der doot van Joe Joanna TEMMERMAN 2de huysvrauwe van Joos DE WITTE sijn dhelft
van 11 sch. 3 gr. ghesuccedeert up Siemoen PENNEMAN haeren natuerlicken sone mitsgaders
Judocus ende Marie DE WITTE haere kinderen wesende elckx derde deel 22 gr. 6 dnrs.
De wederhelft van de voorseyde 11 sch. 3 gr. commen toe den voornoemden Joos DE WITTE
Mits d’ingressie ende professie van Judocus DE WITTE int clooster van de carmelieten en alsoo
civiliter doot, is sijn 3de deel vuyt den hoofde van Joanna TEMMERMAN bleven aenden
voornoemden Joos DE WITTE sijnen vader immers sijn sterfhuys, mits de renunciatie van sijn
successie ghedaen bij Marie DE WITE sijne sustere beloopt tderde deel
22 gr. 6 dnrs.
Den voornoemden Joos DE WITTE commende toverlijden laet achter 9 sch. 4 gr. 6 dnrs daervan
deen helft valt op Joe Catelijne PIENS sijne derde huysvrauwe wesende
De wederhelft is ghesuccedeert totter helft van de selve helft op Sieur Jan DE LOMBAERT als in
huwelijck met Joe Anna DE WITTE hoor tot eenen 2de staeck van haeren vader.
Ende dander helft wesende een vierde up meester Martijnis BEHAGELE ghetraut met Joe Marie
DE WITTE den anderen 2de staecke
Hedent 22ste april 1679 bekent Sieur Laureyns BEHAGELE onderrekent thebben met Jan DE
LOMBAERT sijnen oom maternel dat sijne suster Lievijne Barbel BEHAGELE van daten
schuldich 20ste april 1679 bleef an dito LOMBAERT de somme van 11 £ 13 sch. 8 gr. en 6 dnrs.
Ten versoecke van Sieur Jan LOMBAERT coopman binnen Ghendt ende proprietaris beneffens de
weesen van Mr. Martynis BEHAGELE van een behuysde hofstede met de lande daermede gaende
gheleghen in Dronghene danof Jan DIERICX afgaende pachter is kerssavont 1669 ende
aencommende pachter Dannieel VAN DER HULST . . . . . . . . . .
Onderrekeninghe en verschoot van reparatien ghedaen tsedert de leste rekeninghe met cosijn
Laureyns BEHAGELE ghehauden van onsen ghemeenen goede Leen weesende op Dronghen
ghenaempt het goet t’audenaerde soo dat ick Jan LOMBAERT betaelt ende verschoten hebben :
aen Pieter DE BAETS over het voeren van 300 gheleyt stroot van Nevele naer Dronghen 5 sch. gr.
aen Jan GOETGHEBUER over leveringhe van kepers ende upscheuten en ander haut 4 £ gr.
aen Jan WIEME van dievers iserweerck vervrocht op het Leengoet 1 £ 5 sch. gr. 20ste april 1679
Liquidatie die mits desen doet ende overgheeft Sieur Jan DE LOMBAERT machtich bij procuratie
over Laureyns BEHAEGELE ter causen van de coopschat van de goederen ghecompareert hebbende
de weduwe Joos HELLEPUTTE danof cooper bedeghen is Gillis DAMMAN fs Gillis woonachtich
binnen dese stede van Ghendt . . . . . . . . . . .
24ste meye 1681
------------------------------------------------Lieven DE BUCK, overl. Dronghen in de maent van maerte 1679
(Reg. 199 fo 35v)
He.: Elisabeth DE VREESE
K.: Jan, Cathelijne, Baerbel, Clara ende Pieternelle DE BUCK
V.P.: Laureyns DE KEUCKELAERE
Gronden van erfven ghecommen van soverleden sijde
Een behuyst hofstedeken in Dronghen bij de Floncke op den wijck van Keuse groot 40 roeden
Een partije landts op Haelewijncauter groot 100 roeden
Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert
Een partije landts op den wijck van Keuse groot 150 roeden
28ste meye 1681
-----------------------------------------------------Flyps NEERMAN, overl. te Drongen 28ste april 1681
(Reg. 199 fo 42)
He: Joosinken BISCOOP
Kind: Tanneken NEERMAN
VP: Jan NEERMAN ende V.M: Jan BISCOOP (BISCOP)
Gronden van erfven ghecommen van de overledene sijde
Een vierde paert van een hofstedeken met de catheylen met de lande daermede gaende groot 88
roeden waervan de resterende drije deelen hierachter worden gebracht voor conquest
Competeert dese weese 150 roeden landt gheleghen als vooren suyt dhoirs Jan NEERMAN west de
straete naer Haelewijn. De drij deurgaende deelen van een behuysde hofstede groot 264 roeden west
de straete naer Haelewijn. Een alf ghemet maymersch gheleghen in den Boories
Van de sijde van de hauderigghe sijn vercocht goederen gheleghen in merentre. 11de juny 1681
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Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen overgheeft Olivier DE BAETS als grootvaeder
ende voocht over de vijf weesen van Maria DE BAETS fa. Olivier gheprocreert bij wijlent dheer
Jacques DE SCHEPPER in sijn leven Ampman van Dronghen beede respectievelijk overleden in
dese prochie Jan VAN HIJFTE in huwelijck met Marie DE SCHEPPER
Gillijntgen CALLOOT wdwe van Arent VAN NIEUWKERCKE staet schuldich over een jaer crois
van eene rente van 3 £ 5 sch. gr. tsjaers tot den 6de april 1675
8ste dec. 1681
------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doen ende overgheven Jooris DE REU ende Laureyns
DHANENS als ooms ende voochden van Adriaen, Jan ende Tanneken TAETS onderjaerighe
kinderen van CornelisTAETS ende Livijne DHANENS dit sedert de leste rekenijnghe van den 12de
aug. 1678. Gegeven voor speelgelt aen Jan TAETS 2 sch. grooten, voor port van drij briefven
van Rijssel van Adriaen TAETS 1 sch. 6 gr.
Betaelt voor derthien maenden taefelcosten van Jan TAETS int walsche landts 24ste sept. 1681
------------------------------------------------Janneken COCKUYT fs. Pieters, overl. Dronghene op den 9de july 1681 (Reg. 199 fo 52)
weduwe in (1ste x) van Jacques GOETHALS fs. Pieters
K.(1ste x): Maurus GOETHALS
V.M.: Joos GOETHALS ende V.P.: Jan VAN DURME
Hr.: Jan VAN BEVERE fs. Frans oock weduwnaar van Magdaleene DE PAPE (SVG 5 febr. 1670)
Grondt van erfven in 1ste huwelijck gheconquesteert
Een bulcxken landt bij successie van sijnen vader groot een half ghemet wesende nu een behuyst
hofstedeken compt hier over dhelft 75 roeden
Pierijntien ende Lievijntien zusters van Maurus GOETHALS zijn commen toverlijden voor haer
lieder moeder
24 sept. 1681
------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Philips TEMMERMAN als
voocht van de weesen van wijlent Geeraert DE BAETS ende Tanneken TEMMERMAN
Bij Tanneken TEMMERMAN excedereerden de commeren de baeten
Betaelt aen Jan DOBBELEERE over een jaer haudenisse van een van de weesen 3 £ 10 sch. gr.
Betaelt aen Frans SLOCK over twee jaer haudenisse van een van de weesen 9 £ gr.
Tanneken TEMMERMAN in 2de huwelijck gheweest met Lieven BUYSSE 5 nov. 1681
------------------------------------------------Jaecquemijnken VAN DE WALLE fa. Jans, overl. Dronghen den 2de dec. 1682 (Reg. 199 fo 68)
Hr.: Gillis LEGIERS
K.: Jacobus LEGIERS
V.M.: Jan VAN DE WALLE
25ste febr. 1682
------------------------------------------------Rekeninghe van Pieter DOBBELEERE als voocht van de weesen van Joos DOBBELEERE dat
ter causen van den ontfanck handelijnghe ende administratie bij hem ghehadt ende ghenomen van
de goederen van de selve weesen .
Alvooren brijnght den doender in ontfanghe de somme van 16 schellijnghen 8 grooten soo veel hij
over de weesen heeft ontfanghen van de weduwe van Marten DOBBELEERE over coop van
maijgers dus hier de selve XVI sch. VIII gr. . . . . .
......
Bij consente van Lieven DE JAEGERE der weesen voocht maternel ontfanghen 20 sch. gr.
De weesen zijn Livijne, Geert Joos ende Carel DOBBELEERE
16de april 1682
------------------------------------------------Marie DE NUECKERE, overl. Dronghene op den 10de july 1680
(Reg. 199 fo 95)
Hr.: Niclaeys BONNE
K.: Adriaen BONNE
V.M.: Gillis BRAEM
Dese weese competeert dhelft van een besette rente waervan dander helft competeert Anneken
DE NUCKERE in de lande van Haelst daervan door troebelen van orloge luttel ofte niet en is
ghecommen . . . .
17 juny 1682
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Alsoo tusschen Charles MORTIER fs. Jan bij Maria VAN DE MOORTELE ter eendere ende de
kinderen van Jan VLERICK d’aude verweckt bij Janneken MORTIER fa. Jans voornoemt met
naemen Lieven Mayken ende Margriete VLERICK mitsgaders Louys VLERICK fs. Jans de
jonghe ende Isabelle VLERICK fa. Cornelis de voornoemde Lieven, Mayken ende Margriete
mitsgaders Jan ende Cornelia VLERICK alle vijf kinderen van den voornoemden Jan VLERICK
d’aude ter andere
Ghemeene ende onverdeelt waeren de naerschreven goederen. Een partije lants gheleghen binnen
de prochie van Sint-Denijs boven Lette brouken oost ende west Sinte Jans huys ten dullen suyt
den groenen wech groot 400 roeden onbegrepen
Ten 2de een onbehuysde hofstede metten lande daermede gaende groot 1000 roeden binnen
Lathem noort de Lathem straete
...
...
...
Ten 3de een partije mersch groot 100 roeden gheleghen op Ste Denijs in den vijvermersch
Ten 4de een partije lants groot 1 bunder in St Martens Lathem ghenaemt den gavere 15de july 1682
---------------------------------------------------Louyse MORTIER fa. Jans, overl. Drongen ? ca. 1682
(Reg. 199 fo 91v)
Der weesen aude moeye materneel, wdwe van Lieven PALYNCK,
Van wie dese weesen hoirs zijn, Louys VLERICK fs. Jans verweckt bij Marie DE SCHEPPER ende
oock Isabelle VLERICK fa. Cornelis verweckt bij Catherine POPELIERS
V.P.: Lieven VLERICK der weesen oom
Aen de weesen beneffens Margriete VLERICK hunne moeye zijn ghevallen de naerschreven
goederen.
Een behuyst hofstedeken binnen de prochie van Ste Martens Lathem groot een ghemet in pachte
gebruyckt bij Frans CHARLIER neffens andere partijen
Een huys stede ende erfve gheleghen op de heerlijckhede van Ste Pieters aen de leye 16de july 1682
---------------------------------------------------Joe Marie VAN DER MIERSCH , overl. Dronghen 30ste aug. 1680
(Reg. 199 fo 98)
Hr.: Sieur Jan BACKELJAU fs. Jans
K.: Joannes, Joosken, Isabelle ende Lievijne BACKELJAU
V.M.: Sieur Jan VERSTICHELE Bailliu van Drongene
Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert
Een behuysde hofstede wesende een herberghe ghenaempt St Hubrecht met poort schuere
brauwerije ende ander stallen gestaen in het dorp
Noch een verbrandt hofstedeken in de prochie van Destelberghe groot ontrent 200 roen met een
huysekenende het boom catheyl daer op staende
7de oct. 1682
---------------------------------------------------Livijne DE SCHUYTER fa. Geeraerts, overl. Drongen den 26ste meye 1682 (Reg. 199 fo 105)
Hr.: Jan SNOUCK
K.: Joos SNOUCK eenighe weese van desen hauder ende overleden oudt ontrent de 24 jr
Gheeraert SNOUCK bij getijdige oude sijn selfs man, Lieven VAN VEERDEGHEM thuwelijck met
Gillijntjen SNOUCK mitsgaders Joosijntjen SNOUCK haer selfs ende Lieven SNOUCK soo over
sijn selven als apparenten deelvoocht, alle kinderen van desen hauder met de overledene
Binnen huwelijck gecocht jegens Sieur Marten MINNE een behuyst hofstedeken groot 50 roeden
gelegen in Drongen op den cleenen helshouck
Een stuck landts groot tusschen de 400 ende 50 roeden gelegen op den crayaert 18de nov. 1682
---------------------------------------------------(Reg. 199 fo 111)
Lievijntjen VAN WASSENHOVE, overl. Dronghen den 30ste dec. 1681
Hr.: Joos BULTINCK
K.: Liefken ende Jackemijntken BULTINCK
V.P.: Guilliame DE VREESE ende V.M.: Lieven TIERENTHEYT
Dese weesen competeren een deelken van een maymeersch onverscheen met de ooms ende moeyen
gheleghen op de prochie van Vinderhaute ghenaemt de muelensmeersch groot 30 roeden
Noch een partijken saeylandt onverscheen met de ooms ende moeyen van de weesen ende de voocht
Lieven TIERENTHEYT gheleghen op Landeghem aen de wech die loopt naer Nevele groot over
het weesen deel tot 75 roeden
10de febr. 1683
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Janneken BRUYNEEL, overl. Dronghen in maerte 1682
(Reg. 199 fo 115v)
Hr.: Lieven VAN LEEUWE
K.: Lievijntgen VAN LEEUWE = 2 ½ jr
V.M.: Jan LIPPENS
Compt noch in baete over tgone is tot Gendt in het Bagijnhof ten huyse van Christiene CALLENS
vijf steenen en alf geswijnghelt vlas, twee vrauwen lijfvekens . . . . . . .
...
Wort in baete gebrocht over het catheyl dat is staende up desen hauders auders goet te weten up
dhelft van een behuysde hofstede gelegen in haelewijn liggende gemeene met Jan VAN LEEUWE,
Maurus DE VREESE, de weese van Jacquemijntien VAN LEEUWE elck een vierde in huysijnghe
en fruytboomen overbuer ende haegen
25ste febr. 1683
-----------------------------------------------------Catharine IKET fa. Amandts, overl. Dronghen op den 19de july 1682
(Reg. 199 fo 119v)
Hr.: Jan PATTIJN
K.: Liefken, Jacobus, Joos, Jan ende Tanneken PATTIJN
V.M.: Pieter IKET
Gronden van erfven ghecommen van de overledene sijde
Eene behuysde hofstede groot 56 roeden gheleghen in Dronghen in den wijck van Bassebeke
Conquesten van gronden van erfven ghedaen tusschen desen hauder ende de overledene
Een partije landts ghenaempt den nockelaere hier voortijdts gheweest eene herberghe ende den
herberghe met het huys door den orloge gerinueert is
7de april 1683
-----------------------------------------------------Rekenijnge bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgeeft Frans MESTAGH ende dat van
alsulcke handelijnge ende administratie als voocht van de weesen Pieter VINCENT bij Cornelie
GOETHALS van de goederen van de voornoemde weesen tsedert den 6de nov. 1680
Joos VINCENT oom ende voocht paterneel over Pieter ende Joos VINCENT 7de april 1683
-----------------------------------------------------Rekenijnge bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgeeft aen Geert DE JAGERE thuwelijck
hebbende Joosijntjen COCHUYT, Jan DE BEUNIS in huwelijck hebbende Tanneken COCHUYT
ende den selven Geert DE JAGERE als voocht van Vijntgen COCHUYT alle kinderen van Lieven
COCHUYT fs. Pieters ende Elisabeth COCHUYT, Marten COCHUYT ende dat ter causen van
den ontfanck ende administratie als hij als voocht over de Joosijne Tanneken ende Vijntgen heeft
ghenomen tsedert de leste rekenijnge van den 20ste maerte ende 24ste april 1675 30ste juny 1683
-----------------------------------------------------(Reg. 199 fo 124)
Pieter COCQUYT fa. Pieters, overl. Dronghen den 26ste febr. 1683
Weduwnaar in (1ste x) van Janneken SOENS
K.(1ste x): Joos COCQUYT
V.M.: Carel VAN VERDEGEM
He.(2de x): Joosijntjen SLOCK,
K.(2ste x): Pieter, Liefken ende Marieken COCQUYT
14de july 1683
Gronden van erfven gecommen van soverleden sijde
Een partije landts genaempt den capproen gelegen op den wijck van Sleyndonck groot 350 roeden
Een partije landts op de hooghstraete genaempt sgravenbroeck groot ontrent 400 roeden
Een partije landt gelegen aen den merschcant groot 330 roeden
Een partije landt op den boelenaere groot ontrent 300 roeden
De vijf deelen van achte van 330 roeden landts in de sesthien ghemeten danof dander drij deelen
competeren dhoirs Geeraert BUNDERVOET de weesen van Joos DE MUYTER geprocreert bij
Betgen COCHUYT ende het vague sterfhuys van Lieven COCHUYT
Item gelijcke deelen in 175 roeden landts gheleghen op de boelenaere aen twaterlat in een partije van
400 roeden danof dander deelen competeren als vooren . . . . . .
......
Item dhelft van dhelft van een behuysde hofstede waer den overledene erfachtigh vuytgestorven is
oost de straete suyt Pieter DE WULF causa uxoris groot 200 roeden . . . . . .
tvierde van twee gemeten bosch gheleghen tot Lembeke danof dander deelen competeren dhoirs
Geeraert BUNDERVOET . . . . .
.....
.....
14de july 1683
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Elisabeth VERSCHAFFELE fa. Gheeraert, overl. Dronghen in januari 1682
Hr.: Lowijs WIEME
K.: Elisabeth ende Gheeraert WIEME onderjaerighe weesen
V.M.: Gheeraert VERSCHAFFELE, grootvader
De weesen sijn gherecht in het vierde deel in de helft van drij deelen van vijfve van de hofstede ende
gront groot 400 roeden daer op woont Gheeraert VERSCHAFFELE
Conquesten ghedaen gheduerende haerlieder huwelick . Een behuysde hofstede groot 400 roeden in
Dronghen in de raepstraete jegens Guille DHANENS ende Lieven VERSEELE voochden van de
kinderen van Laurens DHONT volgens den contracte van den1ste jan. 1679 waervan den hauder
derfvenisse noch niet ontfanghen heeft
...
6de april 1684
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dominicus SCHELSTRAETE fs. Pieters, overl. te Drongen 19de febr. 1683 (Reg. 199 fo 136)
weduwnaar van Livijne LAMME
K.: Jan SCHELSTRAETE fs. Domijn oudsten sone ende apparenten hoir beneffens Domijn ende
Geert SCHELSTRAETE bij getijdige oude hun selfs voorts den overgever als apparente voocht
van Pieter SCHELSTRAETE
weduwnaar van Marie DE CUYPER (geenen SVG ghemaeckt omdat er geen baeten waeren)
K.: Lieven ende Lievijne SCHELSTRAETE weesen verweckt bij Marie DE CUYPERE
V.M. Joos DE CUYPERE
Gronden van erfven
Een behuysde hofstede groot ontrent 400 roeden oost ende west daeran gelant dhoirs Sieur Louys
GOETHALS noort Jor Jan HOOCHBROUCK ende oost de straete naer haelewijn. 12de april 1684
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Reg. 199 fo 140)
Geeraert VAN RENTERGEM, overl. Drongen op den 23ste oct. 1683
He.: Joosijntgen VAN VEERDEGEM
K.: Gillis ende Pierijntgen VAN RENTERGEM
V.P.: Pieter VAN VEERDEGEM, oom
Gronden van erfven gecommen van soverledene sijde in Mariakercke
Het 3de deurgaende in een stuck landts aen de durmestraete oost het landtstraetien groot 549 roeden
Noch een gelijck 3de deel in een meersch genaempt de Vermeersch oost dheer Pieter DE SMET, zuyt
de lieve west dhoirs van Mevr. VAN EXAERDE noort de Calen groot 516 roeden
Item noch een partijken landts op den cauter oost dhoirs Denijs VAN DER HAEGEN suyt ende west
dhoirs Pieter DE JAEGER groot 132 roeden
Dit sterfhuys competeert een cleen deelken in een huys staende binnen de stadt van Ghendt in het
ackerstraetgen
7de juny 1684
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Jacques VAN DER HAEGEN
Ampman van Dronghen ende curateur gecommiteert ten vaguen sterfhuyse van de weduwe Lieven
DIERICX bij acte van den 4de febr. 1682
Betaelt aen Pieter VAN KERREBROECK thuwelijck met Tanneken HUTSEBAUT 9 £ 17 sch. 7 gr.
Betaelt aen Geert VAN BEVEREN dienstbode gheweest van d’overledene over reste van
diensthuere hem bij preferentie aengewesen 19 sch. gr.
18de oct. 1684
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Joosijntgen VERBAERE, overl. Drongen op den 3de jan. 1684
(Reg. 199 fo 145v)
Hr. : Gillis BRAEM
K.: Liefken, Janneken ende Vyntgen BRAEM
V.M.: Jan VERBAERE
Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert
Het derde deel van een behuysde hofstede met dhelft van den woonhuyse gelegen in Drongen
Een partijken bosch gelegen in Drongen aen den vlasgaever gecommen bij coope vuyt tvague
sterfhuys van Frans COCQUYT groot 200 roeden
Compt in baete tot laste van dese hauder over den prijs van dhelft van twee gemeten bosch gelegen
in de prochie van Meerendre
29ste nov. 1684
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52
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Lieven VAN KERREBROUCK Dronghen 28ste junt 1680 = 40 jr (P.R.) (Reg. 199 fo 147v)
ende sijne huysvrauwe Francoise VAN COTHEM binnen de jaeren 1680
K.: Gillis, Hercules ende Janneken VAN KERREBROUCK
V.P.: Philips VAN KERREBROUCK, oom
Gronden van erfven ghecommen van de vaderlijcke sijde deelsaem tusschen de weesen
De drij deelen deurgaende van een behuysde hofstede in Dronghen west Slijndonck Driesch groot
in erfven 400 roen waervan het resterenden 4de deel competeert Guilliame VAN KERREBROUCK
Item competeert de weesen de rechte deurgaende helft van een partije landt ghenaempt de biest
waervan de andere helft competeert den voornoemden Guilliame VAN KERREBROUCK met
consorten groot int gheheele 250 roeden oost de callene die naer Vinderhaute loopt
Noch een partije landt in Merentre groot ontrent 300 roeden suyt Philips VAN KERREBROUCK
Noch een partije landt in Merentre groot 275 roeden oost Guilliame VAN KERREBROUCK
Noch dhelft van een behuysde hofstede groot 75 roeden ghecommen van haerlieder moedere
Francoise VAN COTHEM gheleghen in de prochie van Vinderhaute
Worden vernoemt in de SVG
Jan LIJBAERT fs. Jans gehuwd geweest met Joosinken VAN KERREBROUCK fa. Gillis
Wijlent Gillis VAN KERREBROUCK gehuwd geweest met Madeleene DE PAPE 13de dec. 1684
-----------------------------------------------------Jan DOBBELAERE fs. Joos, overl. in Dronghene op den 5de july 1684 (Reg. 199 fo 159v)
He.: Marie DE SMET fa. Cornelis
K.: Jan ende Janneken DOBBELAERE onbejaerde kinderen
V.P.:Joos DOBBELAERE hoom
Gronden van erfven ende catheylen van huysen op dese weesen verstorven
Het vijde paert ende deel in eene behuysde hofstede groot int gheheele een alf ghemet
Conquesten van gronden binnen huwelijck ghedaen tusschen den overledenen en de hauderigghe
De drij deelen van de voornoemde hofstede met de catheylen van huysen ende boomen tot 15 roeden
waervan een deel van vijfve is competerende de kinderen van Baudewijn DE MEYERE
Dese overledene met de hauderighe hebben vuytgegroot ende ghecocht van Loys WIEME ghetrauwt
gheweest met desen overledenen moeder
24ste jan. 1685
-----------------------------------------------------Lieven LEERMAN, overl. Drongen op den 17de aug. 1684
(Reg. 199 fo 163v)
He.: Janneken VAN OOTTEGEM
K.: Jan ende Vyntgen LEERMAN
V.P.: Jan VAN RENTERGEM oom,
Gronden van erfven gecommen van soverleden sijde
Het 3de deel deurgaende van een stuck landts in Wondelgem groot 500 roeden wanof de ander twee
derde competeren de weesen Jan VAN RENTERGEM ende Geert VAN BEVEREN 7de febr. 1685
(Op het laatst van de SVG een handteken van Jan VAN OOTEGHEM fs. Andries)
-----------------------------------------------------Lieven LIPPENS, overl. Drongen op den 26ste febr. 1684
(Reg. 199 fo 212v)
He.: Joosijntjen DE KESELE
K.: Jan, Marie, Janneken, Vyntgen ende Betgen LIPPENS
V.P.: Jan LIPPENS oom
6de april 1685
-----------------------------------------------------Marie BISCOP fa. Jans, overl. Dronghen . . . . juny 1684
(Reg. 199 fo 206)
Hr.: . .?. . MORTIER (de voornaam wordt niet vermeld)
K.: Jan MORTIER
V.M.: Jan BISCOP d’overledene haeren vader
. . ? . . MORTIER tevooren in 1ste huwelijck gheweest met Joosijnken BRANDT waervan een
dochterken bij naeme Tanneken MORTIER
De weese van eerste bedde is gherecht in het vijfde paert in een hofstede met noch ontrent 600
roeden landts gheleghen in Dronghen aen den Varendriesch
5de dec. 1685
------------------------------------------------------
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Lieven CORNELIS fs. Geert,
(Reg. 199 fo 167)
overl. Drongen in de Assels 17de nov. 1684 = 64jr (P.R.)
Wdnr.: Janneken DHANENS
K.: Petronelle CORNELIS in huwelijck met Pieter DE WAEGENEERE ende Lieven, Guillaeme,
Gillijntgen ende Lievijntien CORNELIS noch onderjaerigh
V.P.: de voornoemde Pieter DE WAEGENEERE als swaeger
Gronden van erfven daer dese overledene erfachtich vuyt gestorven is
Dhelft van een behuysde hofstede binnen de prochie van Drongen in de Hassels groot over dit helft
500 roeden danof dander helft competeert dhoirs van Baltasar CORNELIS, west d’aude leye.
Noch een audt gemet maymeersch geleghen bachten Hamme prochie van Dronghen heerlijckheyt
van Overmeers bij coope vercreghen van Jor Frans TRIEST heer van Segershove
Wort hier in baete gebrocht de somme van 19 £ 3 sch. 4 gr. over de moederlijcke SVG die Marie
CORNELIS fa. Lievens toe quam de welcke is comen te sterfven
Compt in baete 6 £ 19 sch. 8 gr. soo veele Pieter DE WAEGENEERE in huwelijck hebbende
Petronelle CORNELIS autste dochter heeft geproffiteert van den overledenen als hij is comen te
trauwen voor huwelijck dotte boven haeren moederlijcke SVG
Men is schuldich aen Guillaeme, Lieven, Gillijntjen, Vyntgen ende Marie CORNELIS fij Lievens
elck de somme van 19 £ 3 sch. 4 gr. over haeren moederlijcke SVG gemaeckt ende gepasseert voor
Amman ende Schepenen van Dronghen den 15de nov. 1679
21ste febr. 1685
-----------------------------------------------------(Reg. 199 fo 216)
Jan HYDE fs. Martens, overl. Dronghen op den 26ste dec. 1684
In sijn leven burgemeester van dese prochie
He.: Adriaeneken JANSSENS fa. Pieters
K.: Joannes ende Pieter HYDE
V.P.: Guille DE DAPPERE, cosijn germain
Gronden van erfven gecomen van soverleden sijde
Dhelft onverscheeden ende onverdeelt mette weesen van Jan VAN DIJCKE van een hofstede inde
Assels wanof de wederhelft competeert Lieven DE SMET fs. Pieters ende Adriaen BRAL causa
uxoris groot in erfven over dit deel 27 ½ roeden
Dhelft van een gemet landts in de Assels ligghende gemeene ende onverdeelt als vooren daervan
dander helft competeert de voornoemde Lieven SMET ende Adriaen BRAL west d’aude leye noort
dhoirs N. COLIJN ende Jan WILLEMS ende oost de voorschreven hofstede groot 150 roeden.
Dhelft van 125 roeden maymeersch in de Assels ligghende gemeene mette hoirs van Joos VAN
VEERDEGEM oost ende suyt tclooster van Ste Pieters groot over dit deel 62 ½ roeden
Dhelft van een gemet landts in de Assles gemeene mette kinderen van Jan VAN DIJCKE oost seker
straetgen suyt dhofstede van trijcke gasthuys, west Adriaen BRAL ende Lieven DE SMET fs Pieter
Noch dhelft van 278 roeden landts op den boelenaere gemeene mette kinderen van Jan VAN
DIJCKE oost den basbeckschentreckwech groot over dese helft 139 roeden
Dhelft van 200 roeden landts tot Meerendre ghemeene met de kinderen van Jan VAN DIJCKE in
cheyns gegeven aen Simon TUYTSCHAEVER voor een tijt van 30 jaeren ingegaen 21 maerte 1669
Een twelfste deel in een behuyst hofstedeken in de Assels ligghende gemeene mette kinderen van
Jan VAN DIJCKE, Jan DE DAPPERE ende Adriaen VAN HOVE groot over dit deel 17 roeden.
Dhelft onverscheen van een behuysde hofstede wanof de wederhelft hiernaer gebracht voor
conquest gelegen in Drongen wijck van Barelvelde groot ontrent 1 gemet . . . .
Dhelft onverscheen ende onverdeelt met Pieter DE SMET van een stuck landts in Dronghen op
den wijck van baerelvelde genaempt den sautier
....
Een partije landts groot 1 gemet in de prochie van Ste Martens Leerne
....
Gronden van erfven geconquesteert staende huwelijck
dhelft van een behuysde hofstede in Drongen op den wijck van Baerelvelde gecomen bij coope
van Pieter DE SMET wanof de wederhelft competeert de weesen groot ontrent 1 gemet
Geeft dhauderigge te kennen dat haeren man staende sijn huwelijck met Tanneken COPPENS hem
borghe ende principael heeft geconstitueert beneffens Balthasar DE RIJCKE over Philips VAN
DER STRICHT in huwelijck gheweest met Anna DE SMET
27ste sept. 1686
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(Reg. 199 fo 267)
Joos BOONE fs. Maximiliaen, overl. Drongen 10de febr. 1683
He: Gillijntjen (Joosijntien) NEERMAN, weduwe van Pieter HAENEBALCKE fs. Adriaens
Kind: Tanneken BOONE filia Joos
VP: Michael BOONE, oom
D’hauderigghe heeft gecocht dhelft van een behuyst hofstedeken groot 50 roeden ende metten
cheyns van den erfachtighen heere van Dronghen 60 roeden gheleghen bij Slindonck dries aen
de moesschaeverstraete ende dat van Adriaen HAENEBALCKE vader was van haeren 1ste man met
sijn recht van bijlevinghe dat hij daer aen hadde, hem gemeene competerende met sijne kinderen,
Pieter, Guillaeme, Tanneken ende Lievijne HAENEBALCKE verweckt bij Lauwerintien BAYENS
den voornoemde kinderen moeder, waerinne dese weese gerecht is beneffens dese hauderigghe in
dhelft van de vijf deelen van achte in de catheylen van huysinghe boomen ende haeghen waervan
dander helft van de vijf deelen competeren Guillaeme ende Pieternelle HAENEBALCKE fij Pieters
vuytten hoofde van hunnen vader dese hauderigghen 1ste man was daermede sij de voornoemden
helft van dhofstede heeft gecocht den 10de jan. 1667, oock alles metten last die op den gront ende
catheylen is te weten cleene penninc rente aen den heer van Drongen
10de dec. 1687
-----------------------------------------------------Joosijneken KOCKHUYT fa. Gillis, overl. Dronghen den 5de nov. 1684
(Reg. 199 fo 240)
Hr.: Jan WIEME, smid
K.: Pieter, Domijn, Madeleene, Lijsebette ende Anneken WIEME
V.M.: Pieter WIEME ende V.P.: Herman WIEME
Dese weesen competeert dhelft van een behuysde hofstede beneffens Jan KOCKHUYT op den wijck
Luchteren oost de dreve van mijnheer Frans DE VULDER suyt Jan COCQUYT west Joe VAN
DAELE met haere hofstede noort Jan COCQUYT met het wederdeel van de voorseyde hofstede
groot in erfven tot 190 roeden
Gronden van erfven ghecommen staende het huwelijck
Een behuysde hofstede met huys, schuere ende smesse daerop staende op de prochie van Dronghen
op den wijck van luchteren aen de bosceete noort ende oost Jaspar MARTENS suyt sheeren
straete groot 26 roeden ende wort alhier gebracht voor conquest goet ende aengaende de catheylen
daer opstaende blijven ghemeene tusschen den hauder ende sijne kinderen 18de juny 1687
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Marie DE RUYTERE fa. Lievens, overl. Dronghen 3de jan. 1680
(Reg. 199 fo 252v)
Hr. Joos COCQUYT
K.: Jan COCQUYT
V.M.: Carel WEYNS
29ste oct. 1687
-----------------------------------------------------Mr. Pieter CLAYS fs. Mr. Pieters, overl. Dronghen 2de febr. 1683 (P.R.)
(Reg. … fo 19v)
He.: Anna PEERENS geboren van Valencijn ende mits desen naer haer vaderlant is geretireert,
achterlaetende ende abandonerende haere kinderen
K.: Pieter ende Janneken CLAYS
V.P.: Pieter CLAYS grootvader ende Guille CLAES der weesen oom
Gronden van erfven gecommen van soverleden sijde
Het 4de in een partije meersch genaemt de walschmeersch gelegen binnen de prochie van Landeghem
groot int gheheele 950 roeden noort oost de Noorthautstraete suyt west daelmoessenije van Ste Baefs
noort west Pieter DE CUYPERE tselve deel belast met 5 sch. tjaers
Het 4de in dhelft van een behuysde hofstede op Landeghem groot 53 roeden oost de weduwe Philips
DE CNUYT suyt het kerckestraetgen west ende noort den wegh naer Merentre 20ste july 1689
-----------------------------------------------------Geert VAN EECKHAUTE,
(Reg. . . fo 26v)
overl. Dronghen in den wijck van Barelvelde in de maent meye 1682
He.: Janneken FIERS fa. Jans
K. Pieter = 14 jr ende Lievijntjen VAN EECKHAUTE 10 jr.
V.P.: Livinus COPPENS ende V.M.: Jan FIERS
19de april 1690
------------------------------------------------------
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Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Lieven DE VREESE fs. Pieters
ter causen van den ontfangh ende administratie bij hem genomen over de weesen van Marten
VAN KERREBROECK dit tsedert den 14de meye 1681 date van tpasseren van den SVG
Ontfaen bij mij onderschreven van Lieven DE VREESE landtsman tot Dronghen Sleyndonckdries
betaelende over Marten VAN KERREBROUCK de somme van 8 £ gr. over den aflos van een rente
van 10 sch. gr. tsjaers tot laste van den voornoemden VAN KERREBROECK ende in proffijcte van
mij onderschreven als hoir van Laureyns DUYCK mijnen broeder was den 17de 1665 voorts oock
....
10de jan. 1685
het croos verschenen tsedert den 17de april 1679 . . . . . .
-----------------------------------------------------SVG Adriaeneken DIERICX fs. Martens bij Lievijne DOBBELAERE
(Reg. 199 fo 173v)
overl. in Dronghen op den 14de febr. 1685
Hr.: Joos COORIJN, bierventer
K.: Pieterken COORIJN
V.M.: Mr. Lieven DIERICX
Compt voor baete van Tanneken DOBBELAERE fa. Jans ter somme van 2 £ 14 sch. 4 gr.
Compt voor baete soo veele den hauder ghelevert heeft een alf tonne biers voor dese prochie ande
fransche ten jaere 1684 aen compagnie perden tot 16 sch. 8 gr.
Compt voor baete over de schoole te hauden ter somme van 2 £ gr.
2de meye 1685
-----------------------------------------------------SVG Lucas DE WULF fs. Loys, overl. Dronghen op den 18de febr. 1685
(Reg. 199 fo 188v)
ende van sijne huysvrauwe Lievijne DE PAPE, overl. den 16de maerte 1679
K.: Jan ende Francoise DE WULF bij getijdige aude hun selfs
V.P.: Lieven DE VREESE over de achtergelaeten weesen,beneffens den voornoemden Jan DE
WULF, van Marten VAN KERREBROECK verweckt bij Lievijne DE WULF oock fa. Lucas
Gronden van erfven van de vaderlijcke sijde gesuccedeert op Jan ende Francoise DE WULF ende
dachtergelaeten weese van Lievijne DE WULF bij naeme Lievijntien VAN KERREBROECK
250 roeden lants ofte meersch in Dronghen op den wijck van luchteren
Conquesten gedaen staende het huwelijck bij beede dese overledenen
135 roeden lant ofte meersch neffens de voorgaende partije geleghen
Gronden van erfven verstorfven van Lievijne DE PAPE
Een behuysde hofstede in Dronghen op den wijck van luchteren groot 400 roeden rentende aen
dheerlijchede van mijn heer van Mariakercke.
Domijn VAN LAECKE causa uxoris (gehuwd met Joosijntien CORNELIS) . . . juny 1685
-----------------------------------------------------Rekenijnge bewijs ende reliqua die bij desen overgeeft Pieter VAN VEERDEGEM ter causen van
de handelijnge ende administratie bij hem genomen over de weesen Joos VAN VEERDEGEM
18de july 1685
tsedert sijne laetste rekenijnge van den 6de nov. 1680
-----------------------------------------------------SVG Martijnken VAN MALDEGEM fa. Niclaeys, overl. Dronghen den 3de oct. 1685 (Reg. 199 fo 193v)
Wdwe. van Jan BRAEM
K.: Lieven, Pieter, Benedictus, Joos, Janneken ende Flipote
V.P.: Gillis BRAEM fs. Lievens ende V.M.: Pieter SCHELPE fs. Lievens
Gronden van erfven geconquesteert binnen huwelijck
Dhelft van een behuysde hofstede mette catheylen van huysijnghen schuere ende stallijnghen
boomen ende haeghen gecommen bij coope van Pieter VAN DE WALLE groot in erfven 111½
roeden paelende suyt de calsijde west Joos DE WULF met sijn hofstede noort het meulenstraetken
oost Joannes VAN DE WALLE ende Frans DE PAUW
Item competeert als vooren 125 roeden landts in den bulck binnen de vierhecken ligghende op den
oostcant van Joos DE WULF west dhoirs van Anthone VAN DE WALLE
Men staet schuldich an Carel VAN DE PUTTE ontfangher der prochie van Merendre over reste van
prochie oncosten van de jaere 1683 en 1684
Pieter BRAEM heeft ter venditie gecocht voor de somme van 2 £ 9 gr. ende Janneken BRAEM voor
de somme van 3 £ 7 sch. 10 gr.
22ste nov. 1685
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Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft aen Ampman Burgmeester ende
Schepenen der prochie van Dronghen Christoffel VAN VEERDEGEM ende dat ter causen van den
ontfanck handelijnge ende administratie bij hem genomen van de goederen van de weesen Pieter
VAN VEERDEGEM
Den doender brijnght in ontfanck de somme van 26 sch. 8 gr. over twee jaeren pacht van een partije
landt groot een gemet boven een jaer quitschelt ter causen van de troebelen van orloghe tleste
kersavont 1685 dus hier deselve somme van 26 sch. 8 gr.
5de dec. 1685
-----------------------------------------------------Rekenijnge bewijs ende reliqua die bij desen overgeeft Pieter HYDE ter causen van den ontfanck
ende vuytgeef bij hem genomen over de weesen van Pieter VAN VEERDEGEM
Christoffel VAN VEERDEGEM ende Pieter DOBBELAERE voochden van de weesen
Den doender geeft te kennen dat hij in huwelijck ghehadt heeft der weesen moeder 5de dec. 1685
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doen ende overgheven Jooris DE REU ende Laureyns
DHANENS als ooms ende voochden van Adriaen ende Jan TAETS onbejaerde weesen
achtergelaeten bij Cornelis TAETS verweckt bij Livijne DHANENS
Wat raeckt den pacht van de hofstede afgebrandt tot Wondelghem aen Spillebrouxdriesch groot 507
roeden gebruyckt geweest bij de weduwe Jan WEYTINCK tot ende met kerssavont 1680
Betaelt aen de weesen Jan ende Adriaen TAETS 12 sch. gr. voor speelgelt op den 7de maerte 1682
Betaelt aen den heer pastor coster ende klockluyders van Wondelgem de somme van 2 £ 10 sch. 6 gr.
over hunne rechten van den vuytvaert van Tanneken TAETS haerlieden suster 5de dec. 1685
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgeeft aen Ampman Burghmeester ende
Schepenen van Dronghen Jan DOBBELEERE over de weesen van Geeraert DE BAETS mitsgaders
Philip TEMMERMAN als deelvoocht
De doender heeft met Joosijntjen DE BAETS een van de weesen geweest naer Brugge om aldaer
gecureert te worden ende betaelt voor baerge vracht 10 sch. gr.. . . .
9de jan. 1686
-----------------------------------------------------Joos CORNELIS fs. Guillaeme,
(Reg. 199 fo 197v)
overl. in Dronghen op den 28ste jan. 1685 in den wijck van Noorthaut
wdnr van Joanna VINCENT (SVG gepasseert op den 22ste meye 1680)
K.: Guillaeme beth 25 jr, Janneken = 22 jr, beneffens Joos, Pieter, Joosijntjen ende Martijntjen
V.P.: Guillaeme CORNELIS voorschreven als autsten broeder over de onderjaerighe weesen
Gronden van erfven commende van de zijde van den overledenen
Een stuck lants gheleghen in Dronghen up den wijck van Noorthaut ghenaempt het Bussevelt
250 roeden wesende vrij eyghen goet met noch een gemet lants gheleghen op de sombeke
Hofstede ende gronden van erfven geconquesteert staende huwelijck
Desen overledenen was beneffens sijne broeders ende susters over eenen 10de staecke in alle de
inmeubele goederen bij wijlent sijnen vader ende moeder
Een stuck lants in Noorthaut ghenaemt het stuck voor thof gecommen bij coope jegens Laureyns
VAN DER VENNET ende Jan VINCENT groot 600 roen ten oosten ende suyden de straete west
Jan TEMMERMAN ende Guille KESTELOOT volgens de briefven van vuyt coope gepasseert
voor den notaris Adriaen FLORENT in july 1646 belast aen den heere prelaet van Dronghen.
Dhelft van een gemet lants ghenaempt de sombeke in Dronghen waervan dander helft competeert
dese hoirs haer verstorven van de moederlijcke sijde comende bij coope van Jacques VINCENT
Noch een stick lants genaempt het buntgien comende bij coope van Steven FILIERS causa uxoris
van daete den 7de meye 1662
Noch een behuyst hofstedeken in Dronghen int Noorthaut gheleghen in Bussevelt bij coope van
wijlent Jan CORNELIS broeder van desen overledenen groot in erfven 250 roeden
Een stick lants in Noorthaut ghenaempt het veldeken ghecocht tsedert de doot van sijne huysvrauwe
waervoor hij vercocht heeft een meirsch hem toebehoorende bij successie van sijne suster Barbara
CORNELIS weduwe van Lieven VAN LEUVEN
23ste jan. 1686
------------------------------------------------------
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Rekenijnghe bewijs ende reliqua die mits desen doet ende overgeeft Gillis BRAEMT als voocht
van de weesen van wijlent de weduwe Jan BRAEMT
Betaelt aen Pieter SCHELPE over poort van eenen brief 8 grootte
8ste meye 1686
-----------------------------------------------------Francois DE ROOSE fs. Frans, overl. Dronghene op den 1ste maeye 1685 (Reg. 199 fo 231)
He.: Joosijntgen DE KESELE
K.: Fransken DE ROOSE
V.P.: Frans DE ROOSE vader van den overledenen
Comt voor baete over dese hauderigghe baetelick deel over dhelft dat dese hauderigge is goet
vindende aen Christine CRUYT par reste de somme van 10 £ gr. mits sij aen haer 1ste weesen in het
sterfhuys dhelft heeft goet gedaen van de schult van de voorseyde Christine CRUYT.
Men staet schuldich aen Jan, Marie, Janneken, Vintgen ende Betken LIPPENS over haeren
vaderlicken staet van goede gepasseert den 4de april 1685 tot 7 £ 9 sch. 4 gr. 24ste july 1686
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die mits desen doet ende overgeeft Sieur Guille AERTS fs.
Anthone als deelvoocht over Jan nu beth 25 jr. ende Pieter GOETHALS noch onderjaerigh filij
Pieter bij Janneken AERTS fa. Jans.
De weesen sijn gerecht tot dhelft van een behuysde hofstede op baerelvelde, dhelft van 300 roeden
meersch, dhelft van een ander partije meersch in den puttenmeersch al binnen Dronghen alsoock op
Landeghem twee partijkens lands ende meersch in den wildenbroeck ende 100 roeden meersch op
Drongene daervan is het gebruyck ende pachten geproffiteert bij Martijntken GOETHALS der
weesen moeye paterneel
8ste jan. 1687
-----------------------------------------------------Frans DE PAUW fs. Gillis, overl. Dronghen 7de july 1686 = 40 jr. (P.R.) Reg. 199 fo 233v)
He.: Janneken VAN DE WALLE alsnu getraut met Jan SCHELSTRAETE fs. Pieters
K.: Pieter, Anthone ende Lievijntien DE PAUW
V.P.: Pieter DE PAUW ende V.M.: Jan SCHELSTRAETE fs. Pieters voornoemt
De hauderighe heeft van haerentweghe dhelft van een behuysde hofstede met Joos VAN DE
WALLE dander helft metten lande daermede gaende gelegen in Vierheckenen
Hofstede ende gronden van erfven gecommen staende huwelijck ten sterfhuyse van sijn ouders
Een hofstede in den wijck van Allewijn gecommen bij overlaetinghe van Pieter ende Jan DE PAUW
groot ontrent 400 roeden ende noch een stuck lant groot 507 roeden
Noch een stuck lants tot landeghem ghenaempt den hooghen weert groot 359 roeden en alf oost de
weduwe ende hoirs Jan MEECX suyt Pieter VAN LAECKE causa uxoris
Noch een stuck lants in Dronghen op haelewijn cauter groot 300 roeden
Wort voor baete gebrocht de somme van 63 £ 5 gr. van den prijs aen Aaellewijn meulen ende aenden
peerde meulen al boven tgonne den erfachtighen heere van Dronghen daer inne competeert volgens
een acte van prijsie gedaen bij Christiaen DE POORTER
21ste meye 1687
-----------------------------------------------------Geert VAN QUICKELBERGHE overl. Dronghen 28ste nov. 1686 = 46 jr (P.R.) (Reg. 199 fo 244)
Wdnr in (1ste x) van Lievintien DE GRAEVE
K.(1ste x): Lieven ende Pieter VAN QUICKELBERGHE bij ghetijdigeh aude hun selfs
Wdnr in (2de x) van Gheerdintien SPLEERS
K.(2de x): Joos, Jooris ende Geeraert VAN QUICKELBERGHE
He.(3de x): Cathelijne DE GRUYTTER
K.(3de x): Jan, Adriaen ende Laureyns VAN QUICKELBERGHE
V.P.: Lieven VAN QUICKELBERGHE voornoemt
2de july 1687
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft aende crediteurs ten sterfhuyse
van Gheert VAN NEVELE
Comt in ontfange de somme van 47 £ 3 sch. gr. soo veel geprecedeert is van den coop van een
hofstede gestaen op Sleyndonck gecocht bij Lieven DE VREESE
...
30ste july 1687
------------------------------------------------------
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Adriaeneken JANSSENS fa. Pieters
(Reg. 199 fo 254v)
overl. in de stede van Ghendt op den 1ste maerte 1687
Weduwe in (1ste x) van Jan HYDE
K.(1ste x): Joannes ende Pieter HYDE
V.M.: Jan BAUWENS ende V.P.: Guille DE DAPPERE
Hr.: Baudewijn LAMME fs. Guille fs. Jans
Huwelijkscontract voor notaris Laureys VERROOTEN tot Gent den 7de sept. 1686
Leen schuldich te volghen soverleden oudtsten hoir feodael
Een partije Leen in Melle genaempt den destelacker groot ses dachwant gespleten van een meerdere
partije wanof de drij resterende dachwant competeren Jooris JANSSENS
Gronden van erfven commende vansoverleden sijde
Een behuysde hofstede in Melle int gehucht van Quatrecht
Een partije mersch genaemt den voorensten mersch gelegen tot Quatrecht groot 398 ½ roeden
Een partije landts op Melle genaemt den Rossaert groot 800 roeden . . . . . . . . .
Dhelft van een behuysde hofstede binnen Dronghen op den wijck van Baerelvelde bij coope van
Pieter DE SMET wanof de resterende drij deelen competeren dese weesen vuyt den hoofde van
hunnen vader groot een gemet
Lieven VAN HOUCKE haudt in pachte een hofstede tot Baerelvelde
Adriaen DE VEUSERE haudt in pachte een hofstede tot Baerelvelde
Cornelis DE SMET haudt in pachte een hofstede in de raepstraete
Jan VAN TEMSCHE haudt in pachte twee partijen landts op den boelenaere
De weduwe QUATHEM haudt in pachte een gemet landts op Leerne
Pieter DE WULF fs. Frans haudt in pachte tgoet dat Jan HYDE hadde voor bijleve 2 july 1687
-----------------------------------------------------Rekeninghe die bij desen doet ende overgheeft Jan VAN HIJFTE fs. Christoffels in huwelijck met
Marie DE SCHEPPER fa. dheer Jacques geprocreert bij Joe Marie DE BAETS ende alsoo voocht
gecreert over Joannes, Therese, Catharine ende Joanna DE BAETS???(=DE SCHEPPER) oock
kinderen van den voornoemden dheer Jacques DE SCHEPPER ende Joe Marie DE BAETS
De rekenijnghe gedaen bij Olivier DE BAETS der weesen grootvader materneel 3de sept. 1687
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Pieter DE WAGHENAERE in
huwelick hebbende Petronelle CORNELIS fa. Lieven ende uyt dien hoofde voocht van Lieven,
Guille Lievijnken ende Gillijnken CORNELIS oock fa. Lievens alles ingevolge van den SVG
gepasseert in de gemeene vierschaere van Dronghen den 21ste febr. 1685
17de sept. 1687
-----------------------------------------------------Gelijnken CLAYS, overl. Dronghen den 11de juny 1687
(Reg. 199 fo. 247)
Hr.: Gillis VAN PARIJS
K.: Jan ende Geerdijngen VAN PARIJS alle beede onderjaerigh
V.M.: Jan BUYSSE fs. Christoffels
Gronden van erfven ghecommen van de overledene sijde
Een partijken mersch groot 65 roeden gheleghen in Dronghen in de beeckstraete anden langhendam
loopende naer Vinderhaute ligghende noch onvercavelt ende onverscheen met Jacques ende
Lievijne CLAYS haere broeder ende suster ende oock met N. VAN DER BEECKEN presbiter.
Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelick
Dhelft van een behuysde hofstede met dhelft van den hoven waervan dander helft competeert an
desen hauder groot tot 75 roeden, item eenen eeuwighen cheyns van den erfachtighen heere van
Dronghen vercreghen aen luchteren driesch ghemeene met dese hofstede met noch een bulcxken lant
daer anne gheleghen groot volghens den chijns brief tot 150 roeden onbegrepen west Adriaen
DENIJS nu den raetsheer BRANT met sijn leen noort en de oost de Luchteren kerckwegh, suyt een
dreefken ende de voorseyde hofstede groot met dhelft van den gront van de hofstede 187 roeden
Noch een partije lants sijnde de 2 deelen van drije van 550 roeden vercreghen bij coope van Pieter
ende Segher VAN HAVERBEECKE op den wijck van Luchteren, van ghelijcken het 3de deel van
een hofstedeken gheleghen neffens de voornoemde partije groot 300 roeden 12de nov. 1687
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Alsoo Lieven, Pieter, Benedictus ende Janneken bij aude hun selfs ende Joosken ende Flipootte
BRAEM fs. Jans noch onderjaerigh, geprocreert bij Martinken VAN MALDEGHEM laegen
onverscheen ende onverdeelt in eene behuysde hofstede gheleghen binnen Dronghen int durp ende
sij niet langher en verstonden in ghemeensaemheede te blijven soo hebben sij doen extimeeren de
landen in drij egaele cavels te weten twee aen twee onde de letteren A, B ende C. . . . . . . .
Jan MINCKE causa uxoris
8ste dec. 1687
-----------------------------------------------------Lieven VAN BEVEREN fs. Geerts ende Joosijntjen PASSIJN, overl. Dronghen op den 7de jan. 1688
V.P.: ende V.M.: Philip VAN DE WALLE in huwelijck met Janneken VAN BEVEREN, fa. Geerts
mitsgaders Jan VAN BEVEREN bij aude sijn selfs ende Tanneken VAN BEVEREN oock fa. Geerts
alle drij kinderen verweckt bij Geerts bij Joosijntjen PASSIJN ende den selven Philip VAN DE
WALLE als voocht paterneel ende materneel van Anthone VAN DE WALLE alfven broeder
verweckt bij Joos VAN DE WALLE ende Joosijntjen PASSIJN staende haer 2de huwelijck
Gronden van erfven gecommen van sijne vaderlijcke sijde
Een partije landt op Luchteren groot 700 roeden gecommen van dhoirs Geert SCHELSTRAETE
ende hem te cavel gevallen jegens sijne broeders ende susters den 5de jan. 1666
Een alf bunder meersch in den melcdam in Dronghen groot 450 roeden gecommen als vooren
tvierde part onverscheen ende onverdeelt van 2 gemeten meersch in bourgoyen gecommen als
vooren groot 150 roeden
...
...
4de meye 1688
-----------------------------------------------------Joosijntien PASSIJN fa. Jans, overl. Dronghen op den 8ste dec. 1687
wdwe in (1ste x) van Geert VAN BEVEREN fs. Pieter
K.(1ste x): Lieven, Jan ende Janneken VAN BEVEREN getraut met Philippe VAN de WALLE
ende Tanneken VAN BEVEREN noch onderjaerigh
V.M.: Philippe VAN de WALLE voornoemt ende V.P.: Frans MESTACH
Hr.(2de x): Joos VAN DE WALLE fs. Antheunis
K.(2de x): Anthone VAN DE WALLE
Gronden van erfven gecommen van soverledene sijde ende nu met het overlijden van den
voorschreven Lieven VAN BEVEREN gesuccedeert op de vier weesen
De vier deelen van vijfve van drij partijen lant, bosch ende meersch gecocht leen bij doverledene
met haeren eersten man gehauden van den leenhove van Roosdonck geleghen op den wijck van
Luchteren groot 650 roeden
Dhelft van een bunder lants in Dronghen waervan dander helft competeert aen Philip VAN DE
WALLE causa uxoris genaempt den beck groot 450 roeden
In den wijck van Aellewijn het vijfde deel in een behuyst hofstedeken groot 250 roeden
Conquesten gedaen bij desen hauder mette overledene staende het huwelick
Een partije saylant op den wijck van Luchteren groot 780 roeden
In den wijck van Aellewijn de vier deelen van vijfve van een behuyst hofstedeken waervan het
vijfde deel is gebrocht bij het materneel goed groot 250 roeden
26ste meye 1688
-----------------------------------------------------Rekenijnge die overgeeft aen Ampman Burghmeester ende Schepenen Jan DE WULF fs. Frans ter
causen van den ontfanck ende administratie over de weesen van Pieter DE WULF oock fs. Frans
Er is geenen SVG gemaeckt ten sterfhuyse van sweesen vader ende moeder 1ste dec. 1688
-----------------------------------------------------Rekenijnge bewijs ende reliqua die bij desen overgeeft Jan DOBBELEERE voocht van Joosijntjen
ende Janneken DE BAETS kinderen van Geeraert geprocreert bij Tanneken TEMMERMAN ter
causen van den ontfanck ende administratie over dese voorseyde weesen den 9de jan. 1686
De weesen beneffens Jooris BUYSE ende Lieven BUYSE sijn gerecht in dhelft van een behuysde
hofstede in pacht gebruyckt bij Mattheus TEMMERMAN
Eenighe partijen lants sijn in pachte genomen bij Pieter DOBBELEERE fs. Geeraerts tot drij jaeren
voor 3 £ gr. tsjaers, de jaeren 1683 ende 1684 sijn geremitteert ter causen van de troebelen
Betaelt aen Adriaen DE ROOSE over reparatien gedaen aen dhofstede van de weesen in de
23ste maerte 1689
Schuyterstraete per quitantie van den 21ste nov. 1688
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Joosijnken VAN LAECKE fa. Geerofs, overl. Dronghene den 21ste oct. 1688 (Reg. . . . fo 11)
Hr.: Jan VAN OOTEGHEM fs. Andries ende Barbara WANSEELE
K.: Elisabeth VAN OOTEGHEM
V.M.: Dominicus VAN LAECKE
Gronden van erfven ghecommen van de overledene sijde
Dhelft van een hofstede in Dronghen op den wijck van Slijndonck waervan dander helft competeert
Pieter DE WULF fs. Gillis causa uxoris groot int gheheele 262 roeden
Een partije mersch groot 90 roeden en half in dese prochie daer ment noemt graeven broeck
Een partije mersch groot 30 roeden liggende ghemeene ende onverdeelt met Jan SCHELSTRAETE
fs. Domijn met consorten
Gronden van erfven geconquesteert staende huwelijck, soo heeft desen haudere beneffens
d’overledene vuyt ghegroot Jan MINCKE ghetrauwt met Elisabeth VAN OOTEGHEM sijne suster
van ghelijcke Jan DE CLERCK ghetrauwt met Lievijnken VAN OOTEGHEM, Lieven NEERMAN
ghetrauwt met Janneken VAN OOTEGHEM sijne suster ende swaegers weten elck van ¼de part in
een huys met het schuerken en de smisse gheleghen in Dronghen op het dorp 6de april 1689
----------------------------------------------------Rekenijnge bewijs ende reliqua die bij desen overgeeft aen Burghmeester ende Schepenen
Jan DE WULF fs. Frans ter causen van den ontfanck ende administratie bij hem gehadt over Joos
DE WULF sijnen onderjaerighen broeder tsedert den 8ste jan., 1687 date van de voorgaende
rekenijnghe sijnen anderen broeder Jacques DE WULF is commen sijn selfs 22ste juny 1689
-----------------------------------------------------Marie DICK fa. Pieters,
(Reg. . . . fo 15)
overl. Dronghen op den 8ste july 1688 in den wijck van Noorthaut
Hr. Victor CLAYS fs. Jans
K.: Joanna CLAYS = 2 jr en 4 maenden
V.M.: Jan DICK oom
Huwelijckscontract gepasseert voor notaris MOREAU den 18de jan. 1686
22ste juny 1689
-----------------------------------------------------Rekenijnge bewijs ende reliqua die bij desen overgeeft aen Burghmeester ende Schepenen
mitsgaders Joosijntgen ende Janneken DE BAETS kinderen van Geeraert DE BAETS
Jan DOBBELEERE fs. Jans dit ter causen van de administratie bij hem over de voorseyde weesen
genomen tsedert den 23ste maerte 1689 daete van sijne voorgaende rekenijnge
Betaelt aen Laureyns DE SCHAEPMEESTER over een maent taefelcosten van Janneken
1ste dec. 1689
DE BAETS per quitantie van den 28ste maerte 1689
-----------------------------------------------------Jan VAN BEVEREN fs. Frans,
(Reg. . . fo 20)
de
overl. Dronghen op den 4 juny 1689 = 60 jr (P.R.)
weduwnaar in (1ste x) van Madeleene DE PAPE
K.(1ste x): Joysinne VAN BEVEREN die nu naer desen overledenen oock is commen toverlijden
He.(2de x): Joosinken DAENENS
K.(2de x): Liefken, Pieterken ende Lievinken VAN BEVEREN
V.P.: Cornelis VAN BEVEREN
Gronden van erfve binnen huwelijck gheconquesteert met dese hauderigghe
Een behuyst hofstedeken met een schuerken groot in erfven 150 roeden ghestaen binnen Dronghen
in den wijck van Luchteren oost dhoirs Pieter COCHUYT fs Christiaen bij coope vercreghen van
Janneken VAN DE MOORTELE weduwe van Pieter COCHUYT in daten den 21ste maerte 1686
Een partije lant oock gheleghen in den wijck van Luchteren bij coope vercreghen van dhoirs van
Baltasaer DE SCHEPPERE groot in erfven ontrent 200 roeden . . . .
Men staet schuldich aende kinderen van Geraert VAN BEVEREN:
Aen Joos VAN BEVEREN 1 £ 1 sch. gr.
Aen Frans VAN BEVEREN 7 sch. gr.
Aen Margriete VAN BEVEREN 5 sch. 6 gr.
dat den overledenen ter cause van het gemeene goet vercocht heeft
14de dec. 1689
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Rekenijnge die overgeeft aen Ampman Burghmeester ende Schepenen Jan BAUWENS voocht
van Joannes ende Pieter HYDE onderjaerighe kinderen van Jan HYDE fs. Martens in sijn leven
burghmeester van Drongen ende Adriaenekenn JANSSENS beede overleden. (SVG july 1687)
Ontfaen van Jan DE CLERCQ in pachte haudende een deel van een hofstede ende landt tot
Quatrecht voor 20 £ gr. tsjaers ende ontfaen van Pieter Michiels in pachte haudende eenighe landen
op Wetteren ten 3 £ gr. tsjaers ende ontfaen van Jan ende Gillis DE MAESSCHALCK over een jaer
pacht van een ham tot Schellebelle verschenen kerssavont 1688 de somme van 12 £ gr.
Alvooren gecocht van Frans VAN SCHOONE een ham gelegen op Schellebelle ende daer vooren
betaelt volgens twee quitantien de somme van
17 £ 13 sch. 4 gr.
8ste maerte 1690
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft aen Ampman Burgmeester ende
Schepenen der prochie van Dronghen Lieven DE VREESE voocht van de weesen van Marten
KERREBROECK ter causen van den ontfanck handelinghe ende administratie bij hem over de selve
wesen genomen dit tsedert de leste rekeninghe gedaen den 10de jan. 1685
5de april 1690
-----------------------------------------------------Gillis COPPENS fs. Gillis, overl. Dronghen op den 10de nov. 1689
(Reg. . ? . fo 51)
He.: Lievijne VAN HECKE fa. Pieters
K.: Janneken, Pietronelle, Marie ende Magdelene COPPENS
V.P.: Lieven COPPENS fs. Gillis oom
Deel ven de behuysde hofstede ende gronden van erfven vervallen ende gesuccedeert op de vier
kinderen metten last ende oock blat van bijleve van dese hauderigghe
Het 6de ofte het 7de part in dhelft van een behuysde hofstede ende lande beneffens haere ooms ende
moyen groot int geheel twee bunderen ende noch een vuytplant op de straete beplant met eecken
boomen daervan dander helft competeert de kinderen van Loys DE JAEGER ter causen van haere
moeder gelegen binnen Drongen in diversche partijen in den wijck van barelvelde, jegenwordich in
pachte gebruyckt bij Marten MESTACH welcke voorseyde helft is belast met een besette losrente
in proffijte van Jan TEMMERMAN fs. Loys
Dese weesen competeert beneffens haere ooms ende moyen een sesde ofte sevenste deel van een
partijken saylant gelegen in de prochie van Vosselaere groot 143 roeden
Dese hauderigghe competeert tvierde in seven deelen van achte van een behuysde hofstede in de
prochie van Ste Martens Leerne ende noch in Meerentre ende Poesele tderde deel van drij partijen
lant daer oock eenighe boomen opstaen . . . . . . . .
11de july 1691
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Pieter DE WAGHENAERE in
huwelick met Pieternelle CORNELIS fa. Lievens ende voocht van Lieven, Guillaume, Gillijntgen
ende Lievijntgen CORNELIS oock fij Lievens sijn huysvrauwe broeders ende susters, Carels DE
WAGHENAERE in huwelick met Gillijntgen CORNELIS een van dese weesen 29ste nov. 1690
-----------------------------------------------------Bundel 222 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties (1690-1697)
Elisabeth VLERICK fa. Lieven,
(Reg. . ? . fo 34v)
ste
overl. Dronghen den 26 aug. 1690 sonder eenighe lichaemelicke hoors
Hr.: Jan VAN BEVER fs. Geeraert
Gronden van erfven daer dese overledene erfachtich uyt ghestorven is
Een 4de part in een helsbosch wanof de ander twee deelen sijn competerende aen Anthone VAN
DE WALLE ende het resterende vierde aen wijlent Janneken VLERICK soverledene suster was
gheleghen binnen de prochie van Ste Martens Lathem heerlijckhede Van der upt
Men staet schuldich aen Philip VAN DE WALLE in huwelick met Janneken VAN BEVER ende
oock aen Tanneken VAN BEVERE over huyshuere ende landtpacht de somme van 18 £ 1 sch. 10 gr.
gherekent tot ende met 1ste 7bre 1690
Anthone VAN DE WALLE thuwelick hebbende Lievijne VAN DE WALLE fa. Jans ende Lieven
VAN HESE in huwelick met Pieternelle VAN DE WALLE oock fa. Jans voornoemt beede halve
susters van dese overledene de welcke hun waeren presenterende als deelvoochden over Janneken
VLERICK onnoosel ende onderjaerighe suster van dese overledene
16de sept. 1690
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Lievijne VAN KERREBROUCK fa. Jans, overl. Dronghen voor 1664
(Reg. 286. fo 23v)
Hr.: Jacques DE MULDER fs. Jacques
K. : Jacques, Jan, Martijnghen ende Janneken DE MULDER
V .M. : Marten VAN KERREBROUCK ende V.P. : Jacques DE MULDER daude
Gronden van erfven commende van de overledene. Drij bulxkens wesende het een betemmert met
een huys in Dronghen groot 400 roeden .
Met noch een partije saylant ghenaemt het moortelken groot 225 roeden
Noch dhelft van 1000 roen mersch danof dander helft competeert Marten VAN KERREBROUCK
gheleghen up de prochie van Vinderhaute
den 14de meye 1664
-----------------------------------------------------Catharina VAN THEMSCHE, overl. in Dronghen op den 5de aug. 1689 (Reg. . ? . fo 83)
weduwe in (1ste x) van Pauwels DE GRUYTERE
K.: Philips, Pauwels, Marten ende Jan DE GRUYTERE, Arent FARMIJN ghetrauwt met Marie
DE GRUYTERE, Frans GRIJP getrauwt met Joosijne DE GRUYTERE fa. Pauwels
V.P.: Philips DE GRUYTERE voorseyt van de weese van Pieter DE GRUYTERE fs. Pauwels
Hr.: Joos DE BIL
Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert
Een woonhuys wesende een herberghe van audts ghenaempt De Roose met een schuere en de het
ovenbuer met den hove met de gronden van erfven daer mede gaende met het catheyl van de fruyt
boomen groot in erfven ontrent 300 roeden suyt den deynschen herwech
Een partije lant groot 250 roeden vercreghen bij coope van Helena DE SCHEPPER fa. dhr. Hubrecht
suyt Frans MARTENS. Gheraert VAN THEMSCHE woont in Gent in het heckerghem straetgen
Den hauder heeft ghehadt proces jeghens Jacques STANDAERT brauwer in Gent in de leeuw
hetwelcke noch hanght ongedecedeert ende dat den vuytval van het proces noch onzeker is
6de nov. 1691
-----------------------------------------------------Loys KESTELOOT fs. Anthone, overl. Dronghen op den 15de july 1690
(Reg. . . fo 28)
ste
weduwnaar in (1 x) van
weduwnaar in (2de x) van
weduwnaar in (3de x) van Mayken DE VREESE
K.: Lauwerijnken KESTELOOT = 16 jr.
He.(4de x): Stoffelijngen GOETHALS
V.P.: Guillaume KESTELOOT ende V.M.: Joos DE VREESE
Gronden van erfven daer den overledenen erfachtich vuyt ghestorfven is
De rechte helft van een partije lant groot 300 roeden waervan deander helft competeert de hoir van
Lievine VAN HOECKE gelegen aen den cleenen helshoeck driesch binnen Dronghen
Op den craeyaert cautere 126 roeden landts competerende dese weese
Deelen van huysen deelsame tusschen dese hauderigghe ende dese weese
Dhelft van een woonhuys anden cleenen helshoeckdriesch staende op dhofstede van Lievine VAN
HOECKE waervan een vierde van desen helft competeert den hoir van lievine VAN HOECKE
Noch voor ghemeene baete gebracht een deelken van een huyseken dat competeert dese
hauderigghe ende haere medehoirs staende in de prochie van Somerghem 29ste nov. 1690
-----------------------------------------------------Rekenijnghe die bij desen doet Pieter VAN VEERDEGEM ter causen van den ontfanck ende
administratie bij hem gehadt over de weesen Joos VAN VEERDEGEM dit sedert de leste
rekenijnghe gebeurt den 18de july 1685.
Aen de weesen competeren vier partijen van lande uyt den hoofde van hunnen vader welcke niet sijn
kunnen verpacht worden en die hij besayt heeft ten proffijten van de weesen 7de febr. 1691
-----------------------------------------------------Rekenijnghe die bij desen overgeeft Guillaeme KESTELOOT als voocht van de weese van Loys
KESTELOOT bij naeme Lauwerijntien KESTELOOT geprocreert bij Stoffelijntien GOETHALS
Betaelt bij den doender over tdoen van diverssche pelgrimaetien soo tot Naesareth als elders tot
elders tot laevenisse van de ziele van den overledenen Loys KESTELOOT 21ste febr. 1697
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Rekenijnghe die bij desen doet Jan VAN HIJFTE in huwelijck hebbende Marie DE SCHEPPER fa.
dhr Jacques geprocreert bij Joe Marie DE BAETS ende alsoo voocht over Joannes, Therese,
Catharine ende Joanna DE BAETS ??? , oock kinderen van dhr Jacques DE SCHEPPER !
Ontfaen vann Jan DE CONINCK tot Cruyshautem over 7 jaeren crois van dhelft van een rente van
twee ponden grooten tsjaers tleste verschenen 25ste dec. 1688 de somme van 7 £ gr.
Ontfaen van Geert MOENTJENS ende Frans DE CLERCQ over pachten van een hofstede op
Baerle tot kerstavont 1688 boven den quitschelt ende reparatien 2 £ 3 sch. 2 gr.
Ontfaen van Frans VAN DIJCKE over een jaer landtpacht van dhelft van eenighe partijen landts
op Wanneghem verschenen kerstavont 1686 9 £ 15 sch. gr.
4de april 1691
-----------------------------------------------------Gillis DE MEYERE fs. Philips,
(Reg. . . . fo 39)
ste
overl. Dronghen in den wijck van Slijndonck op den 24 febr. 1691
wdwnr in (1ste x) van Janneken DE ROOSE fa. Lievens
K.(1ste x): Gillis, Joos ende Anthone HANSSENS ghetrauwt met Tanneken DE MEYERE alle drij
hun selfs, ende Elysabette DE MEYERE noch onderjaerighe weese
V.P.: Gillis DE MEYERE voornoemt
He.(2de x) : Adriaenneken VERHEECKEN
K.(2de x): Pieter, Jan, Francois, Lievineken ende Pieternelleken ende noch een ongebooren kint
Gronden van erfven commende van desen overledenen
Binnen de prochie van Merentre het 4de deel in een partije lant ende bosch daervan dander drije
deelen competeren Jan DE MEYERE een vierde ende Joosijnken DE MEYERE de twee deelen van
viere groot int gheheele 400 roeden
Conquesten ghedaen staende huwelijck die deelsaem sijn alf ende alf
Binnen de prochie van Merentre een partije saylant ghenaemt het biesken groot ontrent 400 roeden
bij coope vercregen van Jan MARTENS
Binnen de prochie van Dronghene een partije landts genaemt den hooghen bulck groot 2 ghemeten
en 30 roeden bij coope ghecommen van den heere raedt fiscael SPANOGE vuyt den sterfhuyse van
Pieter COCQUYT fs. Christiaens suyt ende west Baudewijn DE MEYERE 30ste meye 1691
-----------------------------------------------------Jacques VINCENT fs. . . . ende Elisabeth VAN DE VELDE
(Reg. . . . fo 45v)
overl. Dronghen in den wijck van Noorthaut op den 9de febr. 1691
He.: Pietronell AELMAN fa. Pieters
K.: Joannes, Pieter ende Nelleken VINCENT
V.P.: Frans VINCENT, oom
Gronden van erfven commende van desen overledenen
Binnen de prochie van Vosselaere een partije saylant genaemt het groot stuck groot 887 roeden
desen overledenen te cavel ghevallen ten sterfhuyse van sijne moeder Elisabeth VAN DE VELDE
over een vijfden cavel jegens sijne broeders ende susters te weten Frans, Pieter ende Cathelijne
VINCENT ende de kinderen van Jan DE VREESE fs. Pieters verweckt bij Pierijntien VINCENT
Schulden spruytende uyt het sterfhuys van sijne moeder Elisabeth VAN DE VELDE ende Pieter
SCHELSTRAETE sijnen schoonvader daervan dese hauderigghe sal moeten recompense gedaen
worden totter helft
Men is schuldich aen Pieter COPPENS in huwelijck met Joosijntjen SCHELSTRAETE gewonnen
bij Elisabeth VAN DE VELDE ter causen sijnder huysvrauwe 2 £ 7 Sch. gr. 27ste juny 1691
-----------------------------------------------------Jan VAN DE STEENE, overl. Dronghen op den . . . febr. 1691
(Reg. . . . fo 57)
He.: Joosijnken CORNELIS
K.: Marie ende Lievine VAN DE STEENE onbejaerde weesen ende Jan VAN PARIJS ghetrauwt
Met Pieternelle VAN DE STEENE
V.P.: Jacques VAN DE STEENE
Den overledenen heeft bedwonghen gheweest bij den raet van Vlaenderen van weghen den
ontfangher STEYAERT te nantieren het jaer 1689 sonder eenighen quitschelt 7 nov. 1691
------------------------------------------------------
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Frans VINDEVOGELE fs. Jans, overl. Dronghen ? (ca. 1664? katern 198) (Reg. . . . fo 57)
He.: Loyse TEMMERMAN
K.: Loys, Jan ende Lieven VINDEVOGELE
V.P.: Jan VINDEVOGELE ende V.M.: Loys TEMMERMAN
(geen datum gegeven)
-----------------------------------------------------Jan KOCHUYT, overl. Drongen ??? voor 1691 ???
(Reg. 286 fo 59)
He.: Joosijntjen KOCHUYTS fa. Pieters
K.: Pieter, Liefken, Vintgen, Joosijntken, Bethgen ende Fransintgen KOCHUYTS
V.P.: Gheeraert SPEECKAERT ende V.P.: Jan KOCHUYT
Gronden van erfven gecommen van den overledenen
Het derde deurgaende van eene behuysde hofstede groot int geheele 500 roeden noort ghelandt
Lieven KOCHUYT comt dus over het derde deel ontrent 167 roeden
-----------------------------------------------------(Reg. . . . fo 62v)
Lieven VAN LEEUWE, overl. Dronghen op den 31ste aug. 1691
weduwnaar in (1ste x) van Janneken BRUNEEL (SVG den 25ste febr. 1683)
K.(1ste x): Lievijntien VAN LEEUWE
He.(2de x): Marie VAN POUCKE
K.(2de x): Jan VAN LEEUWE is commen te sterven naer sijnen vader
V.P.: Mauris DE VREESE ende V.M.: Jan LIPPENS
Gronden van erfven verstorfven op sijne twee weesen
Een partije saylant op den craeyaert acker genaemt de rijmeersch groot 1 gemet (= 300 roeden)
Hofstede met de gronden van erfven tsaemen bij coope vercreghen
Bij den cleenen helshoeck een verbrande hofstede groot in erfven 62 roeden mitsgaders een
nieuw woonhuys ende stallen tsaemen ghemaeckt met noch een gemet landt vercreghen bij
coope van Jan HYDE ende Marten DE SCHUYTER
...
...
6de febr. 1692
-----------------------------------------------------Luchaes LEGIERS fs. Luchaes, overl. Drongen voor meye 1664
(Reg. 286 fo 64)
ende Joosijne VAN LAECKE fa. Jacques ook overl. Drongen voor meye 1664
K.: Lowijse ende Elisabette LEGIERS
V.P.: Charels DE WEERT ende V.M.: Gillis DE PAU
Gronden van erfven commende van Luchaes LEGIERS overleden vader gheleghen binnen de
prochie van Mariakercke
Een derde deurgaende van een behuysde hofstede groot tsamen een ghemet . . . .
Eene camere behoort toe aen Elisabette LEGIERS . . .
...
-----------------------------------------------------(Reg. . . . fo 78)
Joosijntien BISCOP, overl. Dronghen op den 17de jan. 1692
ste
de
weduwe in (1 x) van Philips NEERMAN (SVG 11 juny 1681)
K.(1ste x): Tanneken NEERMAN = 20 jr.
V.M.: Jan BISCOP ende V.P.: Lieven DE DAPPER
Hr.: Marten DE VREESE fs. Joos
Den hauder competeert dhelft van een huys met de schuere ende stallen daermede gaende daervan
dander helft competeert Pieter DE SCHUYTER, staende op eenen cheyns in den wijck van Allewijn
straete groot in erfven tot 262 roeden waervan dander helft competeert het voorseyde Tanneken
Dhelft van een alf ghemet maymersch in den booris waervan dander helft competeert dit voornoemt
Tanneken NEERMAN van haere vaderlijcke sijde suyt dhoirs van CALLANT west Jan DE
MEYERE ende Lieven DOBBELAERE, noort de callene
Op den wijck van Slindonck daerment heet den melcdam dhelft van een partije ettijnck mersch met
eenen cheyns waervan dander helft competeert het voornoemde Tanneken NEERMAN van haere
vaderlijcke sijde als vooren groot int geheele ontrent een ghemet
Op de prochie van Landeghem op wilde cautere een partije saylant groot 225 roeden
Gronden van erfven competerende dese weese Tanneken NEERMAN alleene
Op den wijck van Slindonck een stuck landts ghenaempt den caproen groot 347 roen ghecommen
bij coope van Joosijne SLOCK weduwe Pieter COCHUYT fs. Pieters
10de maerte 1692
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Pieternelle DIERICK fa. Jans, overl. in Dronghene den 12de jan. 1690 (Reg. . . . fo 70&99)
weduwe in (1ste x) van Jan HOSTE
K.(1ste x): Marie HOSTE nu overleden
Hr.(2de x): Lieven DE JAEGHERE fs. Adriaen
K.(2de x): Liefken DE JAEGHERE
V.M.: Charel DIERICK, oom
Conquesten van catheylen van huysijnghen met de gronden van erfven ende boomen
Een deel in de hofstede waervan de andere deelen competeeren aen Lieven DE MUYTERE causa
uxoris ende dhoirs van Gheeraert HOSTE en het huyseken is door den orloge geheel gheruineert
groot ontrent 200 roeden ende gheleghen op den wijck van de schuyterstraete
Een partije lant genaemt het houstgadt gelegen binnen Dronghen groot 125 roeden oost de
muelestraete
Een partije lant gelegen op de boelenaere groot 250 roeden weesende het vierde van een meerdere
partije oost daeraen ghelant Lieven CORIJN causa uxoris
Een partije saylant binnen de prochie van Dronghen op den paradis cautere bij coope vercreghen
van Gheeraert HOSTE groot 630 roeden ghenaemt de paradis gracht
Een partije lant ande schuyterstraete bij coope vercreghen van Jan DE MUYTERE fs. causa uxoris
groot 675 roeden
20ste maerte 1692
-----------------------------------------------------Pieter TEMMERMAN fs. Philips, overl. Drongen op den 21ste dec. 1691, overleden onbedegen
V.P.: Mattheus TEMMERMAN, oom ende V.M.: Pieter VINCENT, oom
Gronden van erfven gecommen van sijne moeder
Dhelft van een partije landt in de prochie van Baerle wanof de wederhelft competeert sijnen
eyghen broeder Geert TEMMERMAN groot 478 roeden
Noch in Baerle dhelft van dhelft van 750 roeden mersch genaemt den brantshouck wanof gelijck
deel competeert sijnen broeder Geert TEMMERMAN
14de meye 1692
-----------------------------------------------------Tanneken DE WEERT fa. Jans, overl. Dronghene op den . . . dec. 1691
Hr.: Anthone VAN DE STEENE fs. Gulliaeme
K.: Gulliaeme VAN DE STEENE noch onderjaerigh
V.M.: Lieven DE WEERT fs. Jans voorseyt
11de juny 1692
-----------------------------------------------------Dominicus SCHELSTRAETE fs. Dominicus ende Livijne LAMMENS
overl. Dronghen op den 5de april 1692
He.: Madeleene DE VREESE fa. Cornelis
K.: Pieterken ende Lievine SCHELSTRAETE
V.P.: Jan SCHELSTRAETE fs Dominicus, oom
Gronden van erfven vuytten hoofde van haerlieder vader
Het 4de deel in een behuysde hofstede binnen Dronghen in den wijck van Slijndonck groot 86 roen
op haer te cavel ghevallen vuyten hofde van haere overleden vader in daten den 12de maerte 1692
Het 4de deel in een partije landt groot met een mersselken tot 630 roen in den wijck van Slindonck
Catheylen van huysen gedeelich half ende half
De vier deelen van vijfve van een huyseken met een schuerken op cheyns gheheel slecht ende
vervallen staende op de capelle van Ste Gerulphus bij den vaerendriesch waervan het vijfde paert
competeert de weduwe van Marten DE VREESE
2de july 1692
-----------------------------------------------------Marie ROZIERS, overl. Dronghen op den 16de jan. 1692
Hr.: Lieven POELMAN
K.: Jan, Jacobus ende Marie ROZIERS
V.M.: Arent DE VOS
Den hauder heeft vercocht naer het overlijden van sijne huysvrauwe dhelft van eene partije lant
gheleghen binnen de prochie van Oostacker ghenaempt de verleyebeken aen sijnen broeder
Christoffel POELMAN groot tot 447 roeden
2de july 1692
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Anthone VAN DE STEENE, overl. Dronghen den 18de nov. 1692
weduwnaar in (1ste x) van Tanneken DE WEERT
K.(1ste x): Guille VAN DE STEENE
V.P.: Lieven MAES oom
He.: Elisabeth MYNCKE
Wettelijcke venditie gehauden op den 26ste nov. 1692
10de dec. 1692
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doen ende overgeven dhoirs van Catharine
VAN NIEUKERCKE weduwe van Geeraert VERDONCK ter causen van de pennijnghen bij haer
gelicht vuyt handen van Sr. Gillis CORNELIS aencommende Pieter ende Gillijntjen VAN
VEERDEGEM beede kinderen van Joos bij Livijne VAN NIEUKERCKE ter cause van de
vercoopijnghe van huyse ende erfve genaemt den Inghel gheleghen in de prochie van Dronghen
9de jan. 1692
--------------------------------------------------- -Petronelle LEMP fa. Charles,
(Reg. . . . fo 123)
ste
overl. Dronghen den 20 sept. 1690 = 36 jr (P.R.)
Hr.: Jan DE WULF fs. Frans
K.: Jan = 10 jr ende Pieter DE WULF = 10 jr.
Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck, een partije saylant binnen Dronghen op
den wijck van luchteren groot 3 gemeten 150 roeden
14de jan. 1693
-----------------------------------------------------Lowijs VINDEVOGEL fs. Frans, overl. Dronghen op den 18de juny 1692
He.: Cathelijne DENIJS, alsnu getrauwt met Jan CORRIJN
K.: Judocus, Guilliame, Marie ende Jenne VINDEVOGEL
V.P.: Jan VINDEVOGEL soverleden broeder
28ste jan. 1693
-----------------------------------------------------Janneken DHAENENS fa. Geert, overl. Dronghen op den 27ste juny 1692 (Reg. . . . fo 124)
Hr.: Christoffels VAN VERDEGHEM
K.: Pieternelle ende Lievijne VAN VERDEGHEM
V.M.: Loys DE MANGELAERE oom causa uxoris
Den hauder is competerende een behuysde hofstede ligghende alsnu gheruineert door den volck van
den legher in de maent 8bre 1692 ende door den wint den meerderen deel ommegewayt, daerinne
noch begrepen is een gemet lant anden mattenbulck ende 200 roeden meersch in den deelbulck
Conquest gedaen staende huwelick:
Op den wijck van Luchteren een partijken saylant groot 250 roeden genaemt den houck ende
Noch in Dronghen 225 roeden lants in den mattenbulck ligghende gemeene metten patrimonie van
desen hauder ende Pieter HYDE
15de april 1693
-----------------------------------------------------Gillis BRAEM, overl. Dronghen op den 4de nov. 1692, bakker
weduwnaar in (1ste x) van Joosijntgen VERBAERE
K.(1ste x): Lieven, Janneken ende Vijntgen BRAEM
V.P.: Lieven BRAEM, cosijn germain
He.(2de x): Marie MYNCKE
K.(2de x): Jan, Jacobus, Gillis ende Marie ende Anneken BRAEM
Gronden van erfven gecommen van soverleden sijde
De drij deelen van sesse van een behuysde hofstede wanof een gelijcke sesde competeert de
weesen van 1ste bedde ende de twee andere sesden de weesen van Augustijn BRAEM gestaen
ende gelegen in het dorp oost de calcije groot int geheele 100 roeden
Een partijken landts op den boelenaere groot 160 roeden . . . .
....
Een rente van 20 sch. tjaers tot laste van Jeron BEECKMAN tot Gallemaer in henegauwe
Een partije landt in Vierheckenen groot 500 roeden . . .
...
29ste april 1693
------------------------------------------------------
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(Reg. . . . fo 125)
Janneken VAN OOTEGEM, overl. Dronghen op den 30ste jan. 1693
weduwe in (1ste x) van Lieven LEERMAN
K.: Livijne LEERMAN
Hr.: Livinus VAN QUICKELBERGE
K.: Jan ende Elisabeth VAN QUICKELBERGE
V.M.: Jan VAN OOTEGEM fs. Andries, oom
20ste meye 1693
-----------------------------------------------------Pieter VINCENT, overl. Dronghen op den 29ste maerte 1693
(Reg. . . . fo 127)
weduwnaar in (1ste x) van Livijne SCHELSTRAETE
K.(1ste x): Tanneken VINCENT
V.M: Joos VAN DE WALLE
He.: Elisabeth STRIJMERS
K.: (2de x): Pieternelle VINCENT
Gronden van erfven gecommen staende huwelijck
Dhelft van een hofstede wanof de wederhelft competeert de weese van 1ste bedde 20ste meye 1693
-----------------------------------------------------Arnaut FERMIJN fs. Jans, overl. Dronghen in het durp den 19de febr. 1693 (Reg. . . . fo 128)
He.: Marie DE GRUYTTERE alsnu getrauwt met Jan CALLOOT
K.: Pieter Joannes, Pietronelle Franchoise ende Anna FERMIJN
V.P.: Geert HEBBRECHT
3de juny 1693
-----------------------------------------------------Joosintgen CARIJN fa. Lievens, overl. Drongen ? voor juny 1665
(Reg. 286 fo 100)
Hr.: Pieter GRIP
K.: Vintgen, Fraensken ende Jacques GRIP (GRIJP)
V.M.: Lieven CARIJN ende V.P.: Jacques GRIP
Dese weesen competeren eenighe gronden van erfven ten sterfhuyse van Lieven CARIJN (CORIJN)
bij versterfte van haerlieder groodtmoeder
int colegie 17de juny 1665
-----------------------------------------------------Lieven DE JAGERE, overl. Dronghen op den 23ste oct. 1692
weduwnaar in (1ste x) van Pieternelle DIERICX
K.(1ste x): Liefken DE JAEGERE
V.P.: Jan DE JAGERE oom
He.(2de x): Joosijntgen CORNELIS
Gronden van erfven gecommen van soverleden sijde
Een partije Leen gelegen in de prochie van Mariakercke in Manemet groot int geheele in drij
partijkens 380 roeden den overledenen toecommende vuyt den sterfhuyse van MOERAERT
Dhelft van een behuysde hofstede in Dronghen in de Schuyterstraete groot 400 roeden
Een onbehuysde hofstede gelegen naest de voorgaende groot 200 roeden
Een partije landts op den boelenaere groot 250 roeden wesende tvierde van een meerdere partije op
den westcant oost Lieven CORRIJN causa uxoris . . . . . . . . . . .
1ste july 1693
-----------------------------------------------------Pietronelle VAN DEN BERGHE fa. Joos ende Martijntgen NEYT
(Reg. . . . fo 129)
overl. Dronghen in den wijck van de beeckstraete op den 29ste oct. 1692
Hr.: Lieven VAN DE GHEHUCHTE fs. Jans
K.: Joos ende Joosijntgen VAN DE GHEHUCHTE
V.M.: Joos VAN DEN BERGHE, grootvader
Gronden van erfven commende van dese overledene
Dhelft van een alf gemet lants in Vinderhaute ligghende gemeene met Jacques VAN DEN BERGHE
dander helft gesuccedeert bij toverlijden van haere moeder Martijntgen NEYT ende noch tvierde
part in een alf gemet maymeersch waer dhelft competeert Joos VAN DEN BERGHE ende tander
vierde Jacques VAN DEN BERGHE
Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert
Een behuysde hofstedeken in Dronghen in de beeckstraete groot 150 roeden 7de oct. 1693
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Marie VERHOYEN, overl. Dronghen den 18de jan. 1693 = 63 jr (P.R.) (Reg. . . . fo 130v)
weduwe van Gillis NEERMAN (LEERMAN)
K.: Lieven NEERMAN bij huwelijcke staet sijn selfs en Pieter NEERMAN noch onderjaerigh
V.M.: Frans SOMPERE
Grond van erfven: dhelft van een behuysde hofstede waervan dander helft competeert Passchijnken
NEERMAN groot 100 roeden gelegen in Dronghen suyt de beeckstraete
7de oct. 1693
-----------------------------------------------------Pietronelle DE POORTERE fa. Lievens, overl. Dronghen den 26ste febr. 1692 (Reg. . . . fo 142)
Hr.: Pieter VAN OOTEGEM fs. Philips
K.: Pieterken, Geertken, Lievijntien ende Tanneken VAN OOTEGEM
V.M.: Jan LEM
Gronden van erfven competerende den hauder
De drij deelen van viere van een behuysde hofstede waervan tander vierde competeert aen Jacques
TOCH gelegen op Dronghen in den wijck van Luchteren, sijnde den gront in cheyns genomen van
den aermen van Dronghen
Naer den doot van haere moeder van Frans PALEYN haeren oom geweest van alfven bedde is op de
vier kinders verstorfven de somme van 4 £ gr.
16de dec. 1693
-----------------------------------------------------Jan DE SCHEPPER fs. Pieters, overl. Dronghen op den 9de nov. 1693
(Reg. . . . fo 131)
He.: Pietronelle DICK fa. Pieters, alsnu getraut met Jan DHANNENS fs. Jooris
K.: Loys, Lievijntien ende Pietronelle DE SCHEPPER
als bijstaende voocht : Victor CLAYS ende V.P.: Pieter DE SCHEPPER fs. Pieters oom
Compt voor baete over den prijs van de meubelen sijnde tot Gendt gevlucht ten huyse van Pierijntien
DOBBELAERE tot Eckerghem
Men is schuldich aen Janneken DE SCHEPPER over seker accort met dese hauderigghe gedaen
beneffens haer broeders over al ander pretentien tsaemen 7 £ 10 sch. gr.
10de febr.1694
-----------------------------------------------------(Reg. . . . fo 134)
Pieter DE WULF fs. Jans, overl. Dronghen den 15de jan. 1694
He.: Janneken DE KESELE fa. Lievens nu ghetraut met Geert IKET
K.: Franchois ende Jenne Marie DE WULF
V..P.: Frans DE BACKER angehuwt grootvader
19de meye 1694
-----------------------------------------------------Elisabeth VAN OOTEGEM fa. Andries,
(Reg. . . . fo 132)
overl. Dronghen op den 28ste nov. 1693 in den wijck van Keuse
Weduwe in (1ste x) van Augustijn BRAEM
K.(1ste x): Pieter ende Charels BRAEM (is commen toverlijden naer sijne moeder)
Hr.: Jan MYNCKE, winkelier
K.(2de x): Francois, Jan ende Anthone MYNCKE
V.M.: Jan VAN OOTTEGEM, oom
Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert
Een behuysde hofstede in den wijck van Keuse groot in erfven 140 roeden 7de april 1694
-----------------------------------------------------Jan DE SMET fs. Cornelis, overl. Dronghen op den 8ste jan. 1694
(Reg. . . . fo 135)
He.: Janneken TEMMERMAN fa. Loys alsnu getraut met Pieter VAN CROMBRUGGE
K.: Jan, Geert, Lieven ende Pieterken DE SMET
V.P.: Lieven DE SMET, oom
Gronden van erfven gesuccedeert op de vier kinderen metten last van bijleve van dese hauderigghe
De drij deelen van viere van 700 roeden meersch genaemt de puy meersch daervan tresterende
vierde competeert Marie DE SMET weduwe van Jan DOBBELAERE
In de prochie van Ste Jans Leerne dhelft van 200 roeden lants daervan dander helft competeert
dhoors van Cornelis DE SMET ligghende bij den Olenwech
In de prochie van Ste Martens Lathem 100 roeden bosch ligghende gemeene in een meerder partije
9de juny 1694
met dhoors van Jan DENOCKERE ende Joe Jenne DE BAETS
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(Reg.. . fo 138)
Passchier VAN BEVEREN, overl. Dronghen op den 12de maere 1694
He.: Marie HYDE fa. Jans
K.: Jacques, Pieter, Janneken ende Lievijntjen VAN BEVEREN
V.P.: Frans BOTTERMAN ende V.M.: Pieter DOBBELAERE
Gronden van erfven ghecommen van soverleden sijde
Dhelft van een behuysde hofstede in Dronghen wanof dander helft competeert Frans BOTERMAN
causa uxoris in de beeckstraete groot in erfven 300 roeden
Met noch 200 roeden lant gelegen in de beeckstraete cauter met noch dhelft van 150 roeden lant
daervan dander helft competeert als vooren
7 july 1694
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij dese doet ende overgeeft aen Ampman Burghmeester ende
Schepenen der prochie ende gemeene vierschaere van Drongen Jan BAUWENS voocht van de
kinderen van Jan HYDE ter causen van den ontfanck handelijnghe ende administratie bij hem
genomen sedert den 8ste maerte 1690
Ontfaen van Jan DE CLERCQ in pachte haudende een deel van een hofstede ende landen tot
Quatrecht ten advenante van 20 £ gr. tjaers over verschenen pachten tot ende met kersavont 1688.
Ontfaen van Pieter MICHIELS in pachte haudende eenighe landen op Wetteren ten 3 £ gr. tjaers
Ontfaen van Adriaen DE VEUSERE in pachte haudende een hofstede op Dronghen ten 8 £ gr. tjaers
over een jaerpacht verschenen kerssavont 1689 de somme van 8 £ gr
Ontfaen vuyt het sterfhuys van Lieven VAN HOECKE op minderijnghe van het jaerpacht
verschenen kerstavont 1688 ter somme van 3 £ 15 sch. gr.
Ontfaen van Cornelis DE SMET in pachte haudende een hofstede op Drongen ten 7 £ 10 sch. tjaers
op het jaerpacht verschenen kerstavont 1689 ter somme van 3 £ gr. . . .
24ste nov. 1694
-----------------------------------------------------Jan HYDE fs. Jans, overl. Dronghen op den 20ste maerte 1694
(Reg.. . fo 139)
He.: Elysabeth DE SCHUYTER alsnu getraut met Joos DE MUYTER fs. Joos
K.: Marten, Pieter, Jan ende Francis HYDE
V.P.: Pieter HYDE oom
Gronden van erfven ghecommen van den overledenen
In Dronghen een behuysde hofstede genaempt den auden Gapaert groot 100 roeden ende noort de
weduwe van Gillis DE CEUCKELAERE met dander helft
8ste dec. 1694
-----------------------------------------------------(Reg.. . fo 137)
Barbara COEMAN fa. . . ., overl. Dronghen op den 5de juny 1692
Hr.: Guille VAN DE KERCKHOVE
K.: Lieven VAN DE KERCKHOVE
V.M.: Jooris SIERENS ex officio
14de jan. 1695
-----------------------------------------------------Joosijne MOREEL, overl. Dronghen op den 26ste meye 1694
Hr.: Maurus GOETHALS
K.: Jacobus GOETHALS
V.M.: Lowijs DE WULF in huwelijck hebbende soverledene moeder
9de maerte 1695
-----------------------------------------------------Jan VERBAERE, overl. Drongen op den 25ste aug; 1694
(Reg.. . fo 137)
He.: Pierijngen MESTAGH
K.: Joannes VERBAERE
V.P.: Jacques VERBAERE, oom
Gronden van erfven ghecommen van soverledenen sijde
Dhelft van een behuysde hofstede wanof dander helft competeert Mr. Lieven DIERICX groot over
de selve helft 50 roeden gestaen ende gelegen in de schuyterstraete met 270 roeden landt ten deele
daer nevens gelegen ende dhelft onverscheen met den voornoemden DIERICX van een partije
mersch in de sompele genaemt de voorenste maymersch groot 350 roeden . . .23ste maerte 1695
------------------------------------------------------
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ende 1ste augmentatie aencommende Jan, Geeraert, Lieven ende Pieter DE SMET fij. Jan
DE SMET verweckt bij Janneken TEMMERMAN die suster was van Lieven TEMMERMAN
tselve goet op hemlieden verstorven bij den doot van den voornoemden Lieven TEMMERMAN
Gronden van erfven
Dhelft van een behuysde hofstede ende een partije lants wanof de wederhelft competeert Geeraert
TEMMERMAN gestaen op den wijck van Alewijn . . . .
.....
20 febr. 1697
Liquidatie tusschen Geeraert TEMMERMAN ter eender sijde ende Lieven DE SMET voocht van
de weesen van Jan DE SMET bij Janneken TEMMERMAN beneffens Geeraert TEMMERMAN
hoirs van vollen bedde ten sterfhuyse van Lieven TEMMERMAN
20ste febr. 1697
-----------------------------------------------------Men laet weten dat ten versoecke van Pieter DE MEY voocht van de weesen van Jan HYDE fs.
Marten vuyt crachte condemnatie principael in proffijte van de weesen ende tot laste van de wdwe
van Pieter VAN VEERDEGEM men de somme 24 £ 10 sch. gr. over 7 jaeren crois sijnde reste van
een rente van 6 £ gr. tjaers tleste verschenen 26ste jan. 1693 vercoopen sal a la hauche meest
biedende met het branden van drij distincte kerssen . . .
...
20ste oct. 1697
-----------------------------------------------------Looyse ROGIERS, overl. Dronghene in de maent van 7bre 1695
Hr.: Victor BEELLAERT
K.: Pieter = 22 jr, Lievijne = 22 jr ende Isabelle = 19 jr
V.M.: Gillis LEGIERS
10de meye 1708
-----------------------------------------------------Bundel 223 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties (1701-1709)
Lieven LIPPENS fs. Jans, overl. Dronghene op den 18de meye 1708
He.: Jolijntgen GRIJP fa. Pieters
K.: Marie LIPPENS = 5 jr en 8 maenden
V.P.: Pieter LIPPENS , oom
-----------------------------------------------------Rekenijnghen bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Livinus JACOBS thuwelijck
met Joe Joanna JANSSENS te vooren weduwe van Jan BAUWENS en sweesen moeye als vooght
over de minderjaerighe kinderen van Jan HYDE den 5de oct. 1696 ende Pieter DE MEY vooght
ghesuccedeert in de plaetse van Jan BAUWENS voorseyt
Den doender heeft vercocht ten jaere 1697 aen Rogier ende Frans VAN DE SLIJCKE 48150
mutsaert ghecapt op een partije bosch in Melle genaemt den muyseleer
Ontfanghen over dhelft van den coopschat van 40 boomen ghestaen hebbende aen de vijvers tot
Rode dese weesen ende den doender elck totter helft toebehoorende vercocht ten jaere 1698
Adriaen DE VEUSERE tot Dronghen haudt in pachte een hofstede ende een partije landt die hij
ghebruyckt heeft tot ende met kerssavont 1696
Deselve hofstede met de landen sijn verhuert geworden aen Jan DE ROOSE fs. Pieters tot ende met
kerssavont 1699. Ter cause door de troubelen ende ruine van oorloghe ende dat de huysijnghen
souden afgetrocken gheworden sijn moet hij ghenieten quidtschelt.
Aen dese weesen competeert eenen ham gheleghen in Schellebelle dies de vruchten tot ende met
1696 gebrocht sijn in misen par memorie daervan het garsch ten jaere 1696 door de volckeren van
oorloghe afghepeystert is gheworden sulcx dat alhier geene pachtsomme in ontfanck can worden
gebrocht ende is niet meer connen verhuert worden.
1ste dec. 1701
-----------------------------------------------------Rekenijnghe die bij desen doet Geeraert TEMMERMAN als vooght van Jan, Geeraert, Lieven ende
Pieter DE SMET alle viere kinderen van Jan geprocreert bij Janneken TEMMERMAN dit ter causen
van der doodt van Lieven TEMMERMAN hunnen oom materneel (SVG 20ste febr. 1697)
Aen de weesen competeert dhelft van een behuysde hofstede gelegen in de wijck van Alewijn ende
een partije landts oock in Alewijn groot 400 roeden . . . .
...
6de febr. 1704
------------------------------------------------------
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Geeraert HEBBERECHT fs. Jans, overl. Dronghen op den 5de jan. 1702
He.: Martijntgen DOBBELAERE
K.: Geen kinderen
Erfgenamen: Lieven HEBBERECHT broeder van den overledenen, Jan ende Marie HEBBERECHT
fij Jan die oock broeder was van den overledenen, Jan ende Livijne VERBIST wdwe van Jan DE
BUCK kinderen van Joos VERBIST gewonnen bij Janneken HEBBERECHT oock suster van den
overledenen, Pieter, Lieven ende Isabelle DE MANGELEERE kinderen van Pieter bij Sara
HEBBERECHT oock suster van den overledenen
Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert
Een partije landts groot 753 roeden in een meerder partije van ontrent 1000 roeden gelegen in
Dronghen op de hooghstraete ende 32 roeden en alf erfve in een vervallen ende vercheynst
hofstedeken noort de de voorgaende partije landts
2de maerte 1703
Pieter DE SUTTERE in huwelijck hebbende Isabelle DE MANGELEERE 3de maerte 1704
-----------------------------------------------------Rekenijnghe die bij desen doet maeckt ende overgeeft Gillis VAN KERREBROECQ fs. Guille aen
Geeraert VAN RENTERGEM in huwelijck hebbende Joosijne VAN KERREBROECQ oock fa.
Guille bij den doodt van den voornoemden Guille VAN KERREBROECQ hunnen vader ende van
Tanneken DE VREESE hunne moeder (SVG 7de maerte 1703) als ghifte van Tanneken VAN
KERREBROECQ hunne moye mitsgaders Joos DE MUYTER ende Pieter COPPENS voogden
geweest van de voornoemde Joosijne VAN KERREBROECQ. Anna VAN KERREBROECQ hunne
moye is oock overleden
Betaelt aen den greffier van Merendre over verachterde heerlijcke renten per quitantie van den
15de dec. 1706
15de juny 1703 20 sch. 7 gr.
-----------------------------------------------------Rekenijnghe die bij desen doet maeckt d’heer Jacques VAN DER HAEGHEN Ampman der prochie
van Dronghen aen de weese Daniel FACQ, over de weesen van Marten GRIJP ghewonnen bij
Joosijne SCHEPENS ditte ter causen van den ontfanck van de wettelijcke venditie ten sterfhuyse
van den voornoemden FACQ ghehouden o p den 30ste dec. 1705.
26ste jan. 1707
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgeeft Norbertus VAN
HOOREBEKE fs. Gillis vooght van Norbertus VAN HOOREBEKE fs. Charel
Ontfaen van den Ampman van Drongen betaelende over Jan MOREEL ter rekenijnghe van
sweesens vaderlijcke weese pennijnghen 6 £ gr.
Ontfangen 2 £ 16 sch. gr. soo veel Jan MOREEL heeft ontfangen van Jacques VAN VEERDEGEM
over incoopen gedaen ter venditie van sweesens moeder . . . . . .
20ste aug. 1707
-----------------------------------------------------Rekenijnghe die bij desen doet maeckt ende overgeeft Geeraert DE SMEDT fs. Jans in huwelijck
met Livijne DE ROOSE fa. Gillis geprocreert bij Tanneken DE GRAVE ditte ter causen van den
ontfanck ende handelinghe bij hem ghehadt ten sterfhuyse van den voornoemden Gillis DE ROOSE
ende Anna DE GRAVE beede overleden binnen de prochie van Dronghen in de maent febr. 1705
Den SVG van den voornoemden Gillis DE ROOSE ende Tanneken DE GRAVE is gepasseert voor
den notaris Mr. Joannes Chrisostomus GANSMAN den 23ste nov. 1705 ende voor Ulieden heeren
overgebracht den 25ste daernaer.
Achtergelaten erfgenamen sijn Livijne DE ROOSE getrauwt met desen rendant, voorts Elisabeth
ende Pieternelle DE ROOSE als noch minderjaerigh
7de maerte 1708
-----------------------------------------------------Tanneken COCHUYT fa. Pieters, overl. Drongen op den 2de sept. 1708
(Reg. 200 fo 3)
Hr.: Guilliame HANNEBALCKE
K.: Pieter = 10 jr, Janneken = 6 jr en Mariegen = 3 jr.
V.M.: Philippe COCHUYT, oom
Bij de overledene zijn geen gronden van erfven achtergelaeten
Gillijntien LEERMAN weduwe van Joos BOONE verclaerde zich te stellen sekere ende borghe
16de oct. 1709
over sweesen staet van goede . . . 26de febr. 1709
-----------------------------------------------------72

SVG

SVG

SVG

SVG

SVG

SVG

Vervolg Bundel 223 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties (1701-1709)
Janneken DE WAGHENAERE fa. Pieters,
(Reg. 200 fo 1)
overl. Dronghen op den 20ste nov. 1708
Hr.: Joos CORNELIS fs. Guilliame
K.: Pieter = 3 jr ende Jan CORNELIS bet dan een jaer
V.M.: Pieter DE WAGHENAERE, grootvader
16de oct. 1709
-----------------------------------------------------Marie HOSTE , overl. Drongen op den 1ste oct. 1708
Hr.: Lieven DE MUYTER
K.: Joannes, Carel ende Livijne, ende Isabelle DE MUYTER in huwelijck met Joannes KERSSE
V.M.: Jan DE JAGERE
Gronden van erfven gecommen van soverledens sijde
Dhelft van van een behuysde hofstede in Drongen in de Schuyterstraete wanof de wederhelft
wordt gebracht voor conquest, groot in erfven 400 roeden
Een partije landts genaemt de sleyndrick groot 500 roeden oost de voorgaende hofstede
Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert
De wederhelft van de hofstede hiervooren gebracht
Een vervallen hostedeken groot 200 roeden alsnu met de selve tsaemen maeckende een hofstede
Een partije landts aen het ougstgat groot 130 roeden
Een partije landts genaemt den moortelput groot 250 roeden
Livijne DE MUYTER is naer date commen toverlijden
15de jan. 1710
-----------------------------------------------------Marie BOONE, overl. Drongen op den 2de febr. 1709
(Reg. 200 fo 8)
Hr.: Lieven TEMMERMAN
K.: Charel = 10 jr, Janneken = 7 jr, Gillijntgen = 6 jr ende Joannes TEMMERMAN = 4 jr,
V.M.: Jaspar VAN BIESBROECK, oom
Gronden van erfven gecommen van soverleden sijde
tsesde paert van een behuyst hofstedeken in Drongen op den wijck van Baerelvelde groot in erfven
27 roeden iegenwordigh bewoont bij Jan BOONE
1ste febr. 1710
-----------------------------------------------------Bundel 224 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties (1710-1715)
Victor BEELLAERT, overl. Drongene den 17de jan. 1710
(Reg. 200 fo 9v)
ste
Weduwnaar in (1 x) van Looyse LEGIERS
K.(1ste x): Pieter = 26 jr Lievijne = 24 jr ende Isabelle BEELLAERT = 22 jr
He.(2de x): Marie VAN RENTERGHEM
K.(2de x): Lieven BEELLAERT = 9 jr.
V.P.: Jacques BEELLAERT, oom
Gronden van erfven geconquesteert staende het tweede huwelijck
Het sesde paert in een hofstede met de landen daermede gaende groot drij gemeten daer den
overledenen is uyt gestorven . . . .
1710
-----------------------------------------------------Joos VAN HOECKE overl. Drongen op den 20ste dec. 1709
(Reg. 200 fo 11)
He.:Pierijntgen COCHUYT
K.: Janneken, Joosijntgen ende Vyntgen VAN HOECKE
V.P.: Joannes VAN HOECKE
28ste meye 1710
-----------------------------------------------------Geeraert DE MUYTERE fs. Joos, overl. Drongen ? voor 1710?
(Reg. 200 fo 12v)
Weduwnaar (1ste x): Passchijntgen VERHEGGHEN
K.(1ste x): Pieter DE MUYTERE = 24 jr.
Weduwnaar (2de x) van Tanneken DE MEYER fa. Geeraerts
K.(2de x): Jan = 13 jr, Bettgen = 8 jr, Janneken = 6 jr ende Lieven DE MUYTERE = 4 jr
Weduwnaar (3de x) van Joosijntgen DE VEET
K.: (3de x): Livijne DE MUYTERE = 1 jr
V.M.: Geeraert DE RUYTERE
10de dec. 1710
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Joosijntgen DE MEYER fa. Bauduyns, overl. Dronghene op den 8ste jan. 1710 (Reg. 200 fo 14)
Hr.: Lieven DE WULF fs. Jacques
K.: Joos =25 jr, Joosijntgen = 23 jr, Livijne = 23 jr, Isabelle = 19 jr, Pieter DE WULF = 16 jr
V.M. : Pieter BEYAERT
Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene volghende dese weesen behalvens
het blat van shouders bijlevens volghens de cotume vander Auderburgh
Dhelft van twee ghemeten landts ende bosch genompt den biest in Dronghene op den wijck van
Slijndonck noort de straete naer Vinderhaute oost den Advocaet WILLEMS suyt de callene
Dhelft van 104 roeden mersch in den booris daervan dander helft competeert Adriaen
VERSTICHELE dus hier over dhelft 52 roeden
Noch dhelft van twee ghemeten lants op den wijck van noorthaut oost het goet van den heere prelaet
van Dronghene suyt dheer Andries CODDE pbr, west de straete ende noort Guilliame HYDE met de
met de wederhelft wesende vrij eyghen goet dus hier over dhelft 300 roeden 14de jan. 1711
-----------------------------------------------------Lieven KOCKUYT fs. Jans overl. Dronghen op den 16de nov. 1710
(Reg. 200 fo 17)
weduwnaar in (1ste x) van Tanneken DE JAEGHER
K.(1ste x): Joos DE VREESE in huwelick hebbende Joosijntien KOCKUYT, Jan VERHEGGEN fs.
Martens in huwelick met Joanne KOCKUYT ende Martijntien KOCKUYT minderjaerighe weese
Tanneken KOCKUYT ghestorven onbedeghen ende minderjaerigh
He.(2de x) : Petronelle DE MEYERE fa. Pieters
K.(2de x) : Andries KOCKUYT = 17 jr.
Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen
Een behuysde hofstede gheleghen binnen de prochie van Waerschoodt in de weststraete groot 150
roeden in coope vercreghen van Segher VAN VOOREN den 24ste juny 1682 groot 150 roeden
Dhelft van een stuck landt gheleghen aen de voorgaende hofstede ghenaemt het endeken groot int
gheheele 466 roeden wanof de wederhelft competeert de drij hoirs van 1ste bedde in coope
vercreghen van Andries GEERAERT den 23ste july 1689 groot 233 roeden
Den overledenen heeft ghedurende het 1ste huwelijck gheavanceert an Joos BLOMME fs. Jans
de somme van 16 £ gr. daervooren dese sterfhuyse vermach te ghebruycken een partije lants
gheleghen in waerschoodt op de suytsijde van de weststraete groot int gheheele 300 roeden voor
den termijn van 27 jaeren danof het 1ste is ingheghaen kerstavont 1686
Gronden van erfven gheconquesteert binnen het tweede huwelick
Een behuysde hofstede ghestaen ende gheleghen binnen de prochie van Wasschoodt in de
weststraete groot ontrent 600 roeden met een stuck landt annex daermede gaende met de schuere
stallen boomen daer op staende groot 600 roeden
Een partije landt gheleghen als vooren comende bij coope van Pieter DE JAEGHER groot vijf
ghemeten
Een stuck landt gheleghen als vooren bij coope van Pieter MUYLAERT den 17de april 1694
groot 207 roeden
...
...
...
Een partije landt gheleghen als vooren comende bij coope van Jan STANDAERT zijnde van date
den 24ste dec. 1706 ende groot 100 roeden
Gronden gheleghen binnen de prochie van Ste Marie Leerne
Twee partijkens meyrsch gheleghen in den leymeyrsch danof het eene groot is een half ghemet
ende het ander 33 roeden comende bij coope van Joe Marie VAN DEN HEECKHAUTE van date
van den 7de april 1702 . . .
...
...
...
28ste jan. 1711
-----------------------------------------------------Prijsije van de meubelen ende catheylen ten sterfhuyse van Lievijne DE PAUW (Reg. 200 fo 23v)
fa. Frans overleden huysvrauwe van Pieter DE MEYERE ghedaen bij Frans DE BACKER
geswornen prijser ende costumier ten platten lande ten overstaen van Anthone DE PAUW als
deelvoocht
...
...
Alvooren wort hier eerst gebracht over een deel meubelkens ende alle het graen bij den hauder
gevlucht binnen de stadt van Ghendt de somme van 27 £ 3 sch. 6 gr.
Over den prijs van twee peerden de somme van 29 £ gr. . . . . . .
april 1711
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(Reg. 200 fo 24)
Pieternelle DE METS fa. Frans, overl. Dronghene op den 14de nov. 1709
Hr. : Jan DE ROOSE, ook weduwnaar in (1ste x) van Marie DE MUYTERE
K.(uit zijn 1ste x) : Joos = 24 jr, Ignatius, Joannes, Livijne = 22 jr, Jenne Marie = 18 jr ende
Catherine Anna DE ROOSE = 9 jr
K.(2de x) : Sebastianus Norbertus DE ROOSE = 4 jr.
V.M. : Joos DE MUYTERE ende V.M.(2de x) : Frans DE METS
Gronden van eerven geconquesteert in het eerste huwelijck
Een partije lants wesende leen vercregen bij coope van soverleden vader daer ment heet den
boschgaver groot een gemet
Noch een leen wesende een herberghe daer uyt steck den gauen appel gelegen in het dorp met een
huyseken van achter op de selve erfve groot in erfven 50 roeden vercregen bij coope van dhr.
Jacques VAN DER HAEGHEN ende dander helft van Sieur Augustinus VERHELST
Een partijken landts op Luchteren cauter groot 250 roeden
Een hofstede vercreghen bij coope van dhoirs Gillis BRAEM groot 60 roeden
Een partijken lants geleghen aen meescant meulen genaemt het galghen stuck groot ontrent 400
roeden wesende vrij eyghen goet.
13de meye 1711
-----------------------------------------------------Marie VERCRUYSE fa. Jans, overl. Dronghene op den 21ste oct. 1710
(Reg. 200 fo 27v)
Hr. : Dominicus WIEME fs. Jans, smid
K. : Jenne Marie = 14 jr, Francoose = 12 jr, Jan = 10 jr, ende Lieven WIEME = 5 jr daervan één is
overleden naer de moeder
V.M. : Guilliame DE SMET, oom
Desen hauder competeert een huyseken schuerken smesse met ontrent 30 roeden erfgront, belast met
eene lijfrente van 10 sch. gr. tsjaers aen Pieter WIEME shauders broeder
10de juny 1711
-----------------------------------------------------Joos CURTVRIENT fs. Jans, overl. Dronghene op den 15de maerte 1711
(Reg. 200 fo 29v)
weduwnaar in (1ste x) van Pierijntgen HENDERICK fa. Joos
K.(1ste x) : Catherine = 17 jr ende Judocus CURTVRIENT = 14 jr
He.(2de x) : Isabelle DE BUCK fa. Philips
K.(2de x) : Charles CURTVRIENT = 1 jr.
V.P. : Joannes DE ROOSE ende V.M. : Jan HEYNDERICKX
Gronden van eerven gheconquesteert staende sijn 1ste houwelick
Dhelft van een hofstede geleghen binnen Dronghene west de vaerendries waer het ander deel
competeert de drij weesen van den 1ste bedde noort Pieter VINCENT
Compareerde Philips DE BUCK fs. Philips den welcken hem verclaerde te stellen seker ende
borghe voor de weese penninghen begrepen in desen staet
13de meye 1711
-----------------------------------------------------Pieternelle DE WULF fa. Pieters, overl. Dronghen op den 17de nov. 1710 (Reg. 200 fo 31v)
Weduwe in (1ste x) van Jan HAENEBALCKE fs. Adriaen (SVG gepasseert den 4de meye 1707)
K.(1ste x): Geeraert = 13 jr ende Pieternelle HAENEBALCKE
Hr.: Geeraert VAN DE STEENE als styfvader
Pieter DE WULF daude beneffens
V.M.:Pieter DE WULF (de jonghe) fs. Pieters woonende tot Hansbeke,
V.P.: Guilliame HAENEBALCKE oom
Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene
Dhelft deurgaende van een behuysde hofstede op den wijck van Sleyndonck eertijdts deel gemaeckt
hebbende van een hofstede gecompeteert hebbende aen Pieter COCQUYT d’aude als jeghens sijne
hoirs vercavelt sijnde ende nu gesepareert met eene doorn haghe.
...
...
...
Dese weesen competeert met haeren oom Pieter DE WULF drij deelen van viere van een hofstede
met het catheyl van huysijnghen daer op staende suyt de luchterstraete groot 200 roeden
De weesen competeert beneffens haeren oom een partijken landts in Dronghene groot 100 roeden
De weesen competeert als vooren een partijken landts gelegen op Meerendre groot 150 roeden
Een weese van de drije is commen te overlijden voor de doodt van de moeder 10de juny 1711
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(Reg. 200 fo 34)
Janneken DENIJS fa. Nicolais, overl. Dronghen op den 1ste juny 1710
Hr.: Adriaen DE ROOSE fs. Joos, timmerman
K.: Pieternelle = 24 jr, Jan =19 jr, Catherine = 15 jr, Lievine = 11 jr ende Joanne DE ROOSE = 5 jr
V.M.: Laureyns DENIJS, oom
Gronden van erfven bij coope vercreghen binnen huwelick
Een bosselken geleghen binnen de prochie van Dronghene groot 400 roeden
Een partijken landts geleghen inde prochie van Landeghem groot 250 roeden 25ste juny 1711
-----------------------------------------------------Jacques VAN DEN BERGHE, overl. Drongen op den 16de july 1708
(Reg. 200 fo 36)
Weduwnaar in (1ste x) van Janneken DE DURPER
K.(1ste x): Joannes = 22 jr ende Joos VAN DEN BERGHE = 20 jr
Weduwnaar in (2de x): van (niet gegeven)
Weduwnaar in (3de x) van Marie DE MEYERE
K.(2de x): Jacobus VAN DEN BERGHE = 13 jr
Weduwnaar in (4de x) van Joosijntgen VERWEE
V.P.: (voornaam niet gegeven) VAN DE HUCHTE
Dese houderigghe competeert een huyseken met ontrent 30 roeden erfve tsamen met haere weesen
geleghen suyt aen de beeckstraete
. . . . 1711
-----------------------------------------------------Janneken JOOS fa. Geeraerts, overl. Dronghene op den 27ste febr. 1711 (Reg. 200 fo 37v)
Hr.:Pieter SNOUCK fs. Lievens
K.: Lieven = 24 jr, Pieternelle = 21 jr, Pieter = 16 jr ende Jan SNOUCK 10 jr.
V.M.: Christiaen DHAESE fs. Adriaen
8ste july 1711
-----------------------------------------------------Joos HUTSEBAUT fs. Jans, overl. Dronghene op den 11de meye 1711
(Reg. 200 fo 39)
Weduwnaar (1ste x): Lievijne BEELAERT, fa. Jooris (SVG ca. 1697 ?)
K.(1ste x): twee kinderen die sijn commen toverlijden voor haeren vader
He.(2de x): Janneken DE WULF
K.(2de x): ): Joos = 12 jr, Pieternelle = 10 jr. Jacobus HUTSEBAUT= 8 jr
V.P.: Jacques HUTSEBAUT oom
Gronden van erfven ghecommen van den overledenen
Twee deelen van achte van 400 roeden landt geleghen in Dronghen suyt het selve sterfhuys met het
vervallen hofstedeken , oost Jacques HUTSEBAUT met het wederdeel ende de ander ses deelen
sijn conquest met de hauderigghe
22de july 1711
-----------------------------------------------------Olivier DE MEYER fs. Olivier, overl. den .?. april 1711?
(Reg. 200 fo 41v)
He.: Marie THUYTSCHAEVER fa. Simoens
K.: Lieven = 26 jr, Pieter = 15 jr ende Jan DE MEYER = 10 jr.
V.P.: Jan JOE, oom
Men geeft te kennen dat er geene gronden van eerfven en sijn
22ste july 1711
-----------------------------------------------------Lieven DE MUYTERE fs. Pieters, overl. Dronghen op den 3de nov. 1710 (Reg. 200 fo 46v)
Weduwnaar van Marie HOSTE (SVG ghepasseert den 15de jan. 1710)
K.: Joannes bij huwelijck sijn selfs, Carel 15 jr ende Isabelle in huwelijck met Joannes KERSSE
V.P.: Jan DE JAEGHERE oom ende V.M.: Lieven LANTSMAN oom
Gronden van erfven ten sterfhuyse bevonden
Een behuysde hofstede binnen dese prochie van Dronghene in de Schuyterstraete groot in erfven 600
roeden hierin begrepen een vervallen hofstedeken groot geweest 200 roeden ende binnen huwelijck
geconquesteert ende een partije lants genaemt den sleyndrick groot 500 roeden
Een partije lants groot 130 roeden oost de straete. Een partije lants aen het ougstgat groot 130 roeden
Een partije lants genaemt den moortelput groot 250 roeden
Een partije lants genaemt het langebulcxken groot 200 roeden
Een partije meersch groot 900 roeden op den melckdam
27ste oct. 1711
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Rekenijnghe purgative dewelcke bij desen doet Pieter DE DONCKER
(Reg. 200 fo 11v)
in huwelijck ghehadt hebbende de weduwe van Pieter KEERSSE in sijn leven ontfangher geweest
van de jaeren 1691, 1692, 1693, 1697 ende 1698
Den voornoemden Pieter KEERSSE is bij slote van rekenijnghe gedaen den 2de ende 11de dec. 1699
te cort gebleven ter somme van 2929 £ 6 sch. 5 gr. . . .. . .
...
...
In de marge
Ghepresenteert bij Carel DE SMET in huwelijck met de weduwe Pieter DE DONCKER ende
Joannes KEERSSE vocht van de weesen Pieter KEERSSE
3de nov. 1711
-----------------------------------------------------Anna VAN OOST, overl. Dronghene op den 10de febr. 1711
(Reg. 200 fo 46v)
Hr.: Cornelis DE SMEDT
K.: Jan DE SMEDT bij huwelijcke staet sijn selfs ende Carel DE SMEDT = 15 jr.
V.M.: Jan DRIEGHE
Jan DE SMET verclaert bij dese den SVG van sijne moeder Tanneken VAN OOST te renuncieren
ende te abandonneren daer aldaer geene baete te heffen sijn
11de nov. 1711
-----------------------------------------------------Lievijne DE PAUW fa. Frans, overl. Donghen op den 11de dec. 1710
(Reg. 200 fo 48v)
Hr.: Pieter DE MEYERE fs. Gillis
K.: Frans = 8 jr ende Gillis DE MEYERE = 4 jr
V.M.: Anthone DE PAUW soverledens broeder
Gronden van erfven ghecommen van de sijde van de overledene
Dhelft van een hofstede groot int geheele 400 roeden noort dhalewijn straete wanof dander helft
competeert Anthone DE PAUW
Noch een hofstedeken groot ontrent een gemet west de voorgaende hofstede 13de jan. 1712
-----------------------------------------------------Pietronelle DICK, fa. Petrus, overl. Dronghen op den 22ste oct. 1711
(Reg. 200 fo 50v)
Weduwe in (1ste x) van Jan DE SCHEPPER
K.(1ste x): Geert TEMMERMAN in huwelijck met Lievijne DE SCHEPPER ende Andries
COCHUYT ghetrauwt met Pietronelle DE SCHEPPER
Hr.: Jan DHANENS fs. Joos
K.(2de x):Lieven = 14 jr, Marie 12 jr ende Joanne DHANENS = 10 jr
V.M.: Pieter DICKT, oom
Een 12de deel van een losrente van 3 £ gr. tsjaers losselijck den penninck 16e gheipotiquert op een
hofstede competerende Jacques VAN HECKHOUTE gheleghen binnen de prochie van Naserette,
wannof de vier deelen competeren den voornoemden VAN HECKHOUTE ende ghelijcke vier
deelen aen Anthone VAN DE WALLE met consorten ende een 12de aen de weesen van Jan
DICKT ende een ghelijck 12de aen Pieter DICKT
Gronden van erfven gheconquesteert staende het leste huwelijck
Eenen bosch gheleghen in Dronghen in noorthaut bij coope van Judocus VAN DER PIET in
huwelijck met de weduwe van Pieter GOETHALS groot 400 roen oost de kercke van Dronghen
Noch een bosselken gheleghen als vooren bij coope van den voornoemden VAN DER PIET van
daete den 31ste maerte 1711 suyt oost de abdije van Dronghen groot 270 roeden
Philippe DHAENENS fs. Jooris woonende binnen dese prochie denwelcken hem verclaerde te
stellen als seker ende borghe over Jan DHAENENS fs. Joos
13de jan. 1712
-----------------------------------------------------(Reg. 200 fo 55v)
Pieter ORIE, overl. den 23ste sept. 1711
He.: Cathelijnen BACKELLAU fa. Jans
K.: Pieter, Joannes ende Jacobus ORIE
V.P.: Thomas ORIE, oom
27ste april 1712
------------------------------------------------------
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Jan DE VREESE fs. Geeraert, overl. Dronghen op den . . . ougste 1711 (Reg. 200 fo 57v)
He.: Pietronelle DE WAGHENAERE fa. Maurus
K.: Joos DE VREESE autsten sone die desen sterfhuyse heeft gherenunceert, Carel bij huwelijcke
staet sijn selfs, Marie = 24 jr, Laurens = 23 jr, Janneken = 21 jr, Jacquemijntien = 14 jr ende
Thereseken DE VREESE = 12 jr.
Caemervoocht: Frans DE BACKERE
V.P.: Lieven IDE ende V.M.: Jan DE WAGHENAERE alsnu oock overleden
Gronden van erfven ghecommen van de vaderlijcke sijde in pachte gebruyckt bij Carel DE VREESE
Dhelft van een behuysde hofstede waervan het andere deel competeert Lieven IDE
Een partijken landts ghenaemt het perdebulcxken groot ontrent 400 roeden 23ste nov. 1712
-----------------------------------------------------Joosijntien VAN DOORNE fa. Lievens,
(Reg. 200 fo 60)
overl. Dronghen op den 12de ougste 1712
Weduwe in (1ste x) van Joos DE MEYER
K.(1ste x): Daniel VAN LANGHENHOVE in huwelijck met Maria DE MEYER ende Joanne
DE MEYER alsnoch minderjaerigh = 24 jr
Hr.: Jacques VINCENT fs. Frans
K.: Fransoyse = 11 jr, Joannes bet dan 7 jaeren Marieginne VINCENT = 3 jr.
V.M.: Lieven VAN DOORNE, oom
Comt in baete 12 £ gr. over dhelft van een vervallen huys ende boomen daerop staende den hauder
competerende ende ghestaen op de prochie van Vosselaere wanof dander helft is competerende
Pieter VINCENT ende wijlent de hoirs van Cathelijne VINCENT shauders moye
Pieter ende Lieven VAN DOORNE soverledene broeders ende Pieter AERTS tot Landeghem
overleden haerlieden oom .
25ste jan. 1713
-----------------------------------------------------Pro Deo Lieven NEERMAN fs. Gillis, overl. den 16de dec. 1712
(Reg. 200 fo 64v)
He.: Marie DE VALCKENAERE fa. Geeraerts
K.: Pieter = 19 jr, Vyntgen = 15 jr, Passchijntgen = 8 jr, Janneken = 5 jr, Marie NEERMAN = 2 jr
Camervoocht: Jacques VAN HEERWEGHE
Aen den overledenen competeerde het vierde deel van een erfveken ende het ander vierde
geconquesteert binnen huwelijck ende het ander helft is competerende aen soverledens suster
-----------------------------------------------------(Reg. 200 fo 74)
Jan HEBBRECHT fs. Lievens, overl. Dronghen op den 23ste dec. 1712
He.: Martijntgen LANTSMAN fa. Lieven ende Elisabeth DE MUYTERE
K.: Lieven =8 jr, Bettgen = 7 jr, Joosijntgen = 7 jr ende Jacobus HEBBRECHT = 1 jr.
V.P.: Jan VERBIEST
Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen
Een meersch gheleghen in borgoeyen groot 63 roeden sijnde vrij eyghen goet 4de meye 1713
-----------------------------------------------------Joos DE MEYER fs. Pieters, overl. Dronghen op den 28ste febr. 1712
(Reg. 200 fo 66)
He.: Lievijne SCHELSTRAETE fa. Jans
K.: Tanneken DE MEYER = 23 jr.
Camervoocht: Jacques VAN HEERWEGHE (HEIREWEGHE)
Dese hauderigghe competeert beneffens haere broeders ende suster een hofstedeken groot in erfven
200 roeden daervan het derde deel van de catheylen sijn gedeelich tusschen de houderigghe ende
haere weese elck alf ende alf
8ste nov. 1713
-----------------------------------------------------Pieter COPPENS fs. Gillis, overl. Dronghen op den 1ste meye 1713
(Reg. 200 fo 76v)
He.: Joosijntgen SCHELSTRAETE fa. Pieters
K.: Pieter ende Joannes COPPENS alle beyde bij huwelijcke staet hun selfs, Magdalene COPPENS
in huwelijck met Loys MOEYKENS, Janneken COPPENS in huwelijck met Pieter DE JAEGHERE
ende Gillis COPPENS = 13 jr.
V.P.: Pieter DE SCHUYTER, oom
16de nov. 1713
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Isabelle BOTSELIER, overl. Dronghene op den 23ste aug 1699 = 40 jr (P.R.) (Reg. 200 fo 68)
Hr.: Joos CORIJN, ontfangher van het ordinair ende extra ordinair meuleghelt
K.: Florence geb. den 27ste febr. 1686 haer selfs, Isabelle geb. den 16de meye 1691 ende Anne
Marie CORIJN geb. den 1ste maerte 1697
V.M.: Joannes DOCHIE
Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert
Een partije landts geleghen binnen de vier heckenen in den bulck voor het clooster groot 125 roen
bij coope jeghens Pieter WIEME in daeten 21ste meye 1695 ende is bij den hauder een huys
gemaeckt in cheynse gegeven aen Pieter WIEME
Een partije landts binnen Leerne in cheynse ghebruyckt bij Pieter DE MOOR
Een partije landts in Dronghen op den boelenaere groot 407 roeden aencommende bij coope van
Joos VAN DE WALLE, Jan SCHELSTRAETE ende Pieter WIEME in daete 26ste april 1694
Een hofstedeken op Sleyndonckdriesch groot 200 roeden
Een partije landts ghenaempt het meersselken groot 528 roeden bij coope gedaen in vierschaere in
daete 31ste oct. 1696 in pachte gebruyckt bij Louys DOBBELAERE
Een huys stede ende erfve gestaen op het durp wesende eene herberghe jeghenwoordich
ghenaempt de cantyne Sinoriale groot 200 roeden bij coope van Joos VAN DE WALLE ende Jan
SCHELSTRAETE op den 26ste april 1694 bij den hauder gebruyckt
Een partije landts gheleghen binnen de vier heckenen groot een half ghemet suyt de calseye noort
de meulestraete ende west den cauter bij coope van Joos VAN DE WALLE ende Jan
SCHELSTRAETE in daete 26ste april daer den hauder heeft doen maecken twee huysekens
bewoont bij Alexander WALLAERT ende Jacques DE CLERCQ
9de april 1713
-----------------------------------------------------Marie LOOTENS fa. Maurus, overl. Dronghene op den 20ste ougste 1713 (Reg. 200 fo 81v)
Hr.: Guilliame WIEME fs. Andries (Adriaen?)
K.: Joannes = 3 maenden
Camervoocht: Jacques VAN HEERWEGHE
Gronden van erfven gecommen van soverledens sijde
Benevens Pieter LOOTENS sweesens oom dat ontrent vijf jaeren leden bij den voornoemden
Pieter ende Maurus LOOTENS sijnen broeder is gecocht een behuyst hofstedeken in den wijck
van Alewijn groot ontrent 150 roeden jegens den procureur VERWEE
16de nov. 1713
-----------------------------------------------------Janneken VERLEYDEN fa. Adriaen, overl. Dronghene den 12de dec. 1712 (Reg. 200 fo 84)
Weduwe in (1ste x) van Francois SOMPIERE
K. (1ste x): Jan = 20 jr, Lievijne = 18 jr ende Janneken = 13 jr.
V.M.: Pieter VERLEYDEN
Hr. : Laurens GOETHALS
Dese weesen competeeren een hofstedeken groot ontrent 200 roeden begrepen bij den 1ste staet
geleghen noort aen de beeckstraete suyt beeckstraete cauter
22ste nov. 1713
-----------------------------------------------------Magdaleene DE PAU, fa. Pieters bij Pieternelle VAN DER VENNET
(Reg. 200 fo 87)
overl. Dronghen op den 4de marty 1713
Hr. Jacobus BEELAERT fs. Pieters
K.: Jan = 14 jr, Charel = 8 jr ende Joos BEELAERT = 6 jr
V.M.: Frans DE PAU, oom
Gronden van erfven gecommen van soverledens moederlijcke sijde
Een partije landts in Dronghen op barel cauter groot 700 roeden
18de april 1714
-----------------------------------------------------Lievijne GOETHALS fa. Geeraerts overl. Dronghen den 23ste marty 1714 (Reg. 200 fo 89v)
Weduwe in (1ste x) van Pieter LOOWIJS
K.: Jenne beth 26 jr ende Judocus LOOWIJS = 25 jr
Hr.: Jan HYDE fs. Jans
Een hofstede staende op eenen dheyns ende bebaut met huys ende schuere 16de meye 1714
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Pro Deo Schepenen van ghedeele raeden ende paysierders der stadt van Ghendt ghesien de requeste aen
ons ghepresenteert bij Pieter TROCH voocht over Hieronimus ende Frans VAN DER SPURT
fij Marten bij Lievijne COCQUYT daer bij verthoonende dat aende selve weesen als hoir ten
sterfhuyse van hun vader die hoir necessaire bleven was ten sterfhuyse van hunne moeder was
competerende een vierde deel dies de resterende 3/4de competeerden aen Jeron VAN DAMME ter
causen sijnder huysvrauwe Marie COCQUYT ende Anna COCQUYT wdwe van Joos STEVENS
van een gheruineert hofstedeken ende 2 partijen van lande gheleghen in Dronghen, die op den 27ste
juny 1714 aldaer vercocht sijn aen Charles VAN HOOREBEKE fs. Jans ende Jan DE MAECHT
voor de somme van 54 £ 10 sch. gr. courant ghelt . . . . . .
...
12de july 1714
-----------------------------------------------------SVG Charel BEELAERT fs. Pieters, overl. Dronghen op den 4de meye 1714
(Reg. 200 fo 93)
He.: Joosijntgen MULLEMS fa. Simoens alsnu in huwelijck met Joos CORNELIS fs. Hermans
K.: Pieternelle = 3 jr
V.P.: Jacobus BEELAERT, oom
Gronden van erfven commende van soverledens sijde
Een alf gemet lants gelegen in de prochie van Dronghen in de beecstraet cautere genoemt daude
becke aboeterende noort oost de schranse ende noch op den selven cauter 400 roeden lants
Gronden van erfven geconquesteert binnen huwelijck
Een behuysde hofstede in de beecstrate met een partijken lants daer aen geleghen vercreghen bij
coope van dhoirs van Passchier VAN BEVEREN
7de nov. 1714
den 5de dec. 1714 verclaerde Herman CORNELIS fs. Jans hem te stellen seker ende borghe over
sweesen staet van goede
5de dec. 1714
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt Geeraert DE SMET in huwelijck met Lievijne
DE ROOSE fa. Gillis ende datte tsedert sijne leste rekeninghe van den 7de maerte 1708, dat over de
weese van Pieternelle DE ROOSE oock fa. Gillis
Betaelt over de weese aen Jooris CLAEYS 2 £ gr. over medecamenten ende cureeren van haer been
van den 12de july 1713
30ste jan. 1715
-----------------------------------------------------SVG Janneken COPPENS fa. Gillis, overl. Dronghen op den 9de nov. 1714
(Reg. 200 fo 96v)
Hr.: Pieter SNOUCK fs. Lievens staende sijn 2de huwelijck (1ste huwelijck, met Janneken JOOS)
K.: Vyntgen SNOUCK oudt beth dan een jaer
V.M.: Jan COPPENS fs. Gillis, oom
10de april 1715
-----------------------------------------------------SVG Pieter DE WAGHENAERE fs. Laureyns,
(Reg. 200 fo 101v)
overl. Dronghen den 16 dec. 1714 op den wijck van Noordhaut
He.: Pieternelle CORNELIS fa. Lievens
K.: Isabella = 20 jr gebrekkelijk, Gerardus DOBBELAERE gehuwd met Judoca
DE WAGHENAERE, Joos CORNELIS vader ende voocht over Joannes = 6 jr geprocreert met
Joanna DE WAEGENAERE, Guillelmus FIERS fs. Joos oock vader ende voocht over Laureyns
minderjaerighe weese geprocreert met Marie DE WAEGENAERE oock fa. Pieter voornoemt
V.P.: Joos DE WAGHENAERE fs. Laureyns
Gronden van erfven geconquesteert binnen huwelijck
Een behuysde hofstede met een partijken lants gheleghen in Noorthaut groot 280 roeden west
Lieven TEMMERMAN met het wederdeel
Staende het huwelijck heeft den overledenen vercocht een hofstede gheleghen in Afsné groot in
erfven een half ghemet commende van soverleden sijde
27ste maerte 1715
------------------------------------------------------
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(Reg. 200 fo 109)
Joosijntgen VINCENT fa. Joos, overl. Dronghen den 15de meye 1715
Hr.: Geeraert TEMMERMAN fs. Looys
K.: Janneken TEMMERMAN in huwelijck met Pieter VAN DAMME, Lievijne = 20 jr ende Looys
TEMMERMAN = 15 jr.
V.M.: Philippe VINCENT, oom
Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck
Een partije landt in Dronghen vercreghen bij coope van dhoirs van Pieter DE SMET groot 400 roen
Een partijken landts ghenoemt de meeraghe groot 300 roeden
Dhelft van een bosch groot 700 roen genoemt Callemoeyenbosch daervan het ander deel competeert
d’erfghenaemen van Mher VAN OCCELAERE vercreghen bij coope van Looys BRIELMAN
Ander gronden van erfven commende van shauders sijde
Dhelft van een geruineerde hofstede waer van het ander deel competeert dhoirs van Jan DE SMET
groot in het gheheel ontrent de 7 ghemeten in cheyns pacht genomen door Jan DE SCHUYTER
Een partije in Dronghen genoemt Barelcauter groot 700 roeden
. . . . . 1715
-----------------------------------------------------Lievijne DE JAEGHER fa. Jans, overl. Dronghen den 23ste oct. 1713
(Reg. 200 fo 113)
Hr. Frans CORIJN fs. Frans
K.: Marie CORIJN in huwelijck met Adriaen DIERICK, Joanna = 13 jr, Lievijne = 7 jr ende
Joannes CORIJN = 5 jr
V.M.: Jan DE JAEGHER grootvader van de weesen
Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck
Een hofstede geleghen binnen de prochie van Dronghen in Bassebeecke groot ontrent 500 roeden
Een partijken lants in Dronghen groot 400 roeden
15de meye 1715
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die mits desen overgeeft Isabelle DE MUYNCK fa. Bauduyns
wdwe van Pieter DE WULF fs. Pieters geweesen handelaeren vooght meterneel over Geeraert ende
Pieternelle HANNEBALCKE fij Jans geprocreert bij Pieternelle DE WULF fa. Pieters voornoemt
tsedert den 17de nov. 1713 daeten van het passeren van den SVG van Pieternelle DE WULF
Bij die SVG staet bij het 1ste cappittel: dese weesen is competerende de drij deele van viere van een
behuysde hofstede op den wijck van Slindonck wanof het resterenden vierde competeert aen Pieter
DE WULF fs. Pieters ende noch twee partijen van lande, waervan de pachten sijn gheabsorbeert
tot kersavont 1713 soo in reparatien quitschelden als in het onderhaut van Pieter DE WULF fs.
Gillis sweesen grootvader
...
...
...
Geeraert HANNEBALCKE minderjaerghe weese
3de july 1715
Compareerde Pieter DE WULF fs. Gillis den welcken verclaert ontfanghen thebben uyt handen
van Jan NEERMAN fs. Jans de somme van 24 £ gr. ende belooft ghetrouwelijck te ghelden ende
betaelen een rente van 30 sch. gr. tsjaers den penninck 16e innegegaen hedent daten deser ende
midts dien vallen ten ghelijck daeghe 1677 . . .
...
...
-----------------------------------------------------Lievijne DOBBELARE fa. Pieters, overl. den 17de juny 1715
(Reg. 200 fo 120)
ste
Weduwe in (1 x) van Pieter BRAEM
K.(1ste x): Lievijne = 24 jr ende Frans BRAEM = 21 jr,
Hr.: Geeraert HYDE fs. Geeraerts
V.P.: Joos BRAEM, oom ende V.M.: Jan DOBBELARE fs. Pieters ende Mr. Lieven DIERICK
Een partije lants staende huwelijck geconquesteert groot 300 roeden
31ste july 1715
-----------------------------------------------------Anna Marie FELIPS (PHLIPS) fa. Pieters,
(Reg. 200 fo 98v en fo 123)
overl. binnen de prochie van Dronghen op den 7de april 1715
Hr.: Marten DE ROOSE fs. Thomas
K.: Joannes DE ROOSE = 9 jr.
V.M.: Jan MARTENS fs. Jans, oom
Den hauder geeft te kennen dat aen dese hauderigghe staende huwelijck is ghesuccedeert het 25ste
deel van twee distincte besette renten vuytbringhende 11 £ gr. tsjaers den penninck 18 ende 20
wanof de wederdeelen competeren Pieter ende Gillis VAN DER VENNET 7de aug. 1715
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(Reg. 200 fo 91)
Adriaen DE JANS fs. Joos, overl. Dronghene op den 16de dec. 1713
weduwnaar in (1ste x) van Pieternelle WIJNKELS
K.(1ste x): Pieternelle = 16 jr, Lievijne = 14 jr, Marie = 12 jr ende Joos DE JANS = 10 jr,
He.(2de x): Lievijne DE MAECHT fa. Andries, alsnu in huwelijck met Pieter BERSOEN fs. Jans
V.P.: Gillis DE JANS fs. Joos, oom ende V.M.: Guilliame WIJNKELS fs. Joos, oom
Den overledenen heeft geconquesteert staende sijn tweede huwelijck een hofstedeken groot in erfven
300 roeden suyt de schuyterstraete ende noort den kerckwech
4 nov. 1715
-----------------------------------------------------Lieven DE VREESE fs. Pieters, overl. Dronghen op den 17de nov. 1715
(Reg. 200 fo 125v)
He.: Marie DE VREESE fa. Jans
K.: Jan = 16 jr, Lieven = 14 jr, Pieter = 12 jr ende Vijntgen DE VREESE = 9 jr.
V.P.: Jan DE VREESE
Gronden van erfven gecommen van de sijde van den overledenen
Een vervallen hofstedeken niet betemmert gheweest in cheyns pacht ghegeven aen Pieter
LANCKSWEERT voor 1 £ gr. tsjaers
11de maerte 1716
ste
Den 26 maerte 1716 compareerde alhier dese hauderigghe gheassisteert met haeren man beneffens
Jan HUTSEBAUT fs. Pieters . . . .
.... ....
-----------------------------------------------------Janneken MESTDACH fa. Gillis, overl. den 1ste nov. 1721
(Reg. 200 fo 46v)
Hr.: Guilliame HAENEBALCKE fs. Pieters
K.: Jan = 10 jr, Looys = 8 jr, Pieternelle= 6 jr, ende Guilliame HAENEBALCKE = 3 jr
V.M.: Jan MESTDACH oom
4de maerte 1722
-----------------------------------------------------Den onderschreven Gheeraert DE SMET fs. Jans soo over sijn selven als hem sterck maeckende
over Loys ende Joannes DE SMET verweckt bij Livine DE ROOSE fa. Gillis sijne overleden
huysvrauwe ende met approbatie van Amptman Burghmeester ende Schepenen als oppervoochden
van sijne twee minderjaerighe kinderen die hij obligeert te procureren verclaert mits desen te
cederenende transporteren de somme van 50 £ gr. sterck permissie wisselghelt capitaels soo veele
noch is loopende ten laste der prochie van Dronghen. Ditte aen en ten behoeve ende profijte van
Jan MESTDAGH fs. Gillis voor ende omme de somme van 50 £ gr. sterck permissen wisselghelt
den schellijnghe a ses stuyvers het stuck ende de andere specien naer advenant . . . 12de juny 1726
-----------------------------------------------------Bundel 225 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties (1716-1719)
Janneken DE SMET fa. Lievens bij Judoca HEYE
(Reg. 200 fo 130)
overl. Dronghene op den 20ste maerte 1716
Hr.: Lieven DE KESELE
K.: Pieter DE KESELE = 4 jr
V.M.: Guilliame DE SMET, oom
Gronden van erfven gecommen van de sijde van de overledene
Een partije lants in Dronghen uyt een meerdere partije van 1100 roeden groot voor dit deel 300
roeden
Een mersch gheleghen binnen de selve prochie in de laecke meerschen deel van een meerdere
partije groot voor dit deel 450 roeden
Dhelft van 1000 roeden competerende aen dese weese ende Guilliame DE SMET als gedeelt
uytten sterfhuyse van Jaspaert BIESBROECK causa uxoris soverleden suster geleghen binnen de
prochie van Landeghem
Noch dhelft van een partije mersch gheleghen binnen de prochie van Meerentre groot int gheheele
600 roeden gemeene met Jacques COPPENS causa uxoris ende dit deel gemeene met Guilliame
DE SMET sweesens oom groot voor dit deel 300 roeden
25ste juny 1716
------------------------------------------------------
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Marie DE WAGHENEER fa. Charles, overl. Dronghen op den 5de april 1716
overleden sonder achter te laeten eenighye lichaemelijcke hoors
Hr.: Pieter VAN HUFFEL fs; Laureyns
Hoors: Philip DE WAGHENEER ende Catharine DE WAGHENEER, kinderen van Joos DE
WAGHENEER fs. Pieters sone die broeder was van de overledene noch onderjaerighe kinderen
Marie DE WAGHENEER fa. Joos die oock broeder was van de overledene, Frans, Theresia ende
Marie DE WAGHENEER Charles kinderen die oock broeder was van de overledene ende de wdwe
van Charles DE WAGHENEER als moeder ende voochde van haere drie kinderen
Ter interventie van Joseph VINDEVOGHEL in huwelijck met Isabelle DE SMEDT die tevooren
getrauwt was met de voornoemden Joos DE WAGHENEER, Adriaen DHANENS in huwelijck met
de voornoemde Marie DE WAGHENEER
Gronden van erfven commende van soverleden sijde
Dhelft van twee ghemeten saeylandt wesende leen gheleghen in Afsné commende van haeren vader
ende bij coope van Joe Marie Francoise DE GROOTTE met het wederdeel oost daeranne ghelandt
Pieter VAN CROMBRUGGHE ende sijne medehoors
Conquesten metten haudere ende de overledene ghedurende hun huwelijck ghedaen
300 roeden bosch in Dronghen op den wijck Noorthaut bij coope van Guille HEYE
Een partije bosch groot 200 roeden gheleghen achter de boschstraete in Dronghen bij coope van de
weduwe van Pieter DOBBELEERE
Een vervallen hofstedeken groot ontrent 70 roeden ligghende op Luchtercauter binnen dese prochie
commende bij coope van Jan PATTIJN . . . . . .
1716
-----------------------------------------------------Antone PENNEVIJN (PAINDAVIJN) fs. Looys,
(Reg. 200 fo 133)
de
overl. Dronghen op den 15 febr. 1716
He.: Elisabeth VAN DE WIELE fa. Hugo
K.: Frans = 10 jr, Janneken = 7 jr ende Judocus PENNEVIJN = 4 jr
Camervoocht : Andries VERCAUTERE
Leen ghecommen van de sijde van den overledenen
Dhelft van een behuysde hofstede met ander deel gheconquesteert binnen huwelijck bij coope van
daete den 27ste maerte 1709 groot 50 roeden
12de july 1716
-----------------------------------------------------Livijne DE MUYTERE fa. Geert, overl. Dronghen op den 30ste jan. 1716
(Reg. 200 fo 134v)
Hr.: Jan DE JAEGHERE fs. Adriaen
K.: Pieter bij huwelijck staete sijn selfs, Livijne in houwelijck gheweest met Frans CORIJN met
vier kinderen te weten: Marie CORIJN in huwelijck met Adriaen DIERICX, Anna CORIJN = 15 jr,
Lieven CORIJN = 8 jr ende Joanna CORIJN = 5 jr ende Marie DE JAEGHERE in houwelijck met
Anthone VAN DE WALLE fs. Joos.
V.M.: Joos DE MUYTERE van de weesen van wijlent Livijne DE JAEGHERE bij Frans CORIJN
Gronden van erfve ghecommen van soverledens sijde
Een partije meersch deel van een meerder partije ghenaempt de bedelfvekens nu uyt ghegracht
groot voor dit deel 403 roeden
Een partije lants ghenaempt het wortelstuck groot 200 roeden
Gronden van erfve gheconquesteert binnen houwelijck
Een partije meersch in Dronghen in de laeckstraete groot 1000 roeden verkreghen bij naerheden
van den procureur ROECK in daete den 15de oct. 1694
Noch een partije meersch ghenaempt het cort ghemet gheleghen als vooren groot 350 roeden
Een partije landts gheleghen op Luchter cauter vercreghen bij coope uyt het sterfhuys van Frans
COCQUYT op daete van den 28ste jan. 1682
Noch een partijken meersch vercreghen ten sterfhuyse van Lieven DE MUYTERE fs. Geert noort
de weduwe Joos DE MUYTERE gheleghen in de beeckstraete groot 253 roeden
Gronden van erfven competerende desen hauder alleene
Een meersch gheleghen in de laecke groot 250 roeden ende noch een partije landt ende meersch
gheleghen op den paradijscauter groot 444 roeden
27ste july 1716
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Cleynen ontfanck ende betaelynghen ghedaen bij Anthone DE VREESE van het gonnen bevonden is
ten overlijden van Gillijntien VAN HOVE eerst wdwe van Pieter DE VREESE ende daernaer van
Pieter SCHELSTRAETE als van dhelft deurgaende van den huyse ende erfve competerende de
weesen van Jan DE CLERCQ verweckt bij Tanneken DE VREESE fa. Pieters voornoemt in sijn 1ste
huwelijck met namen Jan = 22 jr, Anna = 20 jr ende Pieter DE CLERCQ = 16 jr bij het overlijden
van Gillijntien VAN HOVE grootmoeder materneel. (overl. 10de juny 1705 in Mariakercke)
Competeert dhelft van een huys ende stede in Mariakercke groot 162 roeden oost de meerstraete
suyt den auden Antwerpschen heirwegh west den wech naer Ghent
22ste july 1716
-----------------------------------------------------pro deo Fliepe (Philip) DE ROOSE fs. Pieters
(Reg. 200 fo 127v)
overleden binnen de prochie van Dronghen op den 12de april 1716
He.: Pieternelle DE METS filia Jans beneffens Jan BISCHOP haeren jeghenwordighen man
K.: Pieter = 9 jaeren, Joanna = 7 jaeren, Vyntgen = 5 jr Caterina ende Looyse DE ROOSE = 3 jr
V.P.: Lieven DE ROOSE, oom
Gronden van erfven gheconcesteert binnen houwelick ghedeelich tusschen dese houderigghe ende
haere weesen elck alf en alf naer costume
Eene behuysde hofstede wesende het west eynde vanden huyse waer van het oost eynde competeert
Mher Francois Dionisius VAN DER HAGHEN aboeterende oost den selven VAN DER HAEGHEN
suyt den varendries west ende noort het cauterken van voorseyde VAN DER HAEGHEN met noch
een partijken landt groot 60 roeden geleghen op Alewijn cauter aboeterende ront in het landt van
den heere DE LA FAILLE immer breder ghespecifiert bij de brieven van erfvenisse voor Ulieden
heeren ghepasseert op welcke hofstede is blijven loopen een rente van 20 schel. gr. tsiaers den
9de sept. 1716
pennynck 20 in profijte van Jan VERHEGGHEN den 26ste febr. 1716
-----------------------------------------------------Pietronelle LIJBAERT fa. Pieters, overl. Dronghene op den 26ste april 1716 (Reg. 200 fo 140)
Hr.: Jacques VINCENT fs. Francois
K.: Pieter VINCENT = 9 maenden
V.M.: Guille VAN SPEYBROECK woonende in Ste Maria Leerne in huwelijk met Janneken
VAN REYBROECK tevooren weduwe van Pieter LIJBAERT
21ste oct. 1716
-----------------------------------------------------Jan VYNDEVOGHEL fs. Frans, overl. Dronghen op den 14de july 1716
(Reg. 200 fo 144)
He. : Tanneken BEVEREN fa. Geeraert
K.: Joosijntgen = 22 jr, Marie = 20 jr,Norbertus = 15 jr, Jacobus = 13 jr, Antoon = 11 jr, Joannes
= 9 jr ende Livinus VYNDEVOGHEL = 6 jr
Vercocht aen Joos RENNEKENS twee partijkens landts geleghen in Luchteren cauter groot tsamen
ontrent de 700 roeden salvo justo
13de jan. 1717
-----------------------------------------------------Marie VAN HERPE fa. Joos, overl. Dronghen op den 15de maerte 1714
(Reg. 200 fo 146v)
Hr.: Lieven DE SMET fs. Anthone
K.: Joosken = 15 jr, Fliepe = 11 jr, Marie = 7 jr ende Janneken DE SMET = 5 jr
V.M.: Jan DE MULDER fs. Jacques
Hebben in cheynspacht ghenomen van Jor Joorge VAN CROMBRUGGHE een partijken erfve
waerop sij ghetemmert hebben een huyseken, schuerken ende stallijnghen ende beplant met ferijdt
boomen ende doorne haeghe
27ste jan. 1717
-----------------------------------------------------Adriaeneken DE VUSERE fa. Cornelis, overl. op en 30ste jan. 1717 (Reg. 200 fo 156v)
Hr.: Geeraert VAN OOTEGHEM fs. Pieters
K.: Pieternelle = 6 jr, Joannes = 5 jr, Marie Anna = 1 jr ende Pieter VAN OOTEGHEM = 4 m.
V.M.: Pieter DE VUSERE, oom (DE VEUSERE)
Pieter COCQUYT fs. Pieters stelt hem seker ende borghe over desen staet 14de april 1717
------------------------------------------------------
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(Reg. 200 fo 150)
Jacobus SOENS fs. Jacques, overl. Dronghen op den 1ste maerte 1717
He.: Lievijne VAN DE GHEHUCHTE alsnu in huwelijck met Jan HYDE fs. Jans
K.: Pieternelle = 9 jr, Frans= 6 jr, Vyntgen = 3 jr ende Joanna SOENS = 1 jr.
V.P.: Pieter SOENS fs. Jacques, oom
15de juny 1717
-----------------------------------------------------Marie DE BACKER fa. Frans, overl. Dronghen op den 5de maerte 1717 (Reg. 200 fo 158)
Hr.: Pieter BEELAERT fs. Pieters staende sijn 2de huwelijck (1ste huwelijck met Francoise MOENS)
K.(2de x): Francoyse = 12 jr, Frans = 10 jr, Joanna = 7 jr, Vyntgen = 3 jr ende Marieken = 16 maent
V.M.: Francois DE BACKER grootvader van de weesen
De weesen moeten noch recompense doen over het 4de deel van een hofstedeken met een ghemet
lants daer medegaende geleghen in de beeckstrate binnen huwelijck vercocht
Men geeft te kennen dat desen hauder is competerende uyt den hoofde van Lowijs DE JAEGHERE
in huwelijck gheweest met Fancoise MOENS shauders eerste huysvrauwe gheweest van een partije
lants groot 700 roeden geleghen op den Capelackere
16de juny 1717
-----------------------------------------------------Lieven DE BOEVERE fs Lieven,
(Reg. 200 fo 105v)
overl. binnen de prochie van Dronghen op den 17de 7bre 1717
Weduwnaar in (1ste x) van Francoise BIJLO
K(1ste x): Lieven bij houwelijcke staet sijns selfs ende Janneken DE BOEVERE = 22 jr
He.(2de x):Joosijntgen DE PESTELE filia Joos
K.(2de x): Marie = 20 jr, Vyntgen = 16 jr Pieternelle = 14 jr, Mauwers = 12 jr, Anna = 9 jr,
Isabelle = 6 jr, Carel 4 jr, ende voorts dhauderigghe bevreucht wesende
V.M.: Jan DE REU fs. Andries oom
13de 8bre 1717
-----------------------------------------------------Joos VAN DE WALLE fs. Anthone, overl. Dronghen op den 12de jan. 1717 (Reg. 200 fo 160v)
Weduwnaar in (1ste x) van Joosijntgen PASSIJN fa. Jans
K.(1ste x): Anthone VAN DE WALLE in huwelijck met Marie DE JAEGHERE
He.(2de x): Lievijne SCHELSTRAETE fa. Geeraerts
K.(2de x): Pieter = 27 jr, Marie VAN DE WALLE in huwelijck met Joos DE WULF fs. Lievens,
Joannes = 18 jr ende Joosijntgen VAN DE WALLE = 15 jr
V.P.: Anthone VAN DE WALLE, oom
Gronden van erfven ghecommen van den overledenen
Een partie lants geleghen in Dronghen ghenaemt de meesenpoel groot 350 roeden
Gronden van erfven ghecommen van shauderigghens vader ende moeder sijnde nu aen dese
hauderigghe met haere susters ende broeder
Een partije lants op Alewijn cauter groot 400 roeden met noch 400 roeden vercreghen bij coope van
Joos SCHELSTRAETE met dhelft van noch ghelijck 400 roeden vercreghen bij coope als vooren
van Jan SCHELSTRAETE.
Dese drij partijen sijn belast met een lijfrente van 6 £ gr. tsiaers in profijt van het groot Bagijnhof
van Ghendt ten lijve van Marie SCHELSTRAETE begijntgen
Een partije lants op Alewijnscauter groot 400 roeden west Jan SCHELSTRAETE noort de straete
met een huyseken staende op cheynsgront daer aen gheleghen
17de sept. 1717
-----------------------------------------------------Pieternelle FIERS fa. Jans, overl. Dronghen op den 3de juny 1702
(Reg. 200 fo 203v)
Hr.: Jan DE MULDER fs. Jacques
K.(1ste x): Jan = 29 jr, Pieter = 27 jr ende Joos DE MULDER = 24 jr
Jan DE MULDER in (2de x) geweest met Marie DE KEESELE
Marie DE KEESELE in (1ste x) geweest met Jan VAN DEN BERGHE
K. : Jan VAN DEN BERGHE in huwelijcke staet sijn selfs
Gronden van erfven commende van desen houder
Een partijken lants ende meersch gheleghen binnen de prochie van Vinderhaute groot 1000 roen
Desen houder competeert een hofstedeken geleghen binnen de prochie van Dronghen twelcke
desen houder bewoont groot ontrent 275 roeden
15 dec. 1717
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Pieternelle HAENEBALCKE fa. Pieters, overl. Dronghen in ougst 1697 (Reg. 200 fo 200v)
Hr.: Jan SERWEYTENS fs. Guilliame
K.: Janneken = 24 jr ende Adriaen SERWEYTENS = 22 jr
V.M.: Guilliame HAENEBALCKE oom
Gronden van erfven bij desen hauder geconquesteert binnen sijn 2de huwelijck
Een behuysde hofstede gheleghen binnen de prochie van Dronghen op den westhouck van
Slijndonck driesch vercreghen bij coope van den procureur WISSAERT groot 150 roeden
Een partije landts op het cauterken vercreghen bij coope als vooren groot 175 roeden
Een partijken lant ghenaemt de bijlocke vercreghen bij coope als vooren groot 150 roeden
Item het aselaer bulcxken vercreghen bij coope als vooren groot 300 roeden
Een partijken landt gheleghen binnen de prochie van Landeghem ghenoemt het geerken
vercreghen bij coope jeghens den Aermen van Dronghen groot in erfven 180 roeden . . . . . .
Jan HAENEBALCKE verclaerde hem te stellen seker ende borghe over desen staet 9de febr. 1718
-----------------------------------------------------Renseing tgonne bij desen doet ende overgeeft Mr. Alexander DE DOBBELE advocaet van den
raede van Vlaenderen soo over sijn selven als hoir causa uxoris van dhr Christiaen VAN DEN
KERCKHOVE in sijn leven collecteur deser prochie als vooght over sijn minderjaerighe weesen
Betaelt aen Geeraert VERDONCK 21 £ 2 sch. 8 gr. over het deel in de quote deser prochie in de
voyage bij hem als burghemeester ghedaen tot Brussel in het vervolghen van de remissie bij de
majesteyt aen dese prochie beneffens de gonne van Mariakercke ende Vinderhaute over het
verlies ghecauseert door het enghels campement ten jaere 1712.
Er volgen 7 bladzijden met namen en rekeningen van de wijken in Drongen 26ste febr. 1718
-----------------------------------------------------(Reg. 200 fo 150)
Jacques GERNAERT fs. Jooris, overl. den 20ste ougst 1716
He.: Marie TOCH fa. Andries alsnu in huwelijck met Thomas WYTTEVRONGEL fs. Joos
K.: Jan = 16 jr, Joosijntgen = 15 jr, Michiel = 13 jr, Marie = 11 jr, Philiphote = 9 jr, Pieternelle
= 6 jr ende Vyntgen GERNAERT = 4 jr.
V.P.: Jan GEERNAERT fs. Jooris, oom
Men heeft aengegaen eenen cheyns jeghens den advocaet COOLIJNS van een partije lants ende
bosch ten jaere 1714 waerop sij ghetimmert hebben een huyseken 6de april 1718
-----------------------------------------------------Joos CORIJN fs. Joos, ontfangher geweest van het ordinaire oost meulegelt (Reg. 200 fo 193)
overl. Dronghen 20ste nov. 1715
weduwnaar in (1ste x) van ?
weduwnaar in (2de x) van Isabelle BOTTELIER
K.(2de x): Florentia CORIJN in huwelijck met Jacobus DE BOEVERE, Isabelle bij competente
aude haer selfs ende Anna Marie Jasparine = 21 jr
He.(3de x) : Isabelle BOONE fa. Jooris
K.(3de x): Catharine = 17 jr, Tresia = 15 jr, Frans = 14 jr, Joanna Marie = 15 jr, Pieter = 9 jr ende
Dorothea CORIJN = 8 jr.
V.P.: Lieven DIERICX
Gronden van erfven ten desen sterfhuyse bevonden. Een partije landt gheleghen in de prochie van
Ste Martens Leerne groot 1 ghemet in cheyns ghegeven aen Pieter DE MOOR
Twee partije lants gheleghen in Dronghen op den boelenaere groot 407 roen vercreghen bij coope
jeghens Joos VAN DE WALLE, Jan SCHELSTRAETE ende Pieter WIEME den 26ste april 1694
Een hofstedeken geleghen op Slindonckdries groot 200 roeden
Een partije landts ghenaempt het meersselken groot 528 roen vercreghen bij coope in vierschaere
van Dronghen in daete den 31ste oct. 1676 in pachte ghebruyckt bij Lowijs DOBBELAERE
Een huys stede ende erfve ghestaen op het dorp wesende eene herberghe ghenaempt de Canteyne
Sinoriaele groot met de erfve 200 roeden salvo justo bij coope gedaen bij wijlent haeren overleden
man van Joos VAN DE WALLE ende Jan SCHELSTRAETE den 26ste april 1694
Een partije landts binnen vierheckenen groot een alf ghemet bij coope Joos VAN DE WALLE
...
. . . 12de april 1718
ende Jan SCHELSTRAETE in daete den 26ste april 1694
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Marie MANIERS fa. Guilliame overl. Dronghen op den 26ste oct. 1715 (Reg. 200 fo 154v)
Hr.: Joos COMPERE fs. Jans
K.: Joanna = 22 jr, Jacobijntgen = 16 jr, Jan = 15 jr, Marie = 12 jr ende Pieternelle = 10 jr
V.M.: Jan BODERIE, oom
Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck
Dhelft van een partije lants geleghen op Alewijn cauter wies de wederhelft competeert Jan
COMPRE vercreghen bij coope den 5de dec. 1691 van Jacques VAN HEERWEGHE groot 600 roen
Den hauder heeft ghedeelt van sijne moeye een hofstedeken met een partijken lants 4de meye 1718
-----------------------------------------------------Jacques GRIJP fs. Pieters, overl. Dronghen op den 24ste febr. 1718
(Reg. 200 fo 189v)
He.: Gerdijntgen VAN PARIJS fa. Gillis
K.: Jolijntgen in huwelijck met Lieven VAN RENTERGHEM, Pieter = 24 jr, Marie = 20 jr ende
Jacobus GRIJP = 18 jr,
V.P.: Francois GRIJP
Gronden van erfven geconquesteert binnen houwelijck
Dhelft van een behuysde hofstede in Dronghen waervan het wederdeel is competerende dese
hauderigghe uyt den sterfhuyse van haer vader van daete 15de meye 1694 jeghens Jan VAN PARIJS
geleghen groot over dit deel 45 roeden bij coope van Jan VAN PARIJS
Bij coope van den selven Jan VAN PARIJS 140 roeden lants in een meerdere partije waervan dese
hauderigghe van haeren vader competeert 390 roeden an Lieven VAN RENTERGHEM bij coope
van Jan VAN PARIJS 250 roeden maeckt tsaemen 780 roeden
1ste juny 1718
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende relicqua die bij desen maeckt ende overgheeft
Norbertus VAN HOOREBEKE fs. Gillis staende ende handelaren vooght over Norbertus VAN
HOOREBEKE fs. Charles, Gillis sone voornoemt gheprocreert bij Joosijntjen D’HAENENS fa.
Jooris van de goederen ende penninghen ghesuccedeert metten den overlijden van haeren vader ende
moeder tsedert den 18de febr. 1705 daete van het overlijden van de moeder alsoo deselve moeder was
staende voogt gecreert mits het overlijden van sweesen vader (SVG gepasseert den 23ste juny 1700)
Op de weese is verstorven een behuysde hofstede groot in erfven 200 roeden
Aen de weese competeert dhelft deurgaende van een partije bosch gheleghen op den wijck van
Slijndonck genaemt den wienbosch groot 200 roeden
Een ghelijcke helft deurgaende van een partije lant gheleghen op den boulenaere
Een ghelijcke helft deurgaende van een partije lant gheleghen als vooren groot 455 roeden
Een partije lants op den wijck van Basbeke ghenaemt den langhen vent groot 400 roeden
Petronelle ende Jacqueline MOREEL fa. Jan, sweesen susters van halfve bedde.
Marten D’HAENENS sweesen auden oom
19de juny 1718
-----------------------------------------------------Antone VAN DE WALLE fs. Joos, overl. den 12de oct. 1717
(Reg. 200 fo 187)
He.: Marie DE JAEGHERE fa. Jans
K.: Jan = 14 jr, Livijne = 12 jr, Anthone = 11 jr, Pieter = 9 jr, Marie = 7 jr Lieven = 6 jr, Jacobus
= 4 jr, joanna = 2 jr ende Isabelle VAN DE WALLE = 2 maenden
V.M.: Jan VAN BEVEREN, oom
Jan DE JAEGHER fs. Adriaen verclaerde sich te stellen seker ende borghe over desen staet
Gronden van erfven gecommen van soverledens sijde
Een partije lants geleghen in Dronghen op boelenaere cauter groot 450 roeden 6de july 1718
-----------------------------------------------------Pieter DE GRAEVE thuwelijck hebbende de weduwe van Joos CORRIJN tot Dronghen bevindende
ten huyse van sijnen procureur DE ROUCK op den 17de ougste gheinsinueert te sijn copie van eenen
Laet weten ghedresseert op den naeme van den procureur Mr KEMPENEERS occuperende over
Burchmeester ende Schepenen van Dronghene inhaudende declaratie ofte protestatie van appel tot
sijne majesteyts grooten raede van de sententie verleent den 8ste dese voorseyde maent in de saecke
die hij onderschreven heeft ghesustineert als heffer jeghens Burchmeester ende Schepenen van
Dronghen voornompt verweerders . . .
...
...
...
25ste ougste 1718
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Jacquemijntken VLERICK fa. Joos, overl. Dronghen op den 27ste july 1719 (Reg. 200 fo 168)
Hr.: Looys DOBBELARE fs. Cornelis (de weduwe van Cornelis DOBBELARE leeft nog)
K.: Joseph = 12 ½ jr, Lievijne = 11 jr, Joanna = 9 jr ende Joannes DOBBELARE = 9 maenden
V.M.: Gillis VLERICK fs. Pieters oom
22ste nov. 1719
-----------------------------------------------------Marie CORIJN fa. Frans, overl. Dronghen op den 6de juny 1719
(Reg. 200 fo 169v)
Hr.: Looys VLERICK fs. Jans
K.: Lievijne in huwelijck met Carel BEYAERT, Pieter = 20 ½ jr, Joannes = 17 ½ jr, ende Isabelle
VLERICK = 14 ½ jr
V.M.: Adriaen DIERICK, cosijn
Gronden van erfven geconquesteert binnen huwelijck
Een partije lants op boelenaere cauter vercreghen bij coope van Jan DE RIJCKE groot 500 roeden
Het deurgaende 4de deel van een behuysde hofstede waervan d’ander drij deelen competeeren d’heer
Charles VAN DE HUCHTE pbr. geleghen in Dronghen dorp
22ste nov. 1719
-----------------------------------------------------Lieven VAN RENTERGHEM fs. Guilliame
(Reg. 200 fo 174)
overl. Dronghen op den 8ste meye 1719
He.: Gilijntgen GRIJP fa. Jacques
K.: Pieter = 3 jr ende Guilliame VAN RENTERGHEM = 10 maenden
V.P.: Geeraert VAN RENTERGHEM fs. Guilliame
Gronden van erfven ghecommen van soverledens sijde
Het vierde deele van een behuysde hofstede beneffens soverledens broeders ende susters geleghen
in Dronghen oost de luchterstraete groot over dit vierde deel 8 roeden
Oock het vierde deel van een partije lants genaemt de dom bulck groot int gheheele 550 roeden
Noch het vierde deel van een partije lants genaemt d’aude verberrende steede west de luchterstraete
groot in het gheheele een ghemet
Gronden van erfven geconquesteert binnen huwelijck
De drij deelen van viere van de voorgaende behuysde hofstede oost de luchterstraete groot 32 roen
Item competeert noch de drij deelen van vieren van de voorgaende partije lants ghenoemt de doom
bulck groot int gheheele 550 roeden
De drij deelen van vieren van de partije lants ghenoemt d’aude verberrende groot in het ghehele
300 roeden west de dooreplasstraete
6de sept. 1719
-----------------------------------------------------Cathelijne BOEYAERT fa. Pieters ende Amelberghe DE CLEENE (Reg. 200 fo 177v)
overl. Dronghen den 23ste juny 1718 op den wijck van Luchteren
weduwe in (1ste x) van Laureyns DE CALUWE fs. Jans (SVG Swijndrecht 2de meye 1703)
K.(1ste x): Cornelis ende Jan DE CALUWE bij competente audde hun selfs, Jan DE CAUWERE fs.
Adriaen in huwelijck hebbende Joosijntjen DE CALUWE, Cornelis DE CAUWERE ghetrauwt met
Catharine DE CALUWE, Philips, Elisabeth, Brigitte ende Marie DE CALUWE noch minderjaerigh
V.M.: Lauwereys VAN GRANDONCK oom
Hr.: Adriaen ALLEYN fs. Fransoys
Gronden van erfven gecommen van soverledene sijde bij successie van haere moeder
Een partije landts gheleghen binnen de prochie van Cruybeke lande van waes op den wijck van den
hooghen acker neerlanthouck groot 270 roeden. Een partije landts gheleghen binnen de voornoemde
prochie op den wijck van den hooghen rothouck groot in erfven 421 roeden
Gronden van erfven op doverledene ghedevolveert vuytten hoofde van Cornelis BOEYAERT haeren
broeder belast met recht van bijleve. Een partije landts gheleghen binnen de prochie van Melsele
lande van waes ghenaemt dhooghe beke groot in erfve 300 roeden
Gronden van erfven commende van doverledene ende haeren eersten man
Dhelft van een behuysde hofstedeken gheleghen binnen de prochie van Swijndrecht in den hooghen
acker ghenaemt Sinte Anna boom groot int gheheele 30 ½ roeden
Gronden van erfven bij desen hauder geconquesteert staende huwelijck met de overledene
Een partijken lants in de prochie van Swijndrecht groot 60 roeden 22ste aug. 1719
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(Reg. 200 fo 181v)
Pieter DE ROOSE fs. Pieter overl. den 12de nov. 1718
He.: Marie LEGIEST fa. Egidius bij Marie VERMEERSCH
Zonder lichaemelijcke hoirs
Hoirs: de 5 kinderen van Phliepe DE ROOSE fs. Pieters te weten Pieter, Joanna, Vyntgen, Looyse
ende Anneken DE ROOSE verweckt bij Pieternelle DE METS fa. Jans moeder van dese weesen
ende Lieven DE ROOSE fs. Pieter broeder van den overledenen
V.M.: Nicolaes WYBO, ouden oom
ende Jan BISSCHOP fs. Thomas in huwelijck met Petronelle DE METS als styfvader
V.P.: Lieven DE ROOSE fs. Pieter broeder van den overledenen
-----------------------------------------------------Martijntgen VAN SPEYBROUCK fa. Daniels
(Reg. 200 fo 183)
de
overl. Dronghen op den 5 ougst 1719
Hr.: Pieter SCHELSTRAETE fs. Dominicus
K.: Jan SCHELSTRAETE bij huwelijck sijn selfs, Pieter = 17 jr ende Janneken SCHELSTRAETE
in huwelijck (geweest?) met Arnaut DE VLIEGHERE
V.M.: Lieven VAN DEN KERCHOVE cosijn
Een rente van 7 £ 8 sch. croiserende den pennynck 16e tot laste van de prochie van Vosselaere
vercreghen uytten sterfhuyse van Jan VAN SPEYBROUCK soverledens oom blijckende bij de
vercavelijnghe van daete 8ste april 1709
Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijcke staet
Een partije lants binnen Dronghen genompt den schraven brouck ontrent 2 ghemeten
De drij deelen van vieren van een meersselen daervan het vierde deel competeert aen Jan ADAM
groot over dit deel bet dan 100 roeden
23ste nov. 1720
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende relicqua die bij desen maeckt ende overgheeft Adriaen DIERICX
als hoir ten sterfhuyse van Livinus DIERICX sijnen vader, ontfangher gheweest van de meersschen
de Bourgoyen
Betaelt aen Adriaen SPEELMAN meester meulemaecker in Ghent de somme van 11 £ 13 sch. 4 gr.
over dienst en verschot ten behoeve van den oostmeulen van daete 31ste aug. 1718
Betaelt aen Jan MOREEL meester temmerman over aerbeyt ten dienste van het schot gedaen
de somme van 3 sch. 4 gr.
2de maerte 1719
-----------------------------------------------------Bundel 226 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties (1720-1722)
Lieven STEYAERT fs. Joos bij Janneken DE MEYER
(Reg. 200 fo 166)
overl. binnen Dronghen op den 13de sept. 1719 in den wijck van Keuse
He.: Petronelle VAN DER LINDEN fa. Joos, nu in huwelijck met Joannes VAN DER HULST
K.: Geeraert = 15 jr, Pieter = 12 jr ende Joannes STEYAERT = 5 jr.
V.P.: Jan JOÉ in huwelijck met Janneken DE MEYER weduwe Joos STEYAERT voornoemt
Cheynsgronden staende huwelijck gheconquesteert
Een partije landts groot 41 roeden op den helshoeckdriesch binnen dese prochie
Een behuysde hofstede ende lant binnen dese prochie oost de broeckstraete nu gheseyt de dooreplas
straete groot in erven 506 roeden competerende d’heer Charles DE BERELEERE amman der stadt
Ghendt in cheyns ghenomen op den kerstavont 1706 voor den tijt van 27 jaeren 28ste febr. 1720
-----------------------------------------------------Lieven BOONE fs. Pieters
(Reg. 200 fo 207v)
overl. in Dronghen op den 2de dec. 1719 in den wijck van Beeckstraete
He.: Lievijne DE MEYERE fa.. Jan, nu in huwelijck met Joos DE JAEGHERE
K.: Joanna = 5 jr, Jan = 3 jr ende Pietronelle BOONE = 1 maendt
V.P.: Lieven DE KESELE
24ste april 1720
------------------------------------------------------
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(Reg. 200 fo 209v)
Lieven DE MUYTERE fs. Joos, overl. den 1ste jan. 1720
He.: Anna Marie DE SCHUYTERE
K.: Pieter = 3 ½ jr ende Joannes DE MUYTER = 16 maenden
V.P.: Antoon DE PAU , oom
Gronden van erfven ghecommen van soverledens sijde, Leen commende aende hoir feodael
Dhelft van een partije lants wanof dander helft competeert dese weesens grootmoeder gheleghen
binnen de prochie van Mariekercke groot int gheheele 330 roeden
Ander gronden van erfven ghecommen van soverledens sijde daervan dhelft competeert dese
weesens grootmoeder ende het wederhelft aen dese twee weesen een vierde, ende de resterende drij
deelen aende drij broeders ende susters van den overledenen, dus dese twee weesen een achtste van
elcks partije
Een 8ste paert van een partije landts in Dronghen groot 250 roeden wanof dhelft competeert dese
weesens grootmoeder ende dander drij deelen de broeders ende susters van den overledenen
Een 8ste paert van een hofstede met de landen daermede gaende gheleghen binnen Somerghem groot
ontrent de 12 ghemeten
Item als boven, het 4de van een partije lants geleghen binnen het vrije van Ghendt op Rooyghem in
het gheheel twee gemet (600 roeden)
Noch als vooren het 8ste paert van een behuysde hofstede in Dronghen in de Beeckstraete groot
ontrent 200 roeden noort Joos DE MUYTER fs. Lieven . . . . . .
...
8ste meye 1720
-----------------------------------------------------Pro Deo Jacques VAN DE STEENE fs. Lievens
(Reg. 200 fo 213)
overl. Dronghen op den 28ste april 1720
He.: Pieternelle SCHAMP fa. Huybrecht, alsnu in huwelijck met Pieter VERLEYEN
K.: Philip = 8 jr ende Vyntgen VAN DE STEENE = 6 jr
V.P.: Philip VAN DE STEENE, oom
9de oct. 1720
-----------------------------------------------------Guilliame DE SMEDT fs. Martens,
(Reg. 200 fo 215)
ste
overl. Dronghen op den 21 ougst 1720
He.: Marie WILLEMOT fa. Jans dewelcke is bevrucht bij den overledenen
K.: Ferdinand = 20 maenden
V.P.: Joannes VAN NIEUWENHUYSE
Compareerde in persoone Jan WILLEMOT fs. Mattheus inwoonder deser prochie dewelcken hem
verclaerde te stellen als seker ende borghe ende selfs als principael over dese hauderigghe
Gronden van erfve commende van soverledenen zijde
Een hofstedeken groot een vierendeel lants gheleghen in Denterghem waeraf de helft competeert
dese weesen met s’overleden zuster ende in de andere helft compt Louys THEYLAERT beneffens
de andere weesen compt het part van de weesen op 42 roeden onbegrepen maete 4de dec. 1720
-----------------------------------------------------Pro Deo Tanneken MESTDACH fa. Pieters
(Reg. 200 fo 219v)
overl. binnen de prochie van Dronghen op den 15de sept. 1720
weduwe in (1ste x): van Frans DE BAETS
K.: Jacobus = 24 jr, Lieven = 23 jr ende Lievijne in huwelijck met Jan DE BOEVERE fs. Lievens
Hr.: Lieven DE CLERCK
V.M.: Jacobus VROMBAUT, oom
18de dec. 1720
-----------------------------------------------------Schepenen van Ghedeele Raeden ende Paysierders der stadt van Ghendt
(Reg. .?. fo 231v)
ghesien de requeste aen ons ghepresenteert bij Cornelis DE BLEYNE fs. Jans staenden voocht
over Anne DE BLEYNE sijn suster, daerbij verthoonende dat hij over hem selven als in de
voorseyde sijne qualiteyt hadde aengegaen met Sieur Davidt DE KEYSERE het contract van
coope van seker hofstedeke groot in erfven 600 roeden ende landt groot in erfven 200 roeden
gheleghen in Dronghen bij het dorp ghepasseert voor den notaris Philippe Frans DHAMERE
op den 23ste dec. 1720
------------------------------------------------------
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(Reg. 200 fo 217v)
Joos DE WULF fs. Looys, overl. Dronghen op den 18de nov. 1720
Weduwnaar in (1ste x) van Lauwerijntgen VAERISEELE
K.(1ste x): Lieven ende Janneken DE WULF in huwelijck met Jan BIJDHAEGHE bij aude hun selfs
He.(2de x): Pierijntgen BLOMME fa. Florents
K.(2de x): Looys = 23 jr ende Pieter DE WULF = 17 jr.
V.P.: Joos DOBBELARE, oom
Gronden van erfven gecommen van soverledens sijde
Een behuyst hofstedeken met een partijken lant daeraen geleghen groot in erfven 200 roeden
Een partije lants daerbij gheleghen groot ontrent 200 roeden aboeterende noort de beecstrate west
Lieven SCHAMP met het wederdeel
5de febr. 1721
-----------------------------------------------------Lieven DE RONE fs. Aernaut overl. te Drongen Noorthaut 26 oct. 1720 (Reg. 200 fo 221v)
He.: Anna Maria SCHAMP fa. Jans
V.P.: Anthone DE RONE fs. Aernaut woonachtich in St-Maertens-Laethem
over: Joannes = 21 jr, Francois = 18 jr en 3 maent ende Anthone DE RONE =15 jr
Gronden van erfven vercreghen bij successie van s’overledens vader ende moeder
Het 6de deurgaende wannof de resterende 5 deelen competeren Anthone, Joanna, Isabella, Aernaut
ende Petronella DE RONE soverleden broers en zusters van een ghemet mersch gheleghen in
St-Pieters Aeyghem,
Het 6de deurgaende van een partije landt op het voorsijde Aeyghem groot een ghemet
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert
Op de prochie van Dronghen in den wijck van Noorthaut een partije saylant groot 312 roeden
ghenaemt het braembulckxken vercreghen bij naerhede van Lieven VAN DE KERCKHOVE hem
toecommende causa uxoris Isabelle SCHAMP fa. sijn huysvrauwe ten sterfhuiyse van haeren vader
Jan SCHAMP
Een partije saeylant in den wijck van northaut groot 400 roeden kommende bij uytgrootijnghe van
Paulus VAN DER STICHELE, Pieter STEYAERT ende Lieven VAN DE KERCKHOVE hun
toecommende uyt den hoofde an Jan SCHAMP hunnen schoonvader . . .
...
Twee partijkens mersch gheleghen op St Jans Lerene ghenaemt de vier bunders
Een partije bosch gheleghen in Deurle ghenaemt den lijmbosch groot 3 bunderen 560 roeden oost
de lijnstraete suyt d’hoors Petronelle DE BAEDTS.
Een partije bosch gheleghen in St Martens Laethem groot 600 roeden commende bij uytgrootijnghe
van Pieter STEYAERT met sijne huysvrauwe Joosijntien SCHAMP
Gronden van erven dese hauderigghe alleene competerende bij successie vann haere ouders
Een behuysde hofstede binnen de prochie van Dronghen in den wijck van Northaut met een partijken
landt hiermede gaende groot 500 roeden
Een ghemet landt in Northaut nu boomgaert uyt een partije ghenaemt de verberrende stede
Een vervallen hofstede nu landt met een stuck landts ghenaemt den vijverput ende een
boomgaerdeken ghenaemt Veldekensstedeken commende op de Northautstraete groot 1025 roeden
Aen de twee weesen van Jan VAN PARIJS de somme van 28 £ bij liquidatie gedaen bij Lieven DE
RONE voor de wet van Merre welcke pennijnghen de 2 weesen toecomt uyt de twee sterfhuysen
van Lieven ende Petronelle SCHAMP ende in Bursse sijn ghebleven
14de febr. 1721
-----------------------------------------------------Pieternelle VAN PETEGHEM fa. Jans, overl. Dronghen op den 4de maerte 1721 (Reg. 200 fo 226)
Hr.: Arnaut DE GRAEVE
K.: Livijne = 21 jr ende Jacobus DE GRAEVE = 9 ½ jr
V.M.: Jan HUTSEBAUT, cosijn
Gronden van erfven ghecommen van soverledens sijde
Een ghemet lants binnen Dronghen in de lanckscheuten van den Advocaet LAEREBEKE
vercreghen bij manghelijnghe van soverledens suster ende haeren man Jan DE WULF
Een mersch in de neusgaver groot in erfven 300 roeden.
Zij hebben in cheynspacht ghenomen van raet PIJCKE een partije landt ende meersch waerop sij
ghemaeckt hebben een huyseken
22ste april 1721
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(Reg. 200 fo 227v)
Pieter VERMEERSCH fs. Jans overl. Drongen 28e febr. 1721
He. : Lievijne CORNELIS fa. Guilliame
K.: Joannes =11 jr, Jacobus =8 jr, Lievijne = 5 jr ende Judocus VERMEERSCH = 2 jr
V.P.: Loys VERMEERSCH, oom en V.M.:Pieter BEELAERT fs. Victor
Is ghecompareert Joos CORNELIS fs. Guilliame woonende op en wijck van Allewijn den welcken
verclaerde hem te stellen seker ende borghe over desen staet
13de mei 1721
-----------------------------------------------------Looys DE BRUYNE fs. Lievens, overl. Dronghene op den 23ste maerte 1721 (Reg. 200 fo 229)
He.: Marie TEMMERMAN fa. Matheus
K.: Joannes = 6 jr ende Marie Anna = 4 ½ jr
V.P.: Jan DE BRUYNE fs. Lievens, oom
Den overledenen met dese hauderigghe hebben vercocht voor 33 £ gr. sijhoudende goet waermede
sij ghecocht hebben een behuysde hofstede geleghen aen de Luchterstrate groot ontrent 1 ghemet
voor de somme van 50 £ gr. sterck wisselgelt.
18de juny 1721
-----------------------------------------------------Gheeraert GOETGEBUER fs. Guille, overl. Dronghen op den 28ste maerte 1720 (Reg. 200 fo 239)
ook overl. de He. Isabelle DENIJS fa. Jans overl. Dronghen den 9de febr. 1721
K.: Lieven GOETGEBUER bij huwelijck sijn selfs man, Janneken = 21 jr, Livijne = 13 jr ende
Gillis GOETGEBUER = 10 jr
V.P.: Lieven VAN HECKE fs. Jans
Is ghecompareert Pieter MORTIER fs. Arnaut dewelcke verclaerde hem te stellen seker ende
borghe over den jeghenwoordighen staet
4de july 1721
-----------------------------------------------------(Reg. 200 fo 231v)
Janneken DE MEYERE fa. Oliviers, overl. den 8ste april 1721
weduwe in (1ste x) van Joos STEYAERT
K.(1ste x): Lieven STEYAERT weduwnaar van Petronelle VAN DER LINDEN filia Joos met
drij weesen met naemen Geeraert = 15 jr, Pieter = 12 jr ende Joannes STEYAERT = 5 jr
weduwe in (2de x): Joos WAMBEKE
K.(2de x): Godelieve WAMBEKE, als nu in huwelijck hebbende Jan RIJCKENBOER
weduwe in (3de x) van Jan JOE (GOE)
K.(3de x): Anthone JOE bij huwelijck met Godelieve VERHULST
V.M.: Olivier LIPPENS fs. Domijn
14de july 1721
-----------------------------------------------------(Reg. 200 fo 234)
Jan MYNCKE fs. Jans, overl. Dronghen op den 23ste april 1721
weduwnaar in (1ste x) van Elisabeth VAN HECKE fa. Lievens
K.(1ste x): Marie MYNCKE
V.P.: Frans MYNCKE fs. Jans ende V.M.: Lieven VAN HECKE fs. Jans, grootvader van de weesen
He.(2de x): Joanna DE RIDDER fa. Jans
K.(2de x): Pieter = 5 jr, Petronelle MYNCKE = 2 jr
16de july 1721
-----------------------------------------------------Marie DE BRABANDERE fa. Jans, overl. Dronghen . . . juny 1721 (Reg. 200 fo 230v)
Hr.: Lieven VAN HECKE fs. Jans
Hoir: Marie Joanna MYNCKE fa. Jan bij Elisabeth VAN HECKE fa. Lieven hier Hr. gebleven.
V.P.: Frans MYNCKE fs. Jans ende V.M.: Victor DE BRABANDER
20ste july 1721
-----------------------------------------------------Pro Deo Lieven VERNIERS fs. Jans,
(Reg. 200 fo 237)
overl. Dronghen op den 25ste maerte 1721
He.: Jacquemintgen BOONE fa. Niccolaes
K.: Guillis = 9 jr, Joannes = 7 jr, Judocus = 5 jr ende Pieter VERNIERS = 2 ½ jr
V.P.: Jooris VERNIERS, oom
Hebben in cheynspacht ghenomen het huys hetwelcke bij ongeluck was verbrant, schuere ende
boomen op deselve hofstede
30ste july 1721
------------------------------------------------------
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Joosijntgen SCHELSTRAETE fa. Jans bij Joanna VAN RENTERGHEM (Reg. 200 fo 240v)
overl. op het hofstedeken in Dronghen op den 19de meye 1721
Hr: Joos RENNEKENS fs. Heynderick
K.: Joannes = 6 ½ jr ende Pieter RENNEKENS = 4 ½ jr
V.M. Jan SCHELSTRAETE fs. Jans, oom
Gronden van erfven gecommen van soverledens sijde
Een behuysde hofstedeken oost de Luchterstraete groot in erfven 32 roeden
Een partijken lants daer ontrent geleghen oost de luchterstraete ende noort Jan SCHELSTRAETE
met het wederdeel groot over dit paert 55 roeden
Gronden vercreghen binnen huwelijck
Een partijken landt op Luchteren cautere vercreghen bij coope van Tanneken VAN BEVEREN
volghens de brieven van erffenisse van den 2de dec. 1716 groot 500 roeden 24de 7bre 1721
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Jacobus BEELAERT fs Pieters
Schepenen deser prochie van de vercoopijnghe van seker hofstedeken in den wijck van beeckstraete
ghecompeteert hebbende de weduwe Lieven NEERMAN fs. Gillis in daeten den 6de dec. 1718
Op de requeste aen hem ghepresenteert bij Pieter NEERMAN fs. Lievens in daete 22ste dec. 1718
Betaelt aen Pieter NEERMAN de somme van 2 £ gr. over het coopen van nootsaeckelijcheyt voor
Janneken ende Marieken NEERMAN per quitantie van den 27ste dec. 1718
Betaelt aen Livijne NEERMAN de somme van 12 sch. gr. over verschot bij haer over de weese
ghedaen aen de weese
1ste oct.1721
-----------------------------------------------------(Reg. 200 fo 243)
Janneken INGHELS fa. Jans, overl. Dronghen den 16de maerte 1721
ste
weduwe in (1 x) van Jan DE BRABANDER
K.(1ste x) : Joannes DE BRABANDER = 14 jr
V.M. : Pieter COCQUYT, oom causa uxoris
Hr.(2de x) : Olivier LIPPENS fs. Domijn
K. : (2de x) : Joanna = 11 jr , Domijn = 7 jr, Geeraert LIPPENS = 2 ½ jr
V.M. : Jooris ENGHELS fs. Jans, oom woonende tot Waerschoot
Den overledene met den houder hebben gemaeckt een huyseken met een schuerken staende op eenen
cheyns waervan den grondt is aen mijn heere VAN DEN BERGHE ende de huysijnghen schueren
stallen ende alle boomen sijn aen dit sterfhuys volghens den cheynsbrief
22ste oct. 1721
-----------------------------------------------------(Reg. 200 fo 245)
Marie CORNELIS fa. Lievens, overl. op den 12de april 1721
Hr.: Jan VERVENNET fs. Jans
K.: Lievijne bet dan 3 jr ende Baltazaert VERVENNET = 16 maenden
V.M.: Gillis CORNELIS, oom overleden ende in de plaetse Baltazaert CORNELIS, oom
Gronden van erfven gecommen van soverledens sijde
Aen de weesen competeert het deurgaende derde deel van dhelft van een hofstede geleghen in de
Assels suyt ende west de aude leye ende dander twee deelen competeren Baltazaert CORNELIS
ende het wederdeel competeert Guilliame CORNELIS
Een 5de paert in een bosch geleghen in barelvelde genoemt den groot wyncken noort ende oost den
prelaet van Dronghen suyt dheer Joannes DE SCHEPPERE
8ste nov. 1721
-----------------------------------------------------Lievijne DE WULF fa. Pieters, overl. den 4de ougst 1721
(Reg. 200 fo 247)
Hr.: Jan FELYPS (PHILIPS) fs. Lievens
K.: Joannes = 5 jr en 4 maent ende Pieter = 3 ½ jr
V.M.: Lowijs DE WULF
Den hauder met de overledene hebben in cheynspacht ghenomen het hofstedeken daer sij is
gestorven met ontrent 600 roeden erfve
19de nov. 1721
------------------------------------------------------
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Marten DE SCHUYTERE fs. Lievens ende Janneken VAN LEEUWEN (Reg. 200 fo 248v)
overl. Dronghen den 21ste april 1721
He.: Janneken DENIJS fa. Lievens
K.: Geert = 25 jr, Marten = 23 jr, Joos = 18 jr, Joannes =15 jr, Catharine = 7 jr ende Marie = 5 jr.
V.P.: Pieter IDE (HYDE) fs. Jans
Gronden van erfven commende van den overledenen met den overlijden van sijne ouders
Dhelft van een behuysde hofstede wanof de wederhelft staende huwelijck is gheconquesteert, op den
wijck van Allewijn groot ontrent 200 roeden
Dhelft van 300 roeden gheleghen op den Craeyaert ghenaemt de rijmeersch wanof de wederhelft
wort ghebracht als boven
Ghelijcke deelen waervan de resterende deelen competeren als hier vooren van een partije landt op
Hallewijn ghenaemt het meulestuck groot 300 roeden
15de nov. 1721
-----------------------------------------------------Adrianeken VERBAERE fa. Lievens
(Reg. 200 fo 251)
overl. Dronghen op den 8ste aug. 1721 in den wijck van Keusse
Hr.: Pieter DE SMEDT fs. Anthone in sijn 2de huwelijck
K.: Lieven = 4 jr ½ ende Pieter DE SMEDT = 11 maenden
V.M.: Lieven VERBAERE Lievens
Gronden van erven commene van s’overledens sijde ligghende ghemeene met Lieven VERBAERE
Een behuysde hofstede in de prochie van St Martens Lerene ghebruyckt bij haer voornoemden
broeder Lieven VERBAERE groot 243 roeden
Een partije landt ghenaemt het leen aboeterende noort de moerstraete groot 300 roeden
Een partije landt gheleghen neffens den platten gracht oost de damstraete groot 200 roeden
Een partijken aboeterende oost Jacques BEGIJN groot 175 roeden . . .
21ste jan. 1722
-----------------------------------------------------Tanneken VAN LAECKE fa. Doomijn,
(Reg. 200 fo 255)
overl. Dronghen op den 15de oct. 1721
Hr.: Maurus GOETHALS fs. Jacques
K.: Jan = 23 jr, Janneken = 22 jr, Charles = 15 jr ende Adriaen GOETHALS = 12 jr
V.M.: Jan VAN LAECKE, oom
Gronden van erfven gecommen van soverledens sijde
Een partije lants binnen Dronghen in den wijck van Luchteren sijnde vrij eyghen goet groot in erfven
ontrent 450 roeden
Gronden van erfven vande sijde van desen houder
Een behuysde hofstede daer desen houder is woonende geleghen binnen Dronghen west de
luchterstrate suyt ende noort Ferdinandus DE BRABANDER
4de febr. 1722
-----------------------------------------------------Peter DE VREESE, overl. Dronghen op den 16de dec. 1721
(Reg. 200 fo 253v)
He.: Janneken TAPIE fa. Jans
K.: Marie = 23 jr, Petronelle = 14 jr, Philippe DE VREESE = 12 jr,
V.P.: Gillis DE VREESE, oom
Den overleden heeft in cheynspacht genomen van dheer Charles VAN DE HUCHTE ontrent 500
roeden lants ende daerop gemaeckt een huyseken
4de febr. 1722
-----------------------------------------------------Lieven DE MEYERE fs. Joos, overl. Drongen 8 okt. 1714
(Reg. 200 fo 259)
Hauderigghe Joorijntjen NEYT fa. Jans
V.P. Marus LOOTENS fs.. Maurus
Kinderen: Emmanuel =18 jr, Marie Barbarine =16 jr ende Jacobus = 11 jr,
Compareerde in persoone Jan NEYT fs. Lievens ende Jacquemijntien NEYT fa. Jans
Is bij de hauderigghe ten huwelijck ghebracht ghelijck vierde deurgaende wannof ghelijck vierde
competeert Jacquemijntjen NEYT haer suster ende de wederhelft aen haer vader van een behuysde
hofstede gheleghen op den wijck van Alewijn groot 163 roeden
18de febr. 1722
------------------------------------------------------
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(Reg. 200 fo 261)
Anna VAN TEMSSCHE, overl. den 23ste meye 1721
Hr.: Geeraert MOREEL fs. Lievens
K.: Jan = 11 jr, Vyntgen = 10 jr Pieter = 8 jr, Andries = 3 jr ende Elisabeth MOREEL = 6 weken
V.M.: Lieven STEEMAN, cosijn
Desen houder met d’overledene hebben in cheynspacht genomen een hofstede met de landen
daermede gaende van den heer VAN DEN BERGHE
…
jan. 1722
-----------------------------------------------------Francies MESTAGH fs. Frans, Burgemeester, overl. den 22ste sept. 1721
(Reg. 200 fo 265)
Weduwnaar in (1ste x) van Joosijntien DE BAETS fa. Jans
K.(1ste x) Pieter in huwelijcken staedt sijns selfs, Fracies = 23 jr, Marie = 22jr, Joannes = 20 jr
ende Livijne MESTAGH = 19 jr
He.(2de x): Marie VAN DE GUCHTE fa. Gillis
K.(2de x): Lieven = 13 jr, Joanna = 9 ½ jr ende Jacobus MESTAGH = 7 jr
Gronden van erfven gecommen van soverledens sijde
Deelft van 3 deelen van 4 waervan de resterende deelen competeren de weesen van den 1ste bedde
van een hofstede in Dronghen de welcke ghedeelich sijn alf ende alf groot int gheheele 400 roen
Een gelijck heelft van 3 deelen van viere van een partije landt genoemt de Slijnghe groot 350 roen
Een ghelijck deel in een partije landt genaemt het panhuys groot een alf ghemet
Gronden van erfven geconquesteert in het tweede huwelijck
Een partije mersch in een meerder partije genoempt de mersch ten bossche waer in is competerende
een deel het clooster van Dronghen ende een deel Pieter DE POORTER ende noch 700 roeden
vercreghen bij coope van Flipote TEMMERMAN groot over dit deel 500 roeden 26ste maerte 1722
-----------------------------------------------------Lievijne DE ROOSE fa. Gillis
(Reg. 200 fo 268v)
overl. Dronghen op den 24ste febr. 1722 in den wijck van keusse
Hr.: Geeraert DE SMEDT fs. Jans
K.: Louis = 12 jr, Josijntjen = 10, Joannes = 7 jr ende Gillis DE SMET = 3 jr
V.M.:Guillame DE SMEDT fs. Lievens in huwelijck met Elisabeth DE ROOSE fa. Gillis suster
Gronden van erven commende van soverledens sijde
Ontrent het derde deel van 40 roeden landt binnen Dronghen in den wijck van noorthaut commende
bij successie van soverledene vader ghemeene met deferente hoors wort ghebruyckt bij Carel
DE VREESE fs. Jans belast met shauders bijleven naer costume
Gronden van erven staende huwelijck gheconquesteert
Een hofstede daer den overledene is in ghestorven groot met het landt daerachter ligghende ontrent
de 547 roeden suyt dhoors Jan YDE noort de straete loopende naer Baerle oost de raepstraete
Het 6de deel deurgaende van een hofstede landt ende mersch ligghende onvercavelt ende onverdeelt
met de weesen van Geeraert TEMMERMAN ende Pieter DE SMEDT fs. Jans in den wijck van
Alewijn groot int gheheele 6 ghemeten salvo justo noort ende oost de straete suyt de wdwe Daneel
VERGULT west Joos COMPARÉ groot ontrent de 250 roeden. . .
22ste april 1722
-----------------------------------------------------Godelieve WAMBEKE fa. Joos, overl. Dronghen op den 22ste maerte 1721 (Reg. 200 fo 272)
Hr.: Joannes RIJCKENBOER fs. Jans
K.: Joannes = 11 jr, Pieter = 8 jr, Lievijne = 6 jr, Lieven = 3 jr ende Augustijn = 2 m.
V.M.: Anthone JOE fs. Jans
11de meye 1722
-----------------------------------------------------(Reg. 200 fo 274)
Janneken CORNELIS fa. Jans, overl. Dronghen op den 15de nov. 1718
Hr.: Jan D’HERTOGHE fs. Lowijs
K.: Janneken D’HERTOGHE haer selfs bedeghen , Pieter LANCKSWEERT = 8 jr fs. Pieters,
kind van Marie D’HERTOGHE fa. Jans overleden in dese prochie den 31ste meye 1716
V.M.: Herman CORNELIS fs. Jans
Gronden van erven commende van soverledens sijde
Een partije landt gheleghen in den wijck van Noorthaut groot 300 roeden 10de juny 1722
------------------------------------------------------
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Lievijne VERHEGGHE fa. Lievens, overl. Dronghen op den 6de maerte 1722 (Reg. 200 fo 276)
weduwe in (1ste x) van Pieter VAN OOTEGHEM fs. Gillis
K.(1ste x) : Joannes = 14 ½ jr ende Pieter VAN OOTEGHEM = 13 jr.
Camervooght : Lowijs VLERICK schepen
Hr. : Olivier LIPPENS fs. Domijn
Een huys ende schuere staende op cheynsgront van d’heer VAN DEN BERGHE 6de july 1722
-----------------------------------------------------Joos COMPRÉ fs. Jans , overl. Dronghen op den 19de maerte 1722
(Reg. 200 fo 278)
weduwnaar in (1ste x) van Marie MANIERS fa. Guille
K.: Joanna COMPRÉ in huwelijck met Louys DE VOS, Jacquemijne = 23 jr, Jan = 21 jr, Marie
= 18 jr ende Petronelle COMPRÉ = 16 jr
He.(2de x): Joanna AERTS fa. Joos
K.(2de x): Pieter = 5 jr ende Jacobus = 3 jr.
V.P.: Jan COMPRÉ fs. Jans
Gronden van erfven commende van s’overleden sijde
Een hofstede gheleghen in den wijck van Alewijn groot 100 roeden aboeterende oost de
Alewijnstraete
Een partije landt groot 200 roeden geleghen als vooren uyt welcke partije in cheyns ghegeven is aen
Guille WILLEMS 30 roeden daerop bij den selven WILLEMS is ghebauwt een huyseken
Noch een partijken landt groot 125 roeden gheleghen als vooren
8ste july 1722
-----------------------------------------------------Pro Deo Catharien HAERENTS fa. Lievens
(Reg. 200 fo 281v)
overl. Dronghen op den 12de maerte 1722
Hr.: Frans MYNCKE fs. Jans
K.: Elisabeth = 17 jr, Jacomijne = 14 jr, Livijne = 11 jr, Pieternelle = 8 jr, Joos = 6 jr, Pieter = 3 jr
V.M.: Pieter VAN HOECKE fs. Pieters
Een huyseken staende op cheyns competerende mijnheere Mayu
8ste july 1722
-----------------------------------------------------Josijntien VAN HERREWEGHE fa. Jacques ende Livijne WYBO
(Reg. 200 fo 282)
overl. Dronghen op den 26ste maerte 1722
Hr. Lieven EGGERMONT fs. Jans
K.: Livijne = 7 jr, Isabelle = 4 jr, Marianne = 2 jr ende Joanna Anthonette = 1 maendt
V.M.: Jacques VAN HERREWEGHE fs. Jans
Compareerde in persoone Pieter AUDOETE fs. Pieters woonende in het voorgheborchte van de
brussche poorte van Ghendt den welcke hem verclaert te stellen seker ende borghe over desen
hauder ende desen staet onder het verbant als naer rechte
22ste july 1722
-----------------------------------------------------Jan DE WULF fs. Francois,
(Reg. 200 fo 284)
overl. Dronghen op den 5de july 1721 op den wijck van Luchteren
He.: Marie DE DAPPERE fa. Frans
K.: Petronelleken DE WULF = vier maenden in sijn 2de huwelijck met dese hauderigghe
V.P.: Lieven DE WULF fs. Jacques
Gronden van erven commende van de sijde van den overledenen
In Vinckt lande van Nevele een partije landt groot 620 roeden alsnu in cheyns ghebruyckt bij Joos
MARTENS ten 1 £ 3 sch. 4 gr. t’jaers
In de prochie van Dronghen op den wijck van Luchteren d’helft wanof de wederhelft pro indiviso
competeert Pieter VAN HUFFELE van een partije bosch groot 800 roeden in het 14de bel. arlo 43
toecommende bij coope van Adriaen DE VREESE fs. Lievens op den 31ste jan. 1714
Een behuysde hofstede als vooren in twee partijen wanof het eerste staet in het 3de bel. arlo 49 groot
142 roeden west het volghende groot 106 roeden in het 3de bel. arlo 50 commende bij coope van
Sieur Pieter DE MOERLOOSE den 27ste febr. 1715. Een behuysde hofstede gheleghen als vooren in
den wijck van de Beeckstraete deel van het 1ste bel. arlo 86 groot 183 ½ roeden . Een partije landt in
31ste aug. 1722
de wijck van Luchteren in het 2de bel. arlo 75 groot 1012 roeden
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Anthone VAN DE WALLE fs. Anthone algemeenen oom ende auden oom (Reg. 200 fo 292)
in sijn leven Burghmeester ende capiteyn der prochie van Dronghen
overl. Dronghen op den 24ste april 1722 ongehuwd
Hoir: Anthone VAN DE WALLE eenigh kint van Jan VAN DE WALLE fs. Anthone soverleden
broeder was ende presenterende een 4de hooftstaeck aen Jan, Anthone ende Frans VAN DE WALLE
fs. Philips oock fs. Anthone soverleden 2de broeder. Item Pieter Joannes ende Marie VAN DE
WALLE thuwelijck met Joos DE WULF mitsgaders Joosijntien VAN DE WALLE thuwelijck
hebbende Jan IDE fs. Geeraerts benevens Joannes, Anthone, Pieter, Lieven, Jacques, Livijne, Anne
Marie, Joanna ende Isabelle fij Anthone alle kinderen ende kints kinderen van Joos VAN DE
WALLE fs. Anthone d’aude soverleden derde broeder, eyndelijnghe Anthone DE PAUW fs. Frans
verweckt bij Janneken VAN DE WALLE fa. Anthone soverleden enighe suster, Frans DE MEYER
fs. Pieter verweckt bij Livijne DE PAUW fa. Frans voornoemt bij tvoorseyde Janneken VAN DE
WALLE mitsgaders Jan VAN CROMBRUGGHE in huwelijck met Marie SCHELSTRAETE fa.
Jans bij het gemelde Janneken VAN DE WALLE fa. Anthone d’aude voorseyt
Gronden van erfven bij den overledenen achterghelaeten
In Dronghene een lanck stuck lants op den craeyaert cautere groot 324 roeden 12de bel. arlo 49 den
overledenen toecommende bij vercavelinghe ten sterfhuyse van sijne ouders op den 1ste april 1681
Een cauter groot 343 roeden vercreghen bij coope van dhoirs Pieter DENIJS par wettelijckhede
alhier ghepasseert den 12de jan. 1689 in pachte ghebruyckt bij Jan MORTIER fs. Arnaut . . . . . .
Een partije lants gheleghen als vooren in de Bollaerts Bulck toecommende bij vercavelinghe ten
sterfhuyse van sijne vader ende moeder in daeten 1ste april 1681 groot 584 roeden in pachte
ghebruyckt bij Jan VEREGGHEN ten 1 £ 13 sch. 4 gr. tjaers
Wort alhier ghebracht 864 roeden lants ghenaemt de schauwbeke suyt de leye ende noort de
keusestraete toecommende bij coope van Elisabeth DE WULF weduwe van Gillis VAN
HOOREBEKE volghens de briefven van erffenisse van den 23ste maerte 1693
Een partije meersch gheleghen in de Bourgoyen ghenaemt het listgat oost ende west den prelaet
van Dronghen suyt Mevr. VAN BEAUVOORDE groot 609 roeden ghebruyckt bij Pieter GRIJP
Item 100 roeden lants op den Kerselaer Cauter deel van een meerdere partije van 687 roeden
waervan de resterende 587 roeden toecommen den heer prince VAN RUBEMPRE
In Laethem een partije bosch genaemt den lijmbosch groot 800 roeden
14de sept. 1722
-----------------------------------------------------Pieter BEELAERT fs. Pieters, overl. Dronghen op den 3de april 1722
(Reg. 200 fo 307)
Wdnr in (1ste x) van Francoise MOEYNS
K.(1ste x): Lieven BEELAERT
Wdnr in (2de x) van Marie DE BACKER fa. Frans
K.(2de x): Francoise = 19 jr, Francois = 15 jr, Joanna = 13 jr, Vyntgen = 10 jr ende Marie = 7 jr
He.(3de x): Jacquemijntgen DE VREESE fa. Jans
V.P.: Jacobus BEELAERT, oom
Gronden van erfven gecommen van soverledens sijde
Een partije lants in Dronghen op den Capelle Cauter groot ontrent de 700 roeden
Aen de houderigghe competeert het 24ste paert in een hofstede geleghen in Noorthaut bewont bij
Charel DE VREESE waerin dese weesen gerecht sijn over het paert in het catheyl 14de sept. 1722
-----------------------------------------------------Jan DE SCHUYTER fs. Andries, overl. Dronghen op den 22ste meye 1722 (Reg. 200 fo 309)
Wdnr in (1ste x) van Tanneken BOONE fa. Jans
K.(1ste x): Jan = 24 jr, Josintien ghetraut met Jan DE DAPPER fs. Martens, Marie DE SCHUYTER
He.(2de x): Marie POLLET fa. Lievens
K.(2de x): Lievijne = 16 jr, Pieternelle = 11 jr ende Joanna DE SCHUYTER = 3 jr
Camervoocht: Joos BRAEM Burghmeester
Cheynsgronden bij d’hauderigghe staende huwelijck gheconquesteert
Een behuysde hofstede in Dronghen in den wijck van Allewijn groot in erfve ontrent 200 roeden
competerende de hoors Geeraert TEMMERMAN ende Geeraert DE SMEDT fs. Jans door den
overledenen met dese hauderigghe in cheyns ghenomen op den 24ste dec. 1714 30ste sept. 1722

97

SVG

SVG

SVG

SVG

Vervolg Bundel 226 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties (1720-1722)
(Reg. 200 fo 312v)
Maria COCQUYT fa. Joos, overl. den 24ste jan. 1711
mitsgaders Pietronelle VERDONCKT, overl. den 10de juny 1722
Hr.: Phlips ADAMS fs. Marten zonder kinderen
Deelvoocht: Joos BRAEM Burghmeester over de minderjaerighe weesen van Maurus BRAET
ghewonnen bij Janneken SCHELSTRAETE
Een huyseken dat den hauder met dese leste overledene heeft ghebaut op den grondt van mevrauwe
VAN DER BURGHT aboeterende daeran suyt oost het werre straetjen west ende nort de voornomde
mevrauwe VAN DER BURGHT. In het anveerden van den voornoemden cheynspacht heeft desen
hauder oock anveert een audt huyseken met fruytboomen ende doornhaeghe 29ste oct. 1722
-----------------------------------------------------Frans DE ROOSE fs. Frans overl. Dronghen op den 14e juny 1722
(Reg. 200 fo 315)
He: Marie LEGIEST filia Gillis
V.P.: Joannes LIPPENS broeder
K.: Pieter = 8 ½ jr ende Frans DE ROOSE = 5jr
Er sijn geen gronden van erfven bij den overledenen achterghelaeten
In de marge:Sijnde alhier ghecompareert Jan LEGIERS fs. Gillis woonachtigh binnen de prochie
van Destelberghe, denwelcken hem heeft verclaert te constitueren seker ende borghe voor desen
staet in baete ende commer welcke borghe ghecertificeert wort bij Frans LEGIERS sijnen broeder
onder het verbant als naer rechte . . . . . .
10de febr. 1723
Den overledenen met d’hauderigghe hebben in cheyns ghenomen 4 partijkens landt mersch ende hof
op den 25ste dec. 1720 welcke nu is bebaut met een huys ende schuere gheleghen in den wijck van
Aelewijn suyt oost de straete west de mispreuve groot ontrent de 150 roeden 29 oct. 1722
-----------------------------------------------------Pieternelle BLOMME fa. Florent, overl. in Dronghen op den 8ste nov. 1722 (Reg. 200 fo 318)
weduwe in (1ste x) van Frans DE SCHUYTER fs. Philips
K.(1ste x): Fliepotte DE SCHUYTER ghetraut met Christoffel VAN VOOREN ende Joanna DE
SCHUYTER ghetraut met Lieven SNOUCK
Wdwe.(2de x) van Joos DE WULF fs. Lowijs
K.(2de x): Lowijs = 25 jr ende Pieter DE WULF = 19 jr
V.M.: Joos DOBBELAERE fs. Christiaens
Gronden van erfven commende van Joos DE WULF fs. Lowijs soverledens tweeden man deelsaem
tusschen Lieven DE WULF fs. Joos ende Janneken ghetrauwt met Jan BIJDAEGHE met dese
voornoemde twee kinderen Lowijs ende Pieter DE WULF
Een behuysde hofstede met een partije landt daeraen gheleghen west ende noort de straete oost
Lieven SCHAMP suyt de cautere belast aen den marquys van Deynse groot 200 roeden
Een partije landt daer nevens gheleghen groot 200 roeden abouterende noort de beeckstraete oost
Jor VAN LOO suyt de paters Jusyten west Lieven SCHAMP . . .
9de dec. 1722
-----------------------------------------------------Jan DE JAEGHER fs. Adriaens bij Livijne OSTE (SVG 23ste juny 1673)
(Reg. 412 fo 140)
overl. Dronghen den 4de dec. 1721
Wdnr van Livijne DE MUYTERE fa. Geert
V.P.: Francois CORRIJN weduwnaer van Livijne DE JAEGHER
K.: Pieter DE JAEGHER bij huwelijck staete sijn selfs, Anne CORRIJN = 23 jr, Lieven = 16 jr,
Joanna = 13 jr ende Marie CORRIJN in huwelijck met Adriaen DIERICX kinderen van Francois
CORRIJN voornoemt bij wijlent Livijne DE JAEGHER, Pieter GRIJP thuwelijck hebbende Marie
DE JAEGHERE fa. Jans voornoemt, weduwe Anthone VAN DE WALLE fs. Joos
Gronden van erfven worden ghestelt in drij caevels onder de letteren A: B ende C:
Caevel A is ghevallen met rechtveerdighen lote aen Pieter DE JAEGHERE fs. Jans
Caevel B is ten rechte lote ghebeurt aen de 4 kinderen van Frans CORIJN bij Livijne DE JAEGHER
Caevel C is ten rechte lote ghevallen aen Pieter GRIJP in huwelijck met Marie DE JAEGHER
Beschrijven van deze cavels zou waarschijnlijk nog een volledig blad beslaan 10de nov. 1723
------------------------------------------------------
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Jan D’HAENENS fs. Lauwerijns overl. Dronghene op den 21ste juli 1722 (Reg. 200 fo 320)
He.: Janneken DOBBELAERE fa. Pieters
K.: Pieter D’HAENENS = 22 jr, Livijne D’HAENENS = 18 jr ende Joannes D’HAENENS = 13 jr
V.P.: Andries DE WAELE fs. Jans
Gronden van erfven gecommen van overledens weghe
een derde van een behuysde hofstede in Wondelghem in de Boterstraete groot int gheheele 80 roeden
Een partije saeylant ghenaemt den bos groot 700 roen volghens de vercavelijnghe van 15de july 1709
Noch een partije saeylant genaempt het braeckxken groot 500 roeden
Ander geconquesteerde goederen staende het huwelijck
Een 4de paert van eenen meers groot 1000 roeden genaemt den waelmeers gelegen in Wondelghem
Compareerde voor Amman Burgmeester ende Schepenen in persoone Joos RENNEKENS fs.
Heyndrickx woonende binnen dese prochie den welcken hem verclaerde te stellen als seker ende
borghe over dese hauderigghe voor desen staet in baeten ende commeren
25ste febr. 1723
-----------------------------------------------------Janneken GRIJP fa. Jacques, overl. den 24ste oct. 1722
(Reg. 200 fo 327)
Hr.: Frans HYDE fs. Seghers
K.: Antone = 29 jr, Jan = 27 jr, Frans = 25 jr,, Lieven = 22 jr, Marie = 19 jr ende Livijne = 17 jr.
V.M.: Jan GRIJP, oom
Gronden van erfven geconquesteert binnen huwelijck
Een behuysde hofstede in Dronghen groot 300 roen vercreghen bij coope van Lieven DE VREESE
ende sijne huysvrauwe Janneken HYDE volghens de brieven van erffenisse van den 15de dec. 1698
Een partije landt vercreghen van den erfachtighen heere groot 33 roeden.
10de maerte 1723
-----------------------------------------------------(Reg. 200 fo 329)
Tanneken SNOECK fa. Martens, overl. Dronghen den 18de nov. 1722
Hr.: Lieven VAN DER VENNET fs. Pieters
K.: Isabelle = 12 jr, Jan = 9 jr, Marie = 7 jr, Pieter = 5 jr ende Livijne VAN DER VENNET = 9 m.
V.M.: Lieven DE KESELE fs. Pieters
Compareerde in persoone Francois DOBBELEERE fs. Adriaen? woonende tot Meerendre den
welcken hem verclaerde te stellen seker ende borghe over desen hauder
Gronden van erven gheconquesteert met dese overledene
Een partije lant in den wijck van Slindonck genaemt het aseldonck stuck wesende ten deele bosch
groot een bunder aboeterende suyt ende west poortacker vercreghen bij coope van Guilliame
DE CONINCK van daete den 13de nov. 1720
24ste maerte 1723
-----------------------------------------------------Frans MESTDAGH fs. Francois, overl. den 22ste sept. 1721(Burgmeester) (Reg. 200 fo 331)
weduwnaar in (1ste x) van Joosijntien DE BAETS fa. Jans
K.: Pieter bij huwelijck sijn selfs, Frans = 23 jr, Marie = 22 jr, Joannes = 20 jr ende Livijne = 19 jr
He.(2de x): Marie VAN DE GHEHUCHTE fa. Gillis
K.(2de x): Lieven = 13 jr, Joanna = 9 jr ende Jacobus = 7 jr
V.P.: Jacobus VROMBAUT, oom
Gronden van erfven ghecommen van soverledens sijde
Dhelft van drij deelen van viere van een behuysde hofstede in Dronghen groot int gheheel 400
roeden waervan de resterende deelen competeren de weesen van 1ste bedde. Een ghelijcke helft van
drij deelen van viere van een partije landt ghenoemt de slijnghe groot in het gheheele 350 roeden . .
Een ghelijck deel in een partije landt ghenaemt het panhuys groot een half ghemet . . .
...
Een ghelijck vierde van een partije landt gheleghen op den boelenaere groot 400 roeden vercreghen
bij manghelinghe van Lieven BOTTERMAN thuwelijck hebbende Isabelle MESTDAGH over een
ghemet landt op Mariakercke genoemt het Dambulcxken
Gronden van erfven gheconquesteert in het 2de huwelijck
Een partije meersch gheleghen in een meerdere partije ghenaemt den meesch ten bossche waerin is
competerende een deel het clooster van Dronghen ende een deel Pieter DE POORTER, ende noch
700 roeden vercreghen bij coope van Philipotte TEMMERMAN van daete den 22ste febr. 1708
groot over dit deel 500 roeden
26ste maerte 1723
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(Reg. 200 fo 336v)
Janneken DOBBELAERE fa. Jans, overl. den 13de febr. 1723
Hr.: Gillis DE SMET fs. Looys
K.: Jacobus = 25 jr ende Adrianeken DE SMET = 22 jr.
V.M.: Looys DOBBELAERE coosijn
Compareerde in persoone Jacobus DE SMET fs. Gillis den welcken hem verclaerde te stellen seker
ende borghe over desen hauder
Gronden van erven gecommen van shooverledens sijde
dhelft van eene hofstede met dhelft van de groene ende drooge catheylen daerop staende daer
dhoverledenen is uytgestorven met dhelft van een gemet lants daer aen geleghen waer van het ander
deel sal voor conquest gebrocht worden oost het loeystraetken suyt Anthone VAN DE WALLE
west ende noort Joorse VAN CROMBRUGGE groot over dit deel 225 roeden.
IIc XXV roen
Dheelf van 175 roeden mersch conquest geleghen in een meerdere partije genaemt de puymeersch
groot over dit deel 87 ½ roeden
Geconquesteerde goederen binnen huwelijcke staet vercreghen
Het ander helft van dhofstede met dhelft van het partijken lants daer achter geleghen groot tsamen
over dit deel 225 roeden.
Het resterende deel in de puymeersch vercreghen bij uytgrootijnghe van Jan DOBBELAERE fs. Jans
gepasseert voor notaris DE DURIEU den 10de febr. 1712 dus over dit deel 87 ½ roeden
Een partijken lants wesende leen in Dronghen aen het schaugat vercreghen bij coope van Looys
FIERS fs. Looys van daete den 22ste meye 1720 groot 412 roeden
15de april 1723
-----------------------------------------------------Augmentatie bij den SVG van den 15de april 1723 ten sterfhuyse van
(Reg. 200 fo 335v)
Janneken DOBBELAERE fa. Jans ende alsnu bij het overlijden van Jacobus DE SMET fs. Gillis,
eene van de twee weesen overl. op den 4de juny 1723 ende alsoo de goederen ende meubelen aen den
overledenen ghecompeteert hebbende nu sijn verstorven aen sijne vader ende sijne suster
Deelvoocht: Looys DOBBELAERE over Adriaeneken DE SMET
15de april 1723
-----------------------------------------------------(Reg. 200 fo 340)
Lievijne DE JAEGER fa. Louys, overl. Dronghen op den 7de febr. 1723
Hr.: Pieter DE MEYER fs. Gillis
K.: Joanna = 9 ½ jr, Anne Marie = 8 jr, Joannes = 6 jr, Lievijne = ? jr, Pieter = 2 ½ jr ende Francoise
DE MEYER = één maendt
Camervoocht: Andries VERCAUTER
Compareerde in persoone Louys SNAUWAERT fs. Louys woonende binnen de prochie van
Landeghem den welcken hem verclaerde te stellen seker ende borghe . . .
9de juny 1723
-----------------------------------------------------Cathariene SPEECKAERT fa. Laureyns,
(Reg. 200 fo 343)
de
overl. Dronghen op den 12 febr. 1723
Hr.: Jan VAN KERREBROECK fs. Guillaeme
K.: Joanna = 5 jr, Francois = 2 jr ende Pieternelle VAN KERREBROECK = 2 maenden
V.M.: Caerel VAN LAECKE fs. Gillis
Compareerde in persoone Pieter VAN KERREBROECK fs. Guille den welcken hem verclaerde te
stellen seker ende borghe over desen hauder
23ste juny 1723
-----------------------------------------------------Janneken VAN OOTEGHEM fa. Gillis, overl. Dronghen den 28ste ougste 1722 (Reg. 200 fo 351)
Hr.: Marijn MESTACH fs. Marijn
K.: Jan = 24 jr, Pieternelle MESTACH = 22 jr
Camervoocht: Joos BRAEM, schepenen
Compareerde in persoone Jan MORTIER fs. Arnaut den welcken hem verclaerde te stellen seker
ende borghe over desen hauder ende desen staet
Cheynsgrondt staende huwelijck gheconquesteert: 575 roeden landt in cheyns genomen op den
25ste dec. 1705 van den heere van Loovelde waerop staet gebaut een huys ende boomgaert
Overghebrocht int collegie den 30ste septembre 1723. Toorconde als greffier J. VAN LOO
------------------------------------------------------

100

SVG

SVG

SVG

SVG

Vervolg Bundel 227 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties (1723-1725)
(Reg. 200 fo 345)
Joos DE MUYTERE fs. Joos, overl. Dronghen den 31ste maert 1723
He.: Joanna SERWEYTENS fa. Jans
K: Joannes DE MUYTERE = 1 ½ jr ende het gonne dat noch staende gheboren te worden
V.P.: Anthone DE PAUW fs. Francois, oom
Leen ghecommen van soverleden sijde
vijf achtste deelen van een partije landt, leen gheleghen in Mariakercke groot int gheheele 333 roen
Gronden van erfven commende van soverleden vader ende moeder
Dhelft van een hofstede in Dronghen in den wijck van de beeckstraete int gheheele groot 106 roeden
in het 16de bel. arlo 73, wanof de wederhelft competeert aen Livijne DE MUYTERE fa. Joos in
huwelijck met Jan SCHELSTRAETE
Een partije lant ligghende achter de schuere wanof de wederhelft competeert als vooren begrepen in
het 16de bel. arlo 74 groot int gheheele 318 roeden . . .
...
...
...
...
Een stuck lants gheleghen over den Bruggumplas genaemt den Bruggum in het 16de bel. arlis 48
ende 49 suyt den heirwegh naer Brugghe noort de beeckstraete groot 488 roeden
Binnen de prochie van Mariakercke int quartier van de Bourgoyen dhelft wanof de wederhelft
competeert aen Lieven DE MUYTERE van 100 roeden meersch ghenaemt den Merre Meesch oost
Lieven MOENS causa uxoris ende noch een achtste wanof ghelijck achtste competeert als vooren
van 200 roeden landt in cheyns ghegheven aen Pieter DERGOOT wanof de resterende deelen pro
indiviso competeren dhoors van Christoffel HELAUT abouterende de straete loopende naer Ghendt
Men is schuldich aen Joannes MOYKENS in huwelijck met Anne Marie DE SCHUYTERE wdwe
van Lieven DE MUYTERE over ende par reste van landpacht . . . . . .
20ste july 1723
-----------------------------------------------------(Reg. 200 fo 353)
Lievijne CORNELIS fa. Gillis, overl. den 5de juny 1723
Hr.: Gillis DE SCHUYTER fs. Pieters
K.: Marie = 8 ½ jr, Joanna = 6 ½ jr ende Joannes = 4 ½ jr,
V.M.: Philip DE MEYER fs. Bauduyns
Compareerde in persoone Jacobus DE SMET fs. Louys den welcken hem verclaerde te stellen seker
ende borghe over desen hauder ende desen staet
13de oct. 1723
-----------------------------------------------------Catheriene FIERS fa. Jans, overl. Dronghen den 28ste meye 1715
(Reg. 200 fo 355)
Hr.: Jooris TOCH fs. Andries
K.: Josijntien 24 jr, Joanna = 22 jr, Jan TOCH = 17 jr.
V.M.: Pieter VINCENT fs. Pieters
Compareerde in persoone Thomas WITTEVRONGHEL fs. Joos den welcken hem verclaerde te
stellen seker ende borghe over desen hauder ende desen staet
Gronden van erfven gheconquesteert met desen hauder gheduerende sijn huwelijck
Een hofstedeken groot 118 roeden ligghende ineen metten volghenden cheyns commende bij coope
van dhoors Jan TOCH ende noch 25 roeden landts gheleghen op den wijck van Luchteren in cheyns
30ste sept. 1723
ghenomen van de weduwe van Jan TOCH op den 25ste dec. 1702
-----------------------------------------------------Joosijntien LANCKSWEERT fa. Gillis, overl. Dronghen op den 12de meye 1722 (Reg. 200 fo 357)
Hr.: Jan WYLLEMOT fs. Matheus
K.: Frans sijn selfs ende Marie WYLLEMOT in huwelijck met Lieven COPPENS, Lieven = 19 jr,
Pieternelle WILLEMOT = 18 jr
V.M.: Jan LANCKSWEERT fs. Gillis
Gronden bij den hauder staende sijn huwelijck met de overledene gheconquesteert
30 roeden landt gheleghen binnen dese prochie op den wijck van Luchteren wesende cheyns
uytgegeven bij den erfachtigen heere deser prochie voor een schellijngh gr. tsjaers waer op ghebaut
een huys, schuere stallijnghen ende ander edificien ende noch 500 roen landt gheleghen als vooren
commende bij coope van Frans MESTACH ende Pieter VAN LOOCKEN par erffenisse
Compareerde in persoone Frans WILLEMOT den welcken hem verclaerde te stellen als seker
ende borghe over desen haudere
13de oct. 1723
------------------------------------------------------
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(Reg. 200 fo 360)
Cathelina DE KESELE fa. Lievens, overl. den 18de july 1723
Hr.: Joos CORNELIS fs. Guilliame
K.: Lievijne = 9 jr ende Albertus CORNELIS = 7 jr
V.M.: Marten AERENTS fs. Geeraert, oom
Compareerde in persoone Pieter BEELAERT fs. Victor den welcken hem verclaerde te stellen seker
ende borghe over desen hauder ende desen staet in baeten ende commeren
Desen houder heeft vercocht aen Pieter DE GRAEVE sijn paert, hetwelcke hem was competerende
in een hofstede met de landen daermede gaende gelegen in St Martens Leerne
Binnen deselve prochie dhelft van een behuysde hofstede waervan het ander deel competeert Livijne
CORNELIS sijne suster (Er staat op een volgende regel: Livijne VAN DE VELDE ).27ste oct. 1723
-----------------------------------------------------Janneken DE WULF fa. Jans, overl. den 23ste juny 1723
(Reg. 200 fo 362v)
Hr.: Jacques MAELFIJT
K.: Jan = 20 jr, Francoise = 18 ½ jr, Josijntien = 17 jr, Joos = 15 jr, Lucas ende Francois = 12 ½ jr,
Janneken = 9 jr ende Caterina MAELFIJT = 6 jr.
V.M.: Joos DE WULF fs. Jans, oom woonende tot Mariakercke
-----------------------------------------------------Joanna DE POORTER fa. Jacques, overl. Dronghen den 21ste sept. 1723
(Reg. 200 fo 364v)
Hr.: Gullaem COCQUYT fs. Gullaem
K.: Alexander = 21 jr, Pieter = 15 jr ende Joannes COCQUYT = 11 jr.
Camerdeelvooght: Joannes MOEYKENS
Compareerde Pieter COCQUYT fs. Pieters woonende binnen dese prochie den welcken hem
verclaerde te stellen seker ende borghe over desen hauder ende desen staet 9 dec. 1723
-----------------------------------------------------(Reg. 200 fo 366v)
Joanna SAELENS fa. Jacques, overl. Dronghen op den 4de oct. 1723
Hr.: Marin DE BRAUWER fs. Jans
K.: Joannes DE BRAUWER = 3 jr.
V.M.: Jacques SAELENS fs. Pieters
Compareerde Joannes SOMPIERE fs. Frans woonende binnen dese prochie den welcken hem
verclaerde te stellen seker ende borghe over desen hauder ende desen staet
Cheynsgrondt bij den hauder staende sijn huwelick met de overledene gheconquesteert
Vier ghemeten cheynslandt uyt ghegeven bij den Advocaet CLOOSTERMAN waerbij den hauder
met doverledene ghesaemdelick hebben gebaut een huys gheleghen oost den prelaet van Dronghen
suyt Laurens VERSTICHEL ende Jacques VAN HAVERBEQS
22ste dec. 1723
-----------------------------------------------------Pro Deo Marie VERDEGEM fa. Joos, overl. Dronghen den 20ste dec. 1721 (Reg. 412 fo 166v)
Hr.: Joos CLAEYS fs. Pieters
K.: Apalone CLAEYS = 5 jr
V.M.: Lieven DE PAPE fs. Pieters
12de jan. 1724
-----------------------------------------------------Joosine DE WAEGHENEERE fa. Pieters , overl. Dronghen den 9de juny 1723 (Reg. 412 fo 173)
Hr.: Jan DHAENENS fs. Jooris, weduwnaar van Petronelle DICK
K.: Joannes = 11 jr, Philippine = 10 jr ende Judocus DHAENENS = 9 jr
V.M.: Jan DOBBELEERE fs. Joos woonende tot Ste Maria Leerne
Commeren ende lasten ten desen sterfhuyse bevonden
Dit sterfhuys is schuldigh aen d’erfghenaemen van Mhr Lieven DE CORTE Raedt van Sijne
Majesteyts grooten Raede tot Mechelen over ende par reste van huys ende lantpachten verschenen
kersavont 1723
Den hauder geeft te kennen dat aen doverledene heeft ghecompeteert een 12de deel van een besette
rente van 3 £ gr., tsjaers crooserende den penninck 16e beset op hofstede ende landen binnen de
prochie van Nazarette verkent bij Jacques VAN DEN EECKHAUTE
3de febr. 1724
de
Den 9 july 1724 inghebracht het billiet onderteeckent L. C. De Conte JONCKERSHOVE daer bij
blijckt dat den hauder tot kersavont 1723 schuldich is ghebeleven ter somme van 206 £ 16 sch. 6 gr.
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(Reg. 412 fo 168v)
Joosine VAN ERPE fa. Joos, overl. Dronghen op en 18de jan. 1724
Hr.: Geeraert DE SMET fs. Jans
K.: Caerel = 14 jr
V.M.: Jan BOELENS fs. Lievens
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert
Het 6de deurgaende wanof de resterende vijf deelen competeren den hauder benevens de hoors
van Geert TEMMERMAN ende de weesen bij hem verweckt met Livijne DE ROOSE fa. Gillis
van een hofstede lant ende meersch in den wijck van Aelewijn groot int gheheele ontrent ses
ghemeten danof den boomgaert ende de hofstede groot is 250 roeden.
Een ghelijck deel wanof de wederdeelen competeren als vooren van een partije lant groot 400 roen
Een ghelijck deel van een partije lant gheleghen als vooren groot 300 roeden
Gronden van erfven commende van soverledene sijde
Dhelft wanof de wederhelft competeert de weesen verweckt bij Livijne DE ROOSE fa. Gillis van
een hofstede met het lant tsaemen groot 547 roeden suyt dhoors Jan IDE west mijnheer
NIEUWLANT noort de straete loopende naer de prochie van Baerle
250 roen lant alsnu in cheyns ghebruyckt bij de weduwe Jan VAN DER VENNET aen 20 sch. gr.
tsjaers oost de raepstraete suyt dhoors van den advocaet SCHEPPERE
3de febr. 1724
-----------------------------------------------------Marie DE BLAUWERE fa. Jans, overl. Dronghen op den 16de ougste 1722 (Reg. 412 fo 177v)
Hr.: Jan MOREEL fs. Michiel, temmerman, smid
K.: Isabelle = 16 jr, Joannes = 12 jr, Marie Margriete = 10 jr ende Michiel MOREEL = 5 jr
V.M.: Jan BRUYNEEL fs. Pieters
Gronden van erfven staende huwelijck met doverledene gheconquesteert
Een huys stede ende erfve wesende cheyns van de erfachtighe vrauwe deser prochie gestaen in het
dorp mette schueren stallinghen smesse ende andere edificien daermede gaende commende bij coope
van Jan VAN OOTEGHEM den 6de febr. 1720
Comt in baete over den prijs van dhelft wanof de wederhelft competeert aen Petronelle, Lucie ende
Jacqueline Livine MOREEL fa. Jans bij Joosijntien DHAENENS fa. Jooris in haer 2de huwelijck met
desen hauder thaeren sterfhuys (SVG 4de nov. 1706) ghemaeckt ende gheapprobeert bij Norbert
VAN HOOREBEKE in daete 7de april 1711 van seker nieuw huys staende op den grondt van de
voorschreven twee kinderen.
Den hauder geeft te kennen dat aen doverledene vuyt den hoofde van haeren vader mitsgaders met
den overlijden van Gillis ende Joorine DE BLAUWERE haere respectiven oom ende moye was
ghesuccedeert tot 88 roeden lants cortrijcksche maete onbegrepen, deel van 463 roeden wesende
hofstede ende lant gelegen in de prochie van Grammene wanof de resterende deelen competeerden
dhoors Jan DE BLAUWERE dewelcke 88 roeden bij den hauder ende d’overledene staenden
huwelijck sijn vercocht op den 29ste jan. 1711 aen Jan DE BLAUWERE fs. Frans. 1ste maerte 1724
-----------------------------------------------------Alsoo tusschen Lieven VERBAERE fs. Lievens tot Ste Martens Leerne
(Reg.. . . fo 123)
ter eender ende Pieter DE SMET fs. Anthone in huwelijck ghehadt hebbende Adriane VERBAERE
fs. Lievens voornoemt woonende in Dronghen soo over hem selven als vader ende staenden vooght
over Lieven ende Pieter DE SMET, minderjaerighe weesen verweckt bij Adrianeken VERBAEREN
ter andere, ghemeene ende onverdeelt waeren in de hofstede ende landen op hemlieden
ghesuccedeert met den overlijden van Lieven VERBAERE fs. Lievens d’aude ende Jacquemijntien
BLOMME fa. Pieters, waervan sijlieden desireerden vuyt ghemeensaemhede te scheeden hebbend
ten effecte van dien alhier ghecompareert ende naerdien doen stellen door Jacques VAN
HEIREWEGHE ghesworen prijser deselve goederen in twee distincte caevels A ende B. ten alder
naesten ende claersten als het doendelijck is gheweest dewelcke alhier ghetrocken ende ghelot sijn:
Caevel A is ghevallen op Lieven VERBAERE fs. Lievens die vuyt crachte ende bij virtute van dien
in vollen eygendom volghen ende proffiteren sal al de goederen daerop staende ende medegaende
ende Caevel B op Lieven ende Pieter DE SMET fs. Pieters . . .
...
6de maerte 1724
------------------------------------------------------
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Maurus GOETHALS fs. Jacques,
(Reg. 412 fo 186)
overl. Dronghen den 13de july 1723 = 60 jr (P.R.)
weduwnaar van Tanneken VAN LAECKE fa. Domijn
K.: Jan bij getijdige aude van 25 jr, Janneken = 24 jr, Charles = 17 jr ende Adriaen = 14 jr
V.M.: Jan VAN LAECKE fs. Domijn
Gronden van erfven bij den overledenen achterghelaeten
Een behuysde hofstede met de schuere ende stallinghen op den wijck van Luchteren west de
luchterstraete suyt ende noort Sieur Ferdinand DE BRABANDER
6de maerte 1724
-----------------------------------------------------Jan ROETS fs. Martens, overl. Dronghen den 10de dec. 1723
(Reg. 412 fo 189)
He.: Joanna MORTIER fa. Arnaut
K.: Aernaut = 4 jr, Pieter = 1 ½ jr ende Frans ROETS = 1 maent
V.P.: Pieter ROETS fs. Martens
Cheynsgronden binnen huwelijck gheconquesteert
Een behuysde hofstede ende landt gheleghen binnen dese prochie oost Phlips DE BUCK met sijnen
cheyns noort de capelle strate groot in erven 250 roeden
4de meye 1724
Aldus naerder gheliquideert in der manieren voorschreven ten overstaene van Dominicus HUYS
hauder bleven ten sterfhuyse van Janneken MORTIER mitsgaders Pieter MORTIER ende Pieter
ROETS respective staende vooghden in dese vierschaere van den 4de dec. 1726
-----------------------------------------------------Jan VAN DEN BERGHE fs. Jacques, overl. Dronghen op den 28ste maerte 1724 (Reg. 412 fo 192v)
He.: Marie THUYTSCHAVER fa. Simoen
Hoor: Michiel VAN DEN BERGHE fs. Jacques = 19 jr ende Joos VAN DEN BERGHE fs. Jacques
Camervooght uyt den collegie: Jooris CORNELIS fs. Jacques
4de meye 1724
-----------------------------------------------------Marie VAN IPRE ,overl. Dronghen op den 21ste maerte 1724
(Reg. 412 fo 194)
weduwe (1ste x) van Bartholomeus BUYSE
K.(1ste x): Laureyns BUYSE met kinderen = Joanna = 8 jr ende Isabelle BUYSE = 3 jr
Hr.(2de x): van Joos TEMMERMAN fs. Martens
Camervooght: Joos CORNELIS schepenen van de ghemeene vierschaere
Compareerde in persoone Jan DE CRUYENAERE fs. Jans woonende tot Meerendre den welcken
hem verclaerde te stellen als seker ende borghe over dese hauder
Betaelt aen de guldenmeesters der kerck van Evergem over dhelft van den aflos eender rente verkent
bij Lucas NEYT op den 7de meye 1660 ende hadde hem borghe gheconstitueert Jooris BUYSE de
voorseyde hoors grootvader ghepasseert voor den weth van Evergem
Bartholomeus BUYSE overleden ten jaere 1695. Gronden gelegen in Evergem 20ste meye 1724
-----------------------------------------------------Guille CORNELIS , overl. Dronghen den 14de april 1724
(Reg. 412 fo 198v)
He.: Janneken VAN KERREBROUCK fa. Philips
K.: Joosijntien thuwelijck met Pieter NEYT, Marie = 24 jr ende Livijne CORNELIS = 18 jr.
V.P.: Geeraert DOBBELEERE rechtsweer van den overledenen
Gronden van erfven commende van den overledenen
Dhelft van den gront gheleghen in de Assels alwaer den overledenen ghestorfven is wanof den
wederhelft competeert Balten CORNELIS met consorten
Item van ghelijcken 25 roeden lants in meerdere partije van 400 roeden competerende Pieternelle
CORNELIS gheleghen alsvooren
Dhelft van een partije meersch groot een audt ghemet gheleghen in de Assels wesende vrij eyghen
goet noort west mijn heer DOLISLAGHER noort mijn heer SERSANDERS toecommende bij
successie van Pieter DE WAGHENEERE wanof het wederhelft competeert desen sterfhuyse
Conquesten binnen huwelijck ghedaen dienvolghende deelsaem half en half
Dhelft van een huys schuere stallen ende catheylen staende op den gront hiervooren gebracht
Item dhelft van de partije meersch hiervooren gebracht hun toecommende bij uytgrootinghe jeghens
de voornoemde Petronelle CORNELIS
28ste juny 1724
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Cathelina BACKELYAU fa. Jans, overl. Dronghen op den 9de meye 1724 (Reg. 412 fo 202v)
weduwe in (1ste x) van Pieter ORIE (HORRIE) fs. Pieters
K.(1ste x): Pieter = 18 jr, Joannes = 16 jr ende Jacobus = 14 jr
Hr.(2de x): Adriaen DE VLIEGERE fs. Jans
K.(2de x): Frans = 8 jr, Lievijne = 5 ½ jr, Marie = 3 ½ jr ende Cateriene DE VLIEGERE = 2 jr.
V.M.: Frans DE BACKER oom
Compareerde Livinus CALLOOT fs. Jans denwelcken hem verclaerde te stellen als seker ende
borghe selfs als principael over dese hauder ende desen staet onder het verbant als naer rechte
Comt in baete over den coop van een vier bij de overledene ende desen houder ghecocht jeghens
Lieven HEBBELYNCK fs. Lievens waervooren sij betaelt hebben met het recht van de vierlieden
tsamen 30 £ 7 sch. 6 gr. (Vier = Veer). Gecocht den 4de augusty 1721
13de sept. 1724
-----------------------------------------------------Herman CORNELIS fs. Jans, overl. Dronghen den 14de jan. 1725
(Reg. 412 fo 202v)
He.: Margarite MEERESONNE fa. Pieters
K.: Jan, Joos, Pieter ende Janneken CORNELIS bij ghetijdighe aude hun selfs ende Livijne =23 ½ jr
V.P.: Norbert VAN DE WALLE fs. Joos
Compareerde in persoone Jan CORNELIS fs. Herman denwelcken hem verclaerde te stellen als
seker ende borghe dese hauderigghe ende desen staet onder belofte ende verbant als naer rechte
Gronden van erfven commende van soverledens sijde
Het 4de deurgaende wanof ghelijck bij d’hauderigghe met den overledenen staende dit huwelijck is
gheconquesteert ende de wederhelft competeert het sterfhuys van Janneken CORNELIS soverleden
suster van een hofstede in den wijck van Noorthaut groot 154 roeden in het 25ste bel. arlo 23
Een ghelijck vierde wanof de resterende deelen competeren als de voorgaende van een partijken
lant oost Charles DE VREESE ende Jan LANCKSWEIRT suyt den Calver bulck noort de
voorgaende hofstede groot 192 roeden in het 25ste bel. arlo 24 bij coope ende uytgrootinghe
ghedaen jeghens Pieter CORNELIS den 8ste febr. 1688
Jan CORNELIS ten tijde in huwelijcke ghecommen met Livijne CLAYS fa. Jans. 19de meye 1725
-----------------------------------------------------Joos BRAEM fs. Jans, gewesen Schepenen der ghemeene Vierschaer
(Reg. 412 fo 206)
overl. Dronghen den 11de ougste 1724 (begraevenisse in de St-Nicolas kerck tot Gent!)
He.: Marie ARNAUT fa. Jans
K.: Albert beth dan 25 jr, Joannes AUDENROGGHE in huwelijck hebbende Petronelle BRAEM,
Isabelle = 20, Pieter = 17 jr, Livine = 12 jr ende Marie Florence BRAEM = 6 jr.
V.P.: Pieter WIEME fs. Jans
Compareerde in persoone Frans BRAEM fs. Pieters woonende binnen dese prochie backer ende
wijnckelier op het dorp den welcken hem verclaerde te stellen seker end borghe over desen staet
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert
Een bijlstick cauters gheleghen binnen Dronghen in het 11de bel. arlo 43 groot 370 roen commende
bij coope van Jor Jan Francois DE CASTRO den 11de juny 1715
...
...
...
Een behuysde hofstede met alle andere edificien daerop staende op den wijck van Keuse groot 140
roeden in het 20ste bel. arlo 165 bij coope van Jan MYNCKE par erffenisse van den 24ste jan. 1703
Een hofstedeken op het dorp groot 50 roeden staende in het 17de bel. arlo 149 commende bij coope
van Lieven BRAEM fs. Jans par erffenisse van den 24ste maerte 1706
Binnen het dorp een bogaert als nu maeckende deel van het voorgaende hofstedeken commende bij
coope als vooren west het voorgaende hofstedeken suyt de calsijde noort de erfachtighe vrauwe
deser prochie groot 50 roen in het 17de bel. arlo 218 in pacht ghebruyckt bij Joannes ARNAUT
Een partije landt gheleghen op den boelenaere groot 206 roeden staende in het 19de bel. arlo 58
commende bij coope ende erffenisse als de voorgaende hofstede
Noch een hofstede staende op cheyns van de erfachtighe vrauwe deser prochie ontrent den
Varendries suyt Marijn MESTDACH causa uxoris vidua Philip GOETGEBUER in pachte
ghebruyckt bij Livijne VERWEE groot in erve 3 roen commende bij coope van de wdwe Philippe
GOETGEBUER par erffenisse alhier ghepasseert den 3de febr. 1721
24ste jan. 1725
------------------------------------------------------
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Lieven DE WEERT fs. Joos,
(Reg. 412 fo 215)
overl. Dronghen den 14de april 1724 in den wijck van de beeckstraete op dhofstede van heer ende
meester Francois VAN DER BEKEN
He.: Marie DOBBELEERE fa. Joos
K.: Joos = 12 jr, Joanna = 9 jr, Petronella = 6 jr, Francois = 4 jr ende Joosijntken DE WEERT=2 jr
V.P.: Jan DE WEERT fs. Joos
28ste maerte 1725
-----------------------------------------------------Marie CORNELIS fa. Jans, overl. Dronghen den 3de meye 1725
(Reg. 412 fo 218)
Wdwe van Jan VAN RENTERGHEM
Die bij desen overgeeft Norbert VAN DE WALLE fs. Joos in huwelijck met Joanna DHERTOGE
an de kinderen van Herman CORNELIS verweckt bij Margriete MERESONE als moeder ende
vooghde. An Pieter ende Joos CORNELIS bij huwelijck hun selfs ende Livine CORNELIS noch
minderjaerigh
An Lieven TEMMERMAN als vooght over Pieter LANCKSWEERT fs. Pieter bij Marie
DHERTOGE fa. Jans bij Janneken CORNELIS fa. Jan voornoemt, benevens desen overgever in
huwelijck met Janneken DHERTOGE fa. Jan bij tvoorseyde Janneken CORNELIS
Gronden van erven commende van soverledens sijde
Dhelft deurgaende wanof de wederhelft competeert dhoors Herman CORNELIS soverleden broeder
van een hofstede in den wijck van Noorthaut groot 154 roeden. Ghelijcke helft wanof de wederhelft
competeert als vooren van een partijken lant noort de voorgaende hofstede ende daermede ligghende
2de meye 1725
ineen groot 282 roeden staende int 25ste bel. arlo 24.
-----------------------------------------------------Jan Baptist DHAENENS fs. Jans
(Reg. 412 fo 225v)
de
overl. Dronghen den 12 july 1724 op den wijck van Noorthaut in de herberghe ‘Het Strop’
He.: Barbara Therese GEUSSE (GHUUSSE) fa. Joos
K.: Judoca Joanna = 3 jr ende Joannes Franciscus DHAENENS = 10 maenden
V.P.: Jan DHAENENS fs. Jooris
Huwelijkscontract
Compareerde voor mij Nicolays DE LA FONTAINE notaris publicq tot Winghene ter presentie van
de ghetuyghen Sr. Jan Baptist DHAENENS fs. Jans ghebortigh van de prochie van Nevele
jeghenwoordigh woonachtigh ter prochie van Dronghen wewenaer sijn selfs wesende ter eendere
ende Barbara Therese GUYSSE fa. Joos gheboortigh van Winghene jonghe dochter haer selfs van
beth als 25 jaeren dat tusschen hun apparent huwelijck stont te gheschieden . . .
...
...
Aldus ghedaen binnen Winghene ter presentie van Louys BRIELMAN fs. Anthone ende Jan DE
BUSSCHERE als oorconden . . .
. . . desen 10de oct. 1719
Den overledenen is staende vooght gheweest over de minderjaerighe weesen van Andries DHONT,
ende rekenijnghe ghedaen thebben voor Burghmeestere ende Schepenen van Nevele. . .ende naer
de civile doodt van Anna Catharina DHONT leste van de weesen hebben haere hoors commen
disputterenende proces begonnen in den Raede van Vlaenderen . . .
2de juny 1725
-----------------------------------------------------Marie DE PAPE fa. Pieters, overl; Dronghen den 30ste nov. 1724
(Reg.412 fo 233v)
Hr.: Lieven PATTIJN fs. Lievens
K.: Lieven = 9 jr, Jan 6 jr ende Joanna PATTIJN aut beth drij jaeren
Camervooght: Joannes MOYKENS Schepenen
2de juny 1725
-----------------------------------------------------Pro Deo Jan OLIVIERS fs. Laureyns, overl. Dronghen den 29ste febr. 1725 (Reg.412 fo 238)
Wdnr in (1ste x) van Janneken VAN DIJCKE
K.(1ste x): Lievijne OLIVIERS bij ghetijdighe aude van 25 jr.
He.(2de x): Elisabeth DE MEYERE fa. Gillis
K.(2de x): Joanna = 21 jr, Lieven = 20 jr ende Pieter OLIVIERS = 16 jr
V.P.: Jan DHAENENS fs. Martens
Den overledenen op den . . . 1714 vuyt crachte van authoristatie benevens Sr. Jan IDE vercocht aen
Frans HAECK seker hofstedeken met een partijken lant
10de oct. 1725
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(Reg.412 fo 235v)
Josijntien MULLEMS fa. Simoens, overl. den 8ste nov. 1724
Wdwe in (1ste x) van Charles BEELAERT
K.(1ste x): Pieternelle BEELAERT fs. Pieters
Hr.(2de x): Joos CORNELIS fs. Herman
K.(2de x): Herman CORNELIS
V.M.: Jan MULLEMS, oom ende V.P.: Jacobus BEELAERT van de outste weese
Compareerde in persoone Jan CORNELIS fs. Herman den welcken hem verclaerde te stelle als seker
ende borghe over dese hauder ende desen staet onder het verbant als naer rechte
Gronden van erfven commende van soverledens sijde
Een behuysde hofstede in de beekcstrate met een partijken lant daer suyt aen geleghen vercreghen bij
coope van dheer Passchier VAN BEVEREN
13de juny 1725
-----------------------------------------------------Anthone JOUE fs. Jans,
(Reg.412 fo 240)
overl. Dronghen op den 12de july 1725 op den wijck van Keuse
He.: Godelieve VAN DER HULST fa. Pieters
K.: Pieter = 5 jr 8 m., Daniel = 3 jr ende Marie Anne JOUE = 1 ½ jr
V.P.: Geeraert SIJMORTIER fa. Laureyns
Dan heeft in cheynse ghenomen van den heere SAINT VAST kersavont 1720 een hofstedeken
ontrent de 6 ghemeten lant ende mersch op den helshoek straete
10de oct. 1715
-----------------------------------------------------Jan VAN KERREBROUCK fs. Guilliaeme overl. voor 1725?
(zegel 1725)
weduwnaar in (1ste x) van . . . . .
K.(1ste x): Joosijntken VAN KERREBROUCK in huwelijck met Lieven VAN PARIJS fs. Andries
weduwnaar in (2de x) van Catharine SPEECKAERT fa. Laureyns (SVG 23ste juny 1723)
K.(2de x): Janneken VAN KERREBROUCK, benevens Francoise ende Petronelle alle 2 overleden
He.(3de x): Joanna DE MOOR fa. Joos alsnu in huwelijck met Joannes GOETHALS fs. Maurus
V.P.: Gillis VAN KERREBROUCK fs. Guille
24ste jan. 1725
-----------------------------------------------------Francois HEYNSSENS fs. Jans, smid
(Reg.200 fo 256)
overl. Dronghen op den 23ste juny 1724 bij Allegiers hecken
He.: Joosijntken TEMMERMAN fa. Philips
K.: Joannes = 22 jr, Marie = 19 jr, Livine = 16 jr, Anna = 13 jr, Pieter = 11 jr, Joseph = 9 jr ende
Francois HEYNSSENS = 6 jr
V.P.: Jooris BEELAERT fs. Gheeraert
Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen
Een hofstede mette huysinghen ende smesse ende catheylen gheleghen in dese prochie daer op staet
de smesse noort ende west het volghende ende daermede ligghende int 12de bel. arlo 1, groot 206
roeden. Een bulcxken achter de hofstede staende int 12de bel. arlo 2, groot 54 roeden. . . .
Een stuck lant op den Crayaertcauter in het 12de bel. arlo 16 groot 61 roeden. 30ste april 1725
-----------------------------------------------------Maurus LOOTENS fs. Maurus,
(Reg.412 fo 243v)
overl. Dronghen op den 29ste jan. 1724 op den wijck van Aelewijn
He.: Catherine DE MEYERE fa. Joos
K.: Joannes = 23 jr, Lieven = 18 jr, Joanna = 15 jr, Maurus = 13 jr, Livijne = 8 jr ende Joosijntien
LOOTENS = 5 jr.
V.P.: Pieter LOOTENS fs. Maurus, soverleden broeder
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert
Een behuysde hofstede ende de edificien daerop staende ende medegaende op den wijck van
Aelewijn bestaende eerst in 92 roeden erfve bij coope van wijlent Guille VERWEE ende het
resterende van d’erfachtighe vrauwe deser prochie
De drij deelen van viere van een behuyst hofstedeken gheleghen nevens de voorgaende hofstede
wanof het resterende vierde toecomt de enighe weese van Guillaume WIEME verweckt bij Marie
LOOTENS fa. Maurus groot 128 roeden begrepen in het 11de bel. arlo 14. 16de jan. 1726
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Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt Jan SCHELSTRAETE (Reg. 201 fo 22)
als handelaere vooght van de weesen Van Joos RENNEKENS sedert sijn overlijden.
Dese weesen competeert een hofstede ende lant daermede gaende ende is verpacht tsedert sijn
overlijden tot kersavont 1724 an de weduwe ende sweesen stiefmoeder.
Joosijntien WELVAERT weduwe van den voornoemden Joos RENNEKENS 12de aug. 1726
-----------------------------------------------------Bundel 228 Staten van goed, verkavelingen, wezenrekeningen (1726-1729)
Pieter VAN HUFFEL fs. Laurens,
(Reg. 201 fo 4v)
overl. Drongen den 27ste febr. 1726 op den wijck van Luchteren
He.: Maria DE WULF fa. Jans
K.: Joannes = 9 jr, Pieter = 7 ½ jr, Laurens = 6 jr, Pieternelle = 4 jr 5 m. ende Judoca = 2 maenden
V.P.: Balthazar VAN HEULE fs. Pieters
Er is een huwelijkscontract gemaakt maar de hauderigghe renunciert dit contract
Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen
Een bogaerdeken nu wesende drijhoeckte lant ende genaemt het Notelaerken groot 55 roeden in
pachte gebruyckt bij Gillis DE BRABANDER vercregen bij coope van Jan PATTIJN fs. Laureyns
staende in het 15de bel. arlo 30
Een partije bosch in den wijck van Noorthout genaemt den Slanghenbosch groot 300 roen
toecommende bij coope van dhoirs Pieter DOBBELAERE par erffenisse alhier ghepasseert den
15de juny 1726
18de febr. 1699 staende in het 25ste bel. arlo 56
-----------------------------------------------------Lieven DE SMET fs. Antone, overl. Dronghen op den 12de april 1726
(Reg. 201 fo 7)
weduwnaar in (1ste x) van Marie VAN HERPE fa. Joos (SVG gepasseert den 17de jan. 1717)
K.(1ste x): Joos = 25 jr, Fliepe = 21 jr, Marie = 16 jr, Tanneken DE SMET = 13 jr
He.(2de x): Francoise ARENTS fa. Jooris
K.(2de x): Petronelle DE SMET = 9 jr.
V.P.: Pieter DE SMET, fs. Anthone, oom
De vier outste weesen competeren dhelft van eenen cheyns met dhelft van het huys schuerke stallen ,
boomen ende doorne haeghen, den grondt competeert aen mijn heere VAN CROMBRUGGHE
ten jaere 1724 is er een nieuwe camer gemaeckt op het suyt west eynde van den huyse
Desen overledenen heeft vercocht voor 2 £ 10 sch. van sijne gronden soo moet dhouderigghe hier
van recompaense doen aen dese weese.
19de juny 1726
-----------------------------------------------------Extrait uyt de vercavelinghe ten sterfhuyse van Jan TEMMERMAN fs. Loys Zegel 1726
Verdeelinghe ghedaen tusschen Gheeraert TEMMERMAN fs. Gillis, Philippe D’HAENENS
thuwelijck met Janneken TEMMERMAN een 3de hooftstaecke van vollen bedde ten sterfhuys van
Jan TEMMERMAN fs. Lowijs hunnen oom overleden binnen Dronghen op den wijck van Keuse,
de vijf kinderen van Lieven DE BRUYNE ghewonnen bij Marie DE SCHEPPER fa. van Anthonette
TEMMERMAN fa. Lowijs, de twee kinderen van Janneken DE SCHEPPERE gewonnen bij
Matheeus VAN COTTHEM ende de weese van Francois VAN COTTHEM verweckt bij
Gheerdijntgen DE SCHEPPERE, Jan VINDEVOGEL fs. Fransoys fs. Lowijse TEMMERMAN,
Judocus VINDEVOGEL,Pieter DE MEYERE ghetraut met Marie VINDEVOGHELE en Anthone
VAN DE WALLE gheallieert met Joanna VINDEVOGHELE ende Marie DE WULF fa. Joos ende
de voorschreven Lowijse TEMMERMAN, Gheeraert TEMMERMAN fs. Lowijs gewonnen in
2de huwelijck bij N. VERSTICHELE halfven broeder van den overledenen oock hoir ende ten lesten
Jan, Gheeraert ende Pieter DE SMET fs. Jans bij Janneken TEMMERMAN fa. Lowijs voornoemt.
-----------------------------------------------------Joosijntgen BATYNCK fa. Jans, overl. Dronghen den 15de dec. 1722
(Reg. 201 fo 9v)
Hr.: Joos VAN DEN BERGHE fs. Jacques
K.: Joanna = 10 jr ende Lievijne VAN DEN BERGHE = 8 jr
V.M.: Pieter VAN VOOREN, cosijn
Hebben in cheynspacht van mijn heere VAN HAUTE wijnsteecker, een vervallen hofstedeken
Depost heeft hem borghe ende seker gestelt Pieter DE MEYERE fs. Louys 19de juny 1726
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Lieven DE JAEGHERE fs. Lievens
(Reg. 201 fo 11v)
overl. Dronghen den 2de maerte 1726 op den wijck van Allewijn op de hofstede bij wijlent Frans
DE ROOSE in cheyns ghenomen van het Godtshuys van Portacker van Ghendt
He.: Marie LEGIEST fa. Gillis eerst wdwe van Frans DE ROOSE voornoemt (SVG 10de feb. 1723)
K.: Petronelle Dorothe DE JAEGHER = 1 jr 7 maenden
V.P.: Pieter DE JAEGHER fs. Jans
Compareerde in persoone Frans HYDE fs. Seghers den welcken hem verclaerde te stellen seker
ende borghe over desen staet voor de hauderigghe in desen
Gronden van erven commende van de sijde van den overledenen
Een partije landt in dese prochie aen Basijnshaelterken staende achter het 12de bel. arlo 145 groot
558 roeden bij coope ende erffenisse van den 30ste feb. 1719 jeghens de vrauwe van Jor A. ORTEGA
Staende haer 1ste huwelijk met Francois DE ROOSE hebben sij in cheyns ghenomen vier partijen
landt, meesch ende een vervallen hofstede gheleghen in het 12de bel. arlis 129, 139, 140 en 141 ende
in het 11de bel. arlo 28 tsamen aldaer groot 732 roeden op den 25ste dec. 1720
Met den overlijden van Loys DIERICKX tot Ghendt oom materneel ten wiens sterfhuyse hij is
representerende eenen derde hooftstaecke is op hem ghesuccedeert een ghelijck paert ende deel in
sijn naerlaetentijdt waer wort bevonden een rente beseth op een seker huys ende costerije tot
Oosterseele lande van Aelst
Pieter ende Francois DE ROOSE fij Frans beede noch minderjaerighe kinderen bij dese
houderigghe in haer eerste huwelijck verweckt
22ste juny 1726
-----------------------------------------------------Pro Deo Lieven QUICKELBERGHE fs. Gheeraert,
(Reg. 201 fo 14)
overl. Dronghen op den 28ste jan. 1726
Weduwnaar in (1ste x) van Janneken VAN OOTEGHEM
K.(1ste x): Elisabeth in huwelijck met Pieter DE VREESE tot Royghem ende Jan
QUICKELBERGHE bij ghetijdighe oude hun selfs
He.: Elisabeth DOBBELAERE fa. Pieters
K.(2de x): Joos = 28 jr, Anna = 26 jr, Lieven = 23 jr, Pieter = 18 jr, Norbertus = 15 j
V.P.: Pieter QUICKELBERGHE fs. Geeraert voornoemt
Jusijngen DOBBELAERE suster van dese hauderigghe
3de july 1726
-----------------------------------------------------Pro Deo Pieternelle SCHAMP
(Reg. 201 fo 15v)
fa. Huybrecht, overl. Dronghen op den 30ste meye 1726
Wdwe in (1ste x) van Jacques VAN DE STEENE fs. Pieters
K.(1ste x): Fliepe = 14 jr ende Lievijne VAN DE STEENE = 11 jr.
V.M.: Philips VAN DE STEENE, cosijn
Hr.: Pieter VERLEYEN fs. Pieters
3de july 1726
-----------------------------------------------------Elisabeth DAENENS fa. Lieven, overl. Dronghen op den 26ste nov. 1717
(Reg. 201 fo 25)
Hr. Lieven VERLINDEN fs. Pieters
K.: Jan, Dierick hun selfs ende Pieternelle haer selfs vrauw, Janneken = 22 jr ende Catharina = 16 jr
V.M.: Jan DAENENS fs. Lievens
Hebben in cheyns ghenomen van Frans DE PAU 1 ½ ghemet lant in den wijck van Noorthaut
waerop zij hebben ghemaeckt een huyseken ende boomen hebben gheplant 10de sept. 1726
-----------------------------------------------------(Reg. 201 fo 28)
Marie SPEECKAERT fa. Gillis overl. den 20ste oct. 1725
Wdwe in (1ste x) van Arent CORNELIS fs. Jacques
K.(1ste x): Pieter CORNELIS = 21 jr
Hr.(2de x): Jan DE WULF fs. Frans
K.(2de x): Joos = 18 jr ende Joanna Pieternelle DE WULF = 9 jr
V.M.: Geeraert VASTERSAGGHE fs. Geert, cosijn ende V.P.: Jooris CORNELIS oom
Een huyseken in cheynspacht genomen van den ontfanger van den Marquis van Deynse ontrent
1150 roeden landts ende daer op ghemaeckt een huyseken met een camerken
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Pro Deo Jooris BUYSE fs. Lievens, overl. Dronghen den 28ste maerte 1725 (Reg. 201 fo 30)
He.: Janneken BOONE fa. Joos
K.: Josijnten = 18 jr, Pieter = 15 jr, Joannes = 12 jr, Lieven = 10 jr, Anne Marie = 8 jr Jooris = 6 jr
ende Joanna BUYSE = 3 jr
V.P.: Pieter MESTDAGH fs. Frans
25ste sept. 1726
-----------------------------------------------------Pro Deo Jan HEYNDRICKX fs. Joos
(Reg. 201 fo 31)
overl. Dronghen op den 5de ougste 1725 binnen de Viereckenen
He.: Janneken DE PAEPE fa. Pieters
K.: Pieter = 21 jr, Jacobus = 20 jr, Lieven = 18 jr, Marten = 15 jr, Carel = 14 jr ende Joannes = 11 jr
V.P.: Marten DE STARCKE fs. Pieters
Hebben becommen van de erfachtighe vrauwe deser prochie het ghebruyck van een van de 16
verren in de riviere de Leye
2de oct. 1726
-----------------------------------------------------Isabelle MORTIER fa. Daniel
(Reg. 201 fo 32v)
ste
overl. Dronghen op den 21 maerte 1724 op het dorp in de veirstraete
jonghe dochter met natuerelijck kind: Marie MORTIER = 16 jr
V.M: Andries CANNOOT fs. Pieters causa uxoris
De weese jeghenwoordigh ten huyse van Heer N. BROECKAERT pastoir van Oostacker vanwaer
de voorseyde weese is vertrocken sonder waerlijck te weten waerheen .
9de oct. 1726
-----------------------------------------------------Pro Deo (Een geval van verlaten kinderen)
(Reg. . . fo 34 verso)
Actum 3e 9bre 1726 ter kerckstichele der prochie van Dronghen ter maeninghe van Pieter DE
BRUYNE officier Jan DE SPIEGHELEERE Burghmeester, Jaecques VAN HERREWEGHE ende
Pieter MESTDAGH Schepenen ten versoecke van Jan VAN LAECKEN aermmeester deser prochie
naer voorgaende kerckghebodt dienende op heden a reval het onderhaut van de naervolghende
kinderen gheabandoneert ende bestet verlaeten bij Jan WITTEVRONGHEL ende Sijne huysvrauwe
door hun vertreck bij nachte den 27 den verleden maendt 8bre op de naervolghende conditien
Eerst dat dese bestedinghe ghebeurt voor den tijdt van drij jaeren ingaende data deser met optie dat
teynden iederen jaere den versoucker ofte sijne principale sal vermoghen de voorseyde kinderen
te besteden aen alsulcken anderen persoon ofte persoonen als het hun goetduncken eenighe reden
te moeten declareren dat de Aermmeesters schuldigh sullen sijn de voorseyde kinderen ghedurende
den tijt van dese aenneminghe behoorelijck te onderhauden van haete dranck cleederen lijnen ende
wollen sieck ende ghesont hun voorsiende van alle het gonne sij naer advenant hunne jonckheyt
noodigh sullen hebben. Bij gebrecke van welcke alle het selve themlieden coste sal ghebeuren tsij
bij erbestedinghe aen alsulcke persoonen diemen bevinden sal het selve te doen ende het gonne
daer vooren moetende betaelt worden bij parate executie themlieden laste verhaelt te worden
Aenghenomen bij Joos VAN DE GHEHUCHTE ter vroeghmisse
voor £ 4 - 0 – 0 tsjaers
Isabelleken WITTEVRONGHEL audt ontrent 2 jaer beth
Andermael opgehangh ter kerckstichele int angaen van hoogmisse alsoo verbleven
Aenghenomen gratis ter oorsaecke van het naer bestansel
Lieven audt vier jaer
Aenghenomen bij Pieter DE MEYER fs.. Jaecques
voor £ 2 – 6 – 8 tsjaers
Thomas audt 9 jaer
Verbleven op Maurus Toch voor 2 £ gr. tsjaers
Aenghenomen bij Louys DE WULF voor £ 2 – 0 – 0 tsjaers Marieke audt ontrent acht jaer
alsoo verbleven
Aldus aenbestedt inder manieren voorschreven ter maeninghe kennise ende overstaene als hier boven
ende hebben Burghmeester ende Schpenen de respectieve aennemers in het onderhauden ende
volcomen van alle het gonne voorschreven ghecondemneert soo sij hun condemneeren bij desen date
ut supra
Jan DE SPIEGELEERE
Jacques VAN HERRENWEGHE
Pieter MESTACH
de
als Greffier DE BROUX
3 nov. 1726
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(Reg. 201 fo 36)
Jusijntken YDE fa. Gillis, overl. Dronghen den 3de maerte 1710
Hr.: Jacques COPPENS fs. Jans
K.: Jan ende Francois COPPENS beede bij aude van 25 jaeren hun selfs man, Pieter = 23 jr ende
Janneken COPPENS = 20 jr., kinderen geprocreert staende sijn 3de huwelijck
Camervoocht: Anthone VAN DE WALLE fs. Jans Schepenen der ghemeene vierschaere
Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene
Een partije meersch binnen de prochie van Merrendre in pachte ghebruyckt bij Gillis VAN DE
VEERE de overledene toecommende bij successie ende doodt van Guille ende Lieven YDE haere
ooms paterneel groot 262 roeden
Gronden commende van de sijde van den hauder
Een behuysde hofstede gheleghen ten voorhoofde op den Varendriesch binnen dese prochie groot
met den lande daermede gaende 400 roeden noort den Advocaet VAN GOETHEM causa uxoris
Een partije landt op den Crayaert cauter groot 850 roeden
9de oct. 1726
-----------------------------------------------------Janneken MORTIER fa. Arnaut overl. Dronghen op den 6de juny 1726 (Reg. 201 fo 37v)
Weduwe in (1ste x) van Jan ROETS fs. Martens
K.(1ste x) Arnaut = 6 jr, Pieter = 4 jr ende Francoise ROETS = 2 jr
V.M.: Pieter MORTIER fs. Arnaut ende V.P.: Pieter ROETS fs. Martens
Hr.(2de x): Dominicus HUYS
Bij de overledene staende haer 1ste huwelijck is op cheyns ghestelt een huys met sijn appendentie op
250 roen landt competerende den Advocaet Nicolaes VAN DER HAEGHEN op den 25ste dec. 1720
ende is vercocht gheworden den 2de oct. 1726 aen den greffier deser prochie 4de dec. 1726
-----------------------------------------------------Rekenynge bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgeeft Jacques VANDERHAEGHEN
Ampman der prochie van Drongene an Joos ende Jacques HUTSEBAUT met consorten tsaemen
hoirs van Geeraert HEBBERECHT ende Martine DE DOBBELAERE zijne huysvrauwe ditte ter
causen van den ontfanck handelynghe ende administratie bij den voornomden Ampman gehadt
ende genomen van drij distincte venditien bij hem ten sterfhuyse van den voornomden
HEBBERECHT gehauden. alsoock van de vruchten te velde gestaen hebbende
Bij venditie vercocht op den 11de july 1702 diversche vruchten te velde gestaen hebbende den
voornomden sterfhuyse competerende waervan geprocedeert is ter somme van 50 £ 17 sch. 11 gr.
Betaelt an Marie HEBBRECHT bij ordonnantie ende acquit van den 20ste meye 1702 £ 0-15-0
Betaelt an Marie HEBBRECHT bij ordonnantie ende acquit van den 13de april 1703 15 Sch.
-----------------------------------------------------Lieven VAN HECKE fs. Jans, knecht in de abdije ten tijdt van 5 a 6 jaeren (Reg. 201 fo 104)
overl. Dronghene op den 29ste maerte 1726 in d’Abdije van Dronghene
Hoir unicq: Marie MYNCKE fa. Jans bij Elisabeth VAN HECKE fa. Lievens haeren grootvader
Staenden Vooght: Francois MYNCKE fs. Jans
Alle sijne cleederen ende lijnwaet soo men verstaet sijn verkocht gheworden sonder dat den
overgever weten can wat daer van voort ghecomen is als naer differente aensoeckinghe tot het
becomen de notitie van de selve vercoopinghe de selve hem tot nu toe is gerefuseert sonder daervan
de oorsaecke te weten . . .
...
...
Den 9de meye 1726 betaelt aen Jan DHAENENS metser van style over het toelegghen van het
graf in de kerck van den voornoemden Lieven VAN HECKE 0 £ 8 sch. 0 gr. 11de sept. 1726
-----------------------------------------------------(Reg. 201 fo 41)
Joanna NUYT fa. Christoffel, overl. den 1ste jan. 1727
Hr.: Joannes VERBAERE fs. Jans
K.: Francois VERBAERE = 2 jr
V.M.: Jan LIPPENS
Gronden van erfven gecommen
van de sijde van desen houder
Een hofstede binnen Dronghen met twee partijkens landt daeraen gheleghen groot int geheele
500roeden noort oos de schuyterstraete
25ste jan. 1727
------------------------------------------------------
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Janneken DE WULF fs. Pieters
(Reg. 201 fo 44)
overl. Dronghen den 15de oct. 1726 op den wijck van Baerlevelde
Hr.: Pieter COPPENS fs. Jans
K.: Joannes = 19 jr, Livijne = 16 jr, Bernardus = 14 jr, Lieven = 12 jr, Jacobus = 10 jr ende
Isabelle COPPENS = 8 jr.
V.M.: Loys DE WULF fs. Pieters voornoemt , oom
5de maerte 1727
-----------------------------------------------------Pieter VAN KERREBROUCK fs. Guilliame
(Reg. 201 fo 52v)
overl. Drongen 23ste meye 1727 op den wijck van Luchteren
Weduwnaar in (1ste x) van Anna HUTSEBAUT fa. Lievens
K.(1ste x):Guilliame VAN KERREBROUCK bij aude sijn selfs,
He.(2de x): Catharina DE MEESTER
K.(2de x): Pieter oock bij getijdige aude en in huwelijcke staete sijns selfs man, Jacobus = 23 jr,
Augustinus VAN KERREBROUCK = 21 jr, ende Isabella VAN KERREBROUCK = 14 jr
V.P. Gillis VAN KERREBROUCK fs. Guilliame, oom
Gronden van erfven bij den overledenen met dese hauderigghe gheconquesteert
Een behuyst hofstedeken gheleghen in den wijck van luchteren in het 14de bel. arlo 65 commende
bij coope van Gillis COCQUYT den 31ste jan. 1726 groot 121 roeden
26 nov. 1727
-----------------------------------------------------Jan ROMODE fs. Gaspard
(Reg. 201 fo 47)
overl. Drongen 17de nov. 1726 in de Beeckstraete op dhofstede van Pieter BOUVE advocaet
Weduwnaar van Petronelle SCHELSTRAETE fa. Pieter
K.(1ste x): Jan, Jacquemijne en Joorijnken ROMODE hun selfs man en vrauwen
He: Catharina VAN LAECKE fa. Domijn
V.P. Joos ROMEDE fs. Gaspaerd voornoemt oom
K.(2de x): Anna Marie = 13 jr, Joanna = 10 jr, Jacobus = 9 jr, Driesijnjken = 4 jr en
Gaspard ROMODE = 1 maendt
10 febr. 1727
-----------------------------------------------------(extrait vuyt den SVG: Het 1ste deel is juist dezelfde tekst als in de SVG van 14de sept. 1722 )
Anthone VAN DE WALLE in sijn leven Burghmeester ende capiteyn der prochie van Dronghen
overl. Dronghen op den 24ste april 1722 ongehuwd
Hoir: Anthone VAN DE WALLE eenigh kint van Jan VAN DE WALLE fs. Anthone soverleden
broeder was ende presenterende een 4de hooftstaeck aen Jan, Anthone ende Frans VAN DE WALLE
fs. Philips oock fs. Anthone soverleden 2de broeder. Pieter Joannes ende Marie VAN DE WALLE
thuwelijck met Joos DE WULF mitsgaders Joosijntien VAN DE WALLE thuwelijck hebbende Jan
IDE fs. Geeraerts benevens Joannes, Anthone, Pieter, Lieven, Jacques, Livijne, Anne Marie, Joanna
ende Isabelle fij Anthone alle kinderen ende kints kinderen van Joos VAN DE WALLE fs. Anthone
d’aude soverleden derde broeder, eyndelijnghe Anthone DE PAUW fs. Frans verweckt bij Janneken
VAN DE WALLE fa. Anthone soverleden enighe suster, Frans DE MEYER fs. Pieter verweckt bij
Livijne DE PAUW fa. Frans voornoemt bij tvoorseyde Janneken VAN DE WALLE mitsgaders Jan
VAN CROMBRUGGHE in huwelijck met Marie SCHELSTRAETE fa. Jans bij het gemelde
Janneken VAN DE WALLE fa. Anthone d’aude voorseyt. (dezelfde tekst als op 14de sept. 1722)
(Dit zijn aanvullende gegevens uit een blad van den 13de oct. 1726)
Ontfanghen vuyt handen van Pieter DE WULF fs. Jans thuwelijcke met Marie LEGIERS wdwe
van Lieven DE JAEGHER fs. Lievens ende alsoo staenden vooght van Pietronelle DE JAEGHER
fa. Lievens voornoemt sijn eenigh naerghelaeten kindt de somme van 50 £ gr. sterck permissie
wisselghelt den schellijnck a ses stuyvers het stuck ende de andere specien naer advenant ditte in
voldoeninghe van d’helft van het capitael eender rente van 100 £ gr. ghelijck sterck wisselgelt
verkent bij Burghmeester ende Schepenen mitsgaders groote ghelande der prochie van Dronghen bij
brieven van verbande in date 4de juny 1696 in advenant van den penninck 16e . . . . . .
Pieter DE MEYER fs. Gillis als vader ende vooght van Frans DE MEYER bij Livine DE PAUW
fa. Frans oock minderjaerighe weese
30ste juny 1727
------------------------------------------------------
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Augmentatie van SVG ten sterfhuyse van Lieven DE JAEGERE fs. Lievens (Reg. 201 fo 54)
overgegeven bij Marie LEGIEST fa. Gillis nu in huwelijck met Pieter DE WULF fs. Jans
Eenighe weese: Dorothea DE JAEGHER
Oom materneel: Loys DIERICX overleden in de stadt Ghendt den 22ste meye 1716
Joanna VAN COUCKELBERGHE wdwe van Loys DIERICX is overleden binnen de stadt Ghendt
den 17de gebr. 1726
De 3 deelen van vier van een besette rente competeren de erfghenaemen van de voornoemde Joanna
VAN COUCKELBERGHE ende sijn beset op een huys ende lants gheleghen binnen de prochie van
Oosterzele lande van Aelst
10de dec. 1727
-----------------------------------------------------Marie TOCH fa. Andries
(Reg. 201 fo 56v)
de
overl. Dronghen den 14 oct. 1727 in den wijck van de schuyterstraete
Wdwe van Jaecques GEERNAERT fs. Jooris in haer 1e huwelijck (SVG 6de april 1718)
K.(1ste x): Joosijnken = 24 jr, Michel = 22 jr, Marie = 20 jr, Philipotte = 18 jr, Livijnken = 13 jr (+)
ende oock overghegeven aen Jan GEERNAERT bij getijdige aude
Hr.: Thomas WITTEVRONGHEL fs. Joos bij . ? . (de weduwe Joos WITTEVRONGHEL leeft nog)
V.M.: Jooris TOCH fs. Andries voornoempt oom
Een huys met sijne appendentien ende dependentien staende op een partije lants groot 1160 roeden
competerende dhoirs van den advocaet COLIJNS in Ghendt gelegen aen den paradijs cauter op den
18de juny 1715 in cheyns ghenomen
30ste oct. 1727
-----------------------------------------------------Francoise DE MEYERE fa. Jan , overl. Drongen Luchteren 17de oct. 1727 (Reg. 201 fo 61)
Wdwe van Pieter SUCCAET fs.. Pieter
V.M. Francois SUCCAET fs. Pieter voornoemt sijn selfs man
K.: Jan SUCCAET = beth 25 jr, Marie = beth 25 jr, Joosijnken SUCCAET getraut met Lieven
DE BRABANDER, Livine SUCCAET getraut met Pieter MUSSCHE
Item aen Jan VAN LENT als vader ende vooght over Jan = 13 jr, Frans = 11 jr
ende Joannes VAN LENT = 7 jr verweckt met Petronelle SUCCAET fa. Pieters voornoempt
ende aen Janneken BLOMME tot Aelter, weduwe van Pieter SUCCAET als vooghde over Jacobus
= 15 jr, Francois = 9 jr ende Pieter SUCCAET = 7 jr fs. Pieter de jonghe
De overledene heeft ghecompeteert d’helft deurgaende van een huys met de schuere mitsgaders
edeficien staende op 500 roeden lants bij haer met wijlent haeren overleden man in cheyns genomen
competerende joffrauwe Marie TRIEST de Lemberghe
14de jan. 1728
-----------------------------------------------------Pieter VINCENT fs. Francois imbecil, overl. Drongen 24.10.1727 (Reg. 201 fo 66)
Ten huyse van Jacques VINCENT fs. Francois ditte aen Alexius LE PAIR in huwelijck met
Joosijnken SCHELSTRAETE fa. Pieters bij Elisabeth VAN DE VELDE fa. Joos s’overleden
moeder in haer 1e huwelijck ende aen Jacques DE WULF fs. Joos staenden vooght over Laureyns
audt 16 jaeren, Pieter audt 12 jaeren ende Jacqueline VINDEVOGHEL alle fia Arnaut
bij Petronelle VINCENT fia Jacques sone van den voornomden Francois ende de voorschreven
Elisabeth VAN DE VELDE in haer 2e huwelijck benevens den voornoemden Jacques VINCENT
fs Francois de jonghe sone van Francois VINCENT d’aude s’overleden vader . . . . . .
Gronden van erfven bij den overlijden van Elisabeth VAN DE VELDE
Binnen de prochie van Vosselaere een partije lants ghenaempt de twee bunders groot drij ghemeten
abouterende suyt oost de moerstraete . . . 33 roeden meersch in St Maria Leerne in den Leymeersch
Compareerde in persoone Jacques VINCENT fs. Frans ter eendere ende Alexius LE PAIR ende
bij hem met sijne consente ende authorisatie Joosijnken SCHELSTRAETE fa. Pieters bij
Elisabeth VAN DE VELDE fa. Joos lest weduwe van Pieter COPPENS sijne huysvrauwe ende
Jacques DE WULF fs. Joos staenden vooght over de minderjaerighe drij weesen te weten
Laureyns, Pieter ende Jacqueline VINDEVOGHEL fa. Arnaut bij Petronelle VINCENT fa.
Jacques sone van den voornoemden Frans bij de voorschreven Elisabeth VAN DE VELDE in
haer 2e huwelijck ende ter saecken naerschreven over de selve weesen gheauthoriseert bij
Burghmeester ende Schepenen der stede ende heerlijckhede van Watervliet 26ste meye 1728
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Joanna DHAENENS fa. Jans fs. Jooris
(Reg. 201 fo 63)
overl. Dronghen op den wijck van Noorthaut den 12de aug. 1727
Hr: Joannes VINCENT fs.. Jacques
K.: Joannes Baptist VINCENT = 6 maenden
V.M. Jan DHAENENS fs.. Jooris
Is ghecompareert Jacques VINCENT fs. Frans woonende op den wijck van Noorthaut den welcken
hem verclaerde te stellen seker ende borghe over desen staet
12de jan 1728
-----------------------------------------------------SVG Marie DE BRUYNE fa. Lievens
(Reg. 201 fo 65)
overl. Dronghen den 21ste dec. 1727 op den wijck van Luchteren
Hr.: Alexander DROOMAERT fs. Jans
K.: Marie Joanna = 6 jr, Joannes = 5 jr ende Petronelle DROOMAERT
V.M.: Jan DE BRUYNE fs. Lievens voornoemt, oom
11de febr. 1728
-----------------------------------------------------SVG Janneken MOREEL fa. Lievens
(Reg. 201 fo 69v)
ste
overl. Dronghen den 8 oct. 1727 in den wijck van de Asselt
Hr.: Jan DE BUCK fs. Lievens
K.: Barbarina DE BUCK in huwelijck met Joannes LANTSMAN fs. Lievens, Joanna = 19 jr,
Marie = 15 ½ jr ende Loys DE BUCK = 13 jr,
V.M.: Pieter VAN DE GHEHUCHTE fs. Jacques
Gronden van erfven bij de overledene met desen hauder staende huwelijck gheconquesteert
Een partije landt groot 50 roeden deel van een meerdere partije, west Jan DE BUCK fs. Lievens
staende in het 13de bel. arlo 26 ghebruyckt bij Pieter DHAENENS
Twee partijen landt op het Gapaert Cauterken staende in het 13de bel. arlo 27 de 1ste groot 107 roen
en de 2de groot 266 roeden oost dhoirs Charles VAN DE GHEHUCHTE 18de maerte 1728
-----------------------------------------------------SVG Guilliame VAN KERREBROUCK fs. Daniel,
(Reg. 201 fo 73v)
ste
overl.Dronghen op den 1 maerte 1728, jongman
Hoir: Philipe VAN KERREBROUCK fs. Daniel voornoemt aen Jacobus DE MEESTER als vader
ende vooght over Nicolays, Joannes, Catharina ende Agatha sijne vier minderjaerighe kinderen
verweckt bij Janneken (Tanneken?) VAN KERREBROUCK fa. Jans fs. Daniel, Gheeraert
SUTTERMAN fs. Joos mitsgaders Joos DE PUYT in huwelijck met Joosijntken SUTTERMAN
ende Mattheus WIEME staenden vooght over Joannes ende Livinus VAN WASSENHOVE fs.
Pieters verweckt bij Janneken SUTTERMAN al fij Joos bij Livine VAN KERREBROUCK fa.
Daniel voornoemt ende ten lesten Pieter VAN KERREBROUCK fs. Pieters staenden vooght over
Pieter DE VREESE fs. Jans eenighe weese verweckt bij Livine DE WEERT fa. Jans bij Josijne
VAN KERREBROUCK fa. Daniel voorseyt
Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen.
Een behuysde hofstede met huysinghe schuer ende stallinghen daeranne abouterende Jan ende Gillis
DE MAEGHT west het Godtshuys van Portacker in Ghendt suyt den Slindonckdries groot 263
...
...
27ste maerte 1728
roeden staende in het 6de bel. arlo 7. . . .
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgheeft Sieur Joseph SPELIERS
Ampman der prochie van Dronghen van de wettelijcke venditie ten sterfhuyse van Guilliame
VAN KERREBROUCK op den 8ste maerte 1728 ten versoucke van Philips VAN KERREBROUCK
fs. Daniels met consorten hoirs ten voornoemden sterfhuyse
27ste maerte 1728
-----------------------------------------------------SVG Marie VAN PETEGHEM, overl. den 5de maerte 1728
(Reg. 201 fo 80)
Hr.: Lieven DE SMET fs. Lieven
K.: Marie = 18½ jr ende Lieven = 13 jr
V.M.: Joannes AERNAUT, oom
Is ghecompareert Adriaen DE SMET fs. Lievens woonende binnen de prochie van Laethem
denwelcken hem verclaerde te stellen seker ende borghe voor desen staet
23ste juny 1728
------------------------------------------------------
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Janneken DE SCHUYTERE fa. Pieters bij Petronelle COPPENS fa. Gillis (Reg. 201 fo 76v)
overl. Dronghen den 20ste oct. 1727 op den wijck van Luchteren
Hr.: Lieven DE WULF, fs. Jacques in tweede huwelijck
K.: Petronelle = 15 jr, Lieven = 8 jr ende Marie DE WULF
V.M.: Pieter DE SCHUYTER, grootvader
Den voornoemden Pieter DE SCHUYTER sweesen grootvader heeft staende sijn 1ste huwelijck met
Petronelle COPPENS fa. Gillis grootmoeder materneele op den 11de dec. 1688 bij uytgrootinghe
ghedaen met Gillis DE SCHUYTER sijnen broeder dhelft van een hofstede metten lant ende met het
overlijden van Petronelle COPPENS op den 31ste dec. 1694 (SVG den 16de nov. 1695 in Hansbeke)
sijn vercocht een quantiteyt van groote opgaende eecken ende andere boomen.
D’helft van eene behuysde hofstede in den wijck van Noorthaut groot 436 roeden met een dreefken
daermede gaende op de noorthautstraete abouterende oost de hofstede alsnu Charles DE VREESE fs.
Jans suyt den voornoemden Pieter DE SCHUYTER te vooren Jan SCHAMP west den voornoemden
Charles DE VREESE noort het dreefken d’hoirs Marijn DE MAEGHT, dhelft van een partije lant
gheleghen als vooren ghenaemt de twee bunders groot 675 roeden in pachte ghebruyckt bij Frans DE
SCHUYTERE fs. Jans. Met den overlijden van Gillis DE SCHUYTERE fs. Pieters op de overledene
ghesuccedeert benevens Pieter, Lieven ende Anne Marie DE SCHUYTERE haere broeders en suster
van vollen bedde de gherechtigheyt hem competerende
28ste april 1728
-----------------------------------------------------Liquidatie die bij desen overgeeft Sr. Joseph SPELIERS schaut ende Ampman vooght
ghecommiteert bij acte van den 27ste maerte 1728 ten sterfhuyse van Guilliame
VAN KERREBROUCK fs. Daniel overl. Dronghen den 1ste maerte 1728 ende naergelaeten ditte aen:
Philipe VAN KERREBROUCK broeder, Jacobus DE MEESTER als vader ende vooght over sijne
minderjaerighe kinderen verweckt bij Tanneken VAN KERREBROUCK fa. Jans fs. Daniel, Joos
DE PUYT in huwelijck met Josijntken SUTTERMAN fa. Joos bij Livine VAN KERREBROUCK
fa. Daniel, Gheeraert SUTTERMAN fs. Joos bij de voorschreven Livine VAN KERREBROUCK,
Pieter VAN WASSENHOVE als vader ende vooght van sijne twee minderjaerighe weesen verweckt
bij Janneken SUTTERMAN fa. Joos voorseyt bij de ghemelde Livine VAN KERREBROUCK,
Staenden vooght Pieter VAN KERREBROUCK fs Pieters over Pieter DE VREESE fs. Jans
verweckt bij Livine DE WEERT fa. Jans bij Josijne VAN KERREBROUCK fa. Daniel voorseyt
Den overledenen is ghestorven in dhofstede gheleghen op den wijck van Slindonck ende het selve is
vercocht bij de hoors op den 14de maerte 1728 aen Philip VAN KERREBROUCK ende Gheeraert
SUTTERMAN voor 45 £ gr.
Twee besette renten d’eene ten laste van Gillis VAN KERREBROUCK fs Guilliame ende de ander
ten laste van Lieven VERBAERE als hoir causa uxoris van Guilliame VAN RENTERGHEM
Kinderen van Jacobus DE MEESTER zijn Nicolas, Joannes, Catharina ende Agate DE MEESTER
Kinderen van Pieter VAN WASSENHOVE zijn: Joannes ende Livinus 26ste meye 1728
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgheeft Sr. Joseph SPELIERS
Ampman deser prochie van de wettelijcke venditie ghehouden van de meubelen ende catheylen
van huysraede ten versoecke van Pieter DE RUDDERE ghecommiteert over Joannes BOONE
vooghden van de minderjaerighe weesen van wijlent Adriaen BOONE op den 14de jan. 1728
Betaelt over het doen van de clachte ten versoucke van Sr. Judocus Josephus SUNAERT als
ontfangher van Mher Pieter VITALIS heere van Mayghe etc. Burgmeester der stede van Mechelen
2 sch. 4 gr.
Betaelt aen Adriaen DE DAPPER over het maecken van de doodtkiste 8 sch. gr. 7de july 1728
-----------------------------------------------------Jan LIPPENS fs. Dominicus
(Reg. 201 fo 81v)
e
overl. Dronghen op den wijck van Luchteren den 27 maerte 1728
He.:Marie NIJT (NUYT-NEYT) fa. Christoffels nu gehuwd met Adriaen DE SCHUYTER fs. Jans
K.:Guilliame = 15 jr en 5 maenden, Jan = 13 jr, Joanna = 11 jr Charles = 10 jr, Pieter = 7 jr,
ende Francois LIPPENS = 4 jr
V.P.:Olivier LIPPENS fs. Dominicus voornoemt, oom
27ste 8bre 1728
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Andries VERCAUTERE fs. Gillis, schepen van de vierschaer van Dronghen (Reg. 201 fo 84)
overl. Dronghen op den 9de april 1728
He.(2de x): Marie VAN DER STICHELE fa. Jacques
K.(2de x): Joanna in huwelijck met Pieter DE MEYERE, Livijne in huwelijck met Lowijs
VEREECKEN, Pieter bij ghetijdighe aude sijn selfs, Isabelle = 20 jr, Jacobus = 16 jr, Marie
Angeline = 13 jr ende Frans VERCAUTERE = 11 jr
V.P.: Frans VERCAUTERE broeder van den overledenen
Conquesten ghedurende het huwelijck metten overledenen ghedaen
Binnen de prochie van Swijnaerde ende Zeeverghem het derde deel van ontrent 6 bunderen landt
ende meersch waervan de twee andere deelen competeren aen dhoors Pieter VAN DER STICHELE
ende het sterfhuys van Jan DE NOBELE
27ste oct. 1728
-----------------------------------------------------Josijnken BOGAERT fa. Oliviers
(Reg. 201 fo 88v)
overl. Dronghen den 6de juny 1728 op de wijck van Alewijn
Hr.: Gillis SERGEANT fs. Jans
K.: Jan bij huwelijck sijn selfs, Joos MEERESONNE in huwelijck met Janneken SERGEANT,
Frans VAN DE GHEHUCHTE in huwelijck met Livine SERGEANT ende Laureyns DE SMET in
huwelijck met Pieternelle DE SMET ende Marie SERGEANT bij ghetijdighe aude van 25 jr ende
Gillis = 24 jr
Vier weese kinderen van Pieter SERGEANT fs. desen hauder
Daniel Jan = 11 jr, Josijnken = 9 jr, Francois = 4 jr ende Pieter SERGEANT = 3 jr
V.M.: Geeraert BEELAERT oom
Een leen bij den hauder met d’overledene gheconquesteert
Eertijts twee, bulcken lant ende nu behuyst gheleghen in den wijck van Alewijn benevens de twee
volghende partijen wesende leen groot 980 roeden staende in het 9de bel. arlo 13.
Een ettijnghe nu ten deele lant groot 283 roeden staende in het 9de bel. arlo 14
Een partije ettinghe oost de voorgaende in het 9de bel. arlo 15
Alle commende bij coope van Joncker Jooris DE GRUTTERE
27ste oct. 1728
-----------------------------------------------------Rekeninghe van Sr. Joseph SPELIERS ampman ende stockhauder van (Reg. 201 fo 92)
Dronghen ten versoucke van den Eerw. heer Ludovicus DE WAELE pastor deser prochie van de
wettelijcke venditie ghehauden ten sterfhuyse van wijlent Thomas WITTEVRONGHEL tot
verhael van sijne funirale diensten op den 11de oct. 1728
Josijnken VAN RENTERGHEM weduwe van Joos WITTEVRONGHEL 26ste jan. 1729
-----------------------------------------------------Livine DE MEY fa. Adriaen,
(Reg. 201 fo 95v)
ste
overl. Dronghen 8 nov. 1728 op den wijck van de beeckstraete
Hr.: Pieter OOSTERLINCK fs. Pieters
K.: Elisabeth = 14 jr, Livinus = 8 jr, Pieter = 6 jr ende Andries OOSTERLINCK = 3 jr
V.M.: Laurens AUDENAERT fs. Pieters oom
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert
In Wachtebeke ambacht van Assenede
Een behuysde hofstede in Wachtebeke op den wijck van het calf groot ontrent 100 roen in pachte
ghebruyckt bij Frans MUL bij uytgrootinghe van Lieven VERKEELE ende Janneken GIJSELS
Den hauder bezit een veirboot ende acht netten
Is schuldigh aen de heer van Vinderhaute over een jaer verschenen visscherij pacht in de
gavergracht binnen dese prochie
Den hauder heeft staende sijn huwelijck verkocht aen Lieven VAN BRUSSEL 2 ghemeten lant
gheleghen op de prochie van Moerbeke op den Exaerdendam ende d’helft van een herberghe oock
aldaer gheleghen ghenaemt de drij snoucken aen Pieter VAN DE VIJVERE
Item eene partije meersch gheleghen als vooren in de elf ghemeten onder de heerlijckhede van
Wulfsdonck aen dheer Hendrick RIJCKHAERT
26ste febr. 1729
------------------------------------------------------
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Joos CORNELIS fs. Guilliaeme
(Reg. 201 fo 98)
overl. Dronghen den 22ste dec. 1728 in den wijck van Alewijn
Wdnr in (1ste x) van Janneken DE WAGHENAERE fa. Pieters (SVG 16de oct. 1709)
K.(1ste x): Joannes CORNELIS = 20 jr,
Wdnr in (2de x) van Cathrine DE KESELE (SVG 27ste oct. 1723)
K.:(2de x): Livine = 14 jr ende Fredericus Albertus CORNELIS = 12 jr
He.(3de x): Isabelle BEELAERT fa. Victor
K.:(3de x): Pieter = 4 jr ende Joos CORNELIS = 7 maenden
V.M.: Pieter BEELAERT fs. Victor
Ten laste van Pieter DE GRAVE in 1723 woonende tot St Martens ende alsnu tot St Maria Leerne
over coop van dhelft van een hofstede in St Martens Leerne wanof de wederhelft was competerende
aen Livine CORNELIS fa. Guille de somme van 16 £ gr.
23ste febr. 1729
-----------------------------------------------------Elisabeth VAN TEMSCHE fa. Joos, jonghe dochter
(Reg. 201 fo 101v)
overl. Dronghen den 28ste nov. 1728 op het dorp in het huys van den heer Advocaet VAN
GOUTHEM op de veirstraete.
Die bij desen opmaeckt Josijne IKET fa. Jans bij ghetijdighe aude van beth 25 jr. als naeste
bestaende aen Pieter ende Anne Marie IKET wdwe van Jan GOOSSENS fs. Jans haere broeder ende
suster
De overledene heeft op den 14de sept. 1728 in bewaerenisse ghegheven aen Joos TEMSCHE tot
Ghendt haeren cousijn 23 £ gr. in silvere specien ende noch de somme van 9 £ gr. in gaude specien
ende alsoo 32 £ gr. dewelcke hier in ghemeene baete worden ghebracht
24ste febr. 1729
-----------------------------------------------------Pro Deo Marten DE ROOSE fs. Joos, schipstemmerman
(Reg. 201 fo 108)
overl. Dronghen op den 23ste febr. 1729 op het dorp in de verstraete op de hofstede van dhoors
Philip VAN AERDE
Wdnr in (1ste x) van Anna PHLIPS fa. Gheeraert
K.(1ste x): Joannes = 21 jr
He.(2de x): Livine VAN DE MOORTELE fa. Lievens
K.(2de x): Barbarina = 10 jr ende Livine DE ROOSE
V.P.: Jan DE ROOSE fs. Joos voornoemt, oom
21ste febr. 1729
-----------------------------------------------------Jan FIERS fs. Joos, waeghenmaecker
(Reg. 201 fo 109v)
overl. In Dronghen den 23ste dec. 1728 op het dorp in de Bruytstraet
He.: Marie QUICKELBORNE fa. Andries
K.: Judocus bij ghetijdighe aude sijn selfs ende Martinus FIERS = 24 jr,
V.P.: Guille FIERS fs. Joos voornoemt
26ste april 1729
-----------------------------------------------------Josijne HOSTE fa. Gillis
(Reg. 201 fo 115v)
overl. Dronghen op den 3de febr. 1729 in den wijck van Keuse
Hr.: Gheeraert SCHELSTRAETE fs. Pieters
K.: Joannes = 4 jr, Pieternelle = 2 jr ende. Pieter SCHELSTRAETE = 2 maenden
V.M.: Marten OSTE fs. Gillis, voornoemt, oom
Men is schuldigh aen Pieter DE MEYERE fs. Jacques over een maent 24 daghen onderhaut van de
jonckste weese tsedert het overlijden van sijne moeder
18de meye 1729
-----------------------------------------------------Elisabeth DE WAGHENAERE fa. Pieters
(Reg. 201 fo 112)
overl. Dronghen op den 18de jan. 1729
Hr.: Joannes BUYSE fs. Bertholomeus
K.: Marie Joanna = 5 jr, Philip = 3 jr ende Pieter Joseph BUYSE = 3 maenden
V.M.: Jan DOBBELAERE fs. Joos aengetrauden grootvader
Heeft hem seker ende borghe gestelt over desen staet Lieven VAN IPRE fs. Lievens woonende tot
Everghem in den wijck van Elsloo
25ste juny 1729
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Jan BECKAERT fs. Jans
(Reg. 201 fo 117)
overl. Dronghen den 27ste jan. 1729 in den wijck van Noorthaut op het Leengoet Ter Walle
He.: Petronelle BOONE fa. Jans
K.: Norbert (Albert) BRAEM fs. Joos in huwelijck met Petronelle BECKAERT, mitsgaders aen
Joosijne SCHAMP fa. Lievens in huwelijck ghehadt hebbende Joannes BECKAERT fs. Jans de
jonghe overleden in Bachten den 23ste febr. 1729 ende van wie sij noch bevrucht is van kinde ende
staende vooghde over Christine BECKAERT bij haer verweckt staende haer huwelijck, Francois
= 23 jr, Jacobus = 21 jr, Philips = 12 jr ende Josephus Bernardus BECKAERT = 6 jr,
V.P.: Maurijn BECKAERT fs. Jans voornoemt, oom
Den overledenen heeft staende dit huwelijck verkocht aen Marijn BECKAERT sijnen broeder het
sevenste deel deurgaende vuyt den hoofde van sijnen vader ende moeder seker hofstede groot
neghen ghemeten gheleghen binnen de prochie van Nasarette
21ste maerte 1729
-----------------------------------------------------Anna FIERS fa. Jans
(Reg. 201 fo 121)
overl. binnen de prochie van Dronghen inden wijck van Keuse op den 24e april 1729
Hr.: Pieter VINCENT fs. Pieters
V.M.: Jooris TOCH fs. Andries deelvooght ghecreert
K.: Jan = 23 jr, Anna Marie = 16 jr ende Godelyve = 14 jaeren , mitsgaeders aen Joosijne bij
ghetijdighe aude haer selfs ende Petronelle VINCENT bij ghetijdighe aude haer selfs ende aen
Francois CLAYS fs. Charles in huwelijck met Janneken VINCENT ende aen Pieter DE SCHEPPER
in huwelijck met Livine VINCENT alle filij Pieters voornoemt ende bij de overledene met desen
hauder verweckt staende hemlieden huwelijck
Den hauder alleenlijck vuyt den hoofde van sijne auders is competerende een hofstedeken met
huysinghe schuere stallijnghe gheleghen inden wijck van Keuse west aenden Varendries noort
Jaecques COPPENS ende suyt Jan VEREGGHEN fs. Joos Frans in het 20e beloop van den lantbouck
arlo 148 groot 160 roeden belast in profijte van den advocaet Jan Baptist CLOOSTERMAN met een
rente van 16 £ gr. sterck wisselgelt capitaels croiserender den penninck 16e
memorie
Ghemeene mobilaire deelsaeme baeten
Eerst over den prijs van alle de meubelen ende cattheylen van huysraede ten sterfhuyse bevonden
bestaende in coper ijser hauten ende aerdewerck twee coyen drij veerckens wat vercken vleesch
branthaut rauw vlas ende andersints breeder volghens de extimatie ghedaen bij Jaecques VAN
HERREWEGHE ghesworen prijser ten platten lande ten overstaene van den deelvooght opden
18e juny 1729 date van het scheeden vande ghemeensaemheyt bedraeghende XVII £ XVII sch. VI gr.
Item over den generaelen lantprijs bevonden op ende inne de landen van den sterfhuyse weerdigh
ten overstaen als vooren
VII £ XII sch. VII gr.
Inbrenghen ter causen van avancement van huwelijck
Eerst ten laste van Frans CLAYS commende ten huwelijck met Janneken VINCENT tot XXI gr.
alhier over dhelft
X sch. gr.
Ten laste van Pieter DE SCHEPPER inschelijck commende ten huwelijck met Livine VINCENT
VIII sch. gr. alhier over dhelft
IIII sch. gr.
16de july 1729
-----------------------------------------------------Pieter VAN DEN HEEDE fs. Jacques
(Reg. 201 fo 125)
overl. Dronghen den 3de maerte 1729 in den wijck van Keuse
He.: Livine SCHELSTRAETE, fs. Domijn
K.: Francois VAN DEN HEEDE bij ghetijdighe aude sijn selfs, Joseph DE WEERT fs. Pieters in
huwelijck met Livine VAN DEN HEEDE en naer haer vader overleden op den 13de april 1729
zonder lichaemelijcke hoirs, Janneken = 23 jr ende Anna VAN DEN HEEDE = 17 jr.
V.P.: Lenaert DE VREESE fs. Lenaert
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert van Gilijnken DE VREESE sijne moeye
Een behuyst hofstedeken in den wijck van Keuse ontrent de Varendriesch in het 21ste bel. arlo 21
oost den Baerelschen wegh noort de heirwegh naer Brugghe groot 72 roeden
Een partije lants groot 112 roeden eertijts een drij beekte hofstedeken oost den Baerelschen wegh
west den heere Van Loovelde noort het voorgaende hofstedeken
16de july 1729
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Joosijnken DE BIL fa. Arnaut
(Reg. 201 fo 123)
overl. te Drongen den 1ste maerte 1729 in den wijck van de Schuyterstraete
Hr.: Joos MESTDAGH fs. Herman
Camerdeelvooght: Pieter DE MEYER fs. Gillis
K.: Josijne MESTDAGH = 24 jr ende Jan MOREEL fs. Michiel in huwelijck gheweest met Anna
MESTDAGH als vader ende vooght over Mathias = 4 weken en Judocus MOREEL= 3 jr
Heeft hem voor desen staet seker ende borghe gheconstitueert Gillis MESTDAGH fs. Jans die desen
ten effecte van dien heeft onderteeckent
16de july 1729
-----------------------------------------------------SVG Lievine PERVOST (PROVOST in parochie registers) filia Lievens fs. Lievens
overl. binnen de prochie van Dronghen op den 7de juny 1725
Hr.: Adriaen DU FOREAUX (DU FREEUW in parochie registers.) fs. Jan Baptiste
K.: Pieter DU FOREAUX = 4 jr en vier maenden eenich kint
V.M.: Lieven PERVOST fs. Lievens oom
Dit sterfhuys is schuldich aen Jaecques FORTEERE 19 Sch. 5 gr. tot den voornoemden daete
14 july 1729 als wanneer de ghemeensaemheyt is ghescheeden over twee maenden en half
haudenisse van dese weese dus de selve somme van XIX sch. V gr.
28ste sept. 1729
-----------------------------------------------------SVG Lieven DE MUYTERE fs. Jans
(Reg. 201 fo 128)
de
overl. Dronghen den 13 maerte 1729 op den wijck van Slijndonck
He.: Janneken WILLEMS fa. Cornelis
K.: Marie = 21 jr, Pieter, = 17 jr, Jan = 11 jr ende Livine DE MUYTERE = 5 jr.
V.P.: Gillis DE MUYTERE, oom
Grond van erfven commende van s’overledenen tot d’een helft ende de wederhelft gheconquesteert
Een behuysde hofstede in Slijndonck wesende eertijts lants ende alsnu twee wooninghen groot in
erfven 246 roeden begrepen in het 6de bel. arlo 9. D’helft wanof de wederhelft competeert Matheus
SCHAELENS van een partije lant op de Melacker begrepen in het 6de bel. arlo 14 groot 268 ½ roen
Een ghelijcke helft wanof de wederhelft competeert als vooren van een partije lant op den Westacker
16de july 1729
abouterende noort de callene aende prochie van Merentre in het 7de bel. arlo 2
-----------------------------------------------------SVG Francois SUCCAET fs. Pieters fs. Pieters
(Reg. 201 fo 132v)
de
overl. Dronghen op den 6 april 1729 in den wijck van Luchteren
He.: Jacqueline DE BAETS fa. Lievens
K.: Pieter SUCCAET = 2 jr en 3 maenden
V.P.: Jan SUCCAET fs. Pieters voornoemt
Heeft hem seker ende borghe gestelt over desen staet Pieter DE BAETS fs. Lievens woonende
binnen de prochie van Lovendeghem in de appelvoortstraete daer doende de lantsneerijnghe
Een huys met de schuer stallijnghe ende boomen staende op 500 roeden lants in cheyns ghenomen
competerende Jouffrauwe Marie TRIEST de Lemberghe
16de aug. 1729
-----------------------------------------------------SVG Francoys IDE fs. Seghers (ook HIJE en YDE)
(Reg. 201 fo 135v)
overl. Dronghen den 9de juny 1729 in de Schuyterstraete
weduwnaar van Janneken GRIJP fa. Jacques
K.: Francois, Anthone, Jan ende Marie IDE bij ghetijdighe aude van beth dan 25 jaeren hun selfs
ende Livijne IDE = 24 jr.
V.P.: Jan VAN BEVEREN
Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert
Een partije lant op den wijck van Schuyterstraete groot 300 roeden commende bij coope ghedaen
benevens Geeraert IDE fs. Jans elck totter helft jeghens de heere van Dronghen
Een ghelijck deel in een partije lants gheleghen als vooren groot int gheheele een ghemet onbegrepen
noort het paradijs commende bij coope
Een hofstede gheleghen in de schuyterstraete groot beth dan 300 roeden commende bij coope
22ste oct. 1729
jeghens Lieven DE VREESE alhier ghepasseert op den 15de dec. 1698
-----------------------------------------------------SVG
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Francoise ARENS fa. Joories
(Reg. 201 fo 141v)
overl. Dronghen op den 1ste april 1729 in den wijck van Keuse
Wdwe van Lieven DE SMET fs. Anthone, weduwnaer in (1ste x) van Marie VAN HERPE
K.: Pieternelleken DE SMET fa. Lievens
V.M.: Geeraert DE SMET fs. Anthone
Den SVG van Lieven DE SMET fs. Anthone is ghepasseert den 19de juny 1726
Is staende handelaere vooght ghecreert Dhr Philipe DE SMET fs. Lievens ende mits dese hem seker
ende borghe gheconstitueert Gheert DE SMET fs. Anthone onder tverbant als naer rechte
Bij doverledene sijn geene gronden van erfven naerghelaeten, alleenlijck een 4de , deurgaende van
een huys met de edificien mitsgaders dhelft van een caemer staende huwelijck ghebaudt op 200
roeden landts bij sweesen vader staende sijn 1ste huwelijck op den 13de july 1702 in cheynse
ghenomen voor een termijn van 30 jaeren inganck ghenomen kerssavont 1704 ten 14 sch. gr.
tsjaers ten expireren van den voornoemden sheyns den proprietaris de voorschreven edificien van de
catheylen sal vermoghen aenveerden in staenden prijs indien het hem belieft soo niet dat alle de
selve sauden moghen gheweirt worden in profijte van den cheynspachter welcke edificien ende
catheylen sijn staende op de proprieteyt van Joncker George VAN CROMBRUGGHE
Dit sterfhuys is schuldigh aen Philipe, Marie ende Tanneken DE SMET fij Lieven sweese alven
broeder ende susters de somme van elck 4 £ 11 sch. 2 gr. 8 dnrs.
9de nov. 1729
-----------------------------------------------------Adriaen ALIJN fs. Francois
(Reg. 201 fo 144)
overl. Dronghen op den 20ste maerte 1729 in den wijck van Luchteren op het goet ghenaemt het
blauw huys jeghens het ghescheet van de prochie van Vinderhaute competerende den heere AMEYE
ende Livine VAN DE WOESTIJNE fa. Jans oock overl. op het voorseyde goet den 17de maerte 1729
K.: Marie = 9 jr, Christijne = 7 jr, Joannes = 4 jr ende Judocus ALIJN = 7 weken
V.M.: Laurens VAN BEVEREN fs. Gheeraert, oom ende V.P.: Joannes DE MULDER fs. Jans
Een rente commende van sweesen moeder van 6 £ 5 sch. gr. tsjaers waervan de jaerlijckse croisen
betaelt wordende 3 maenden naer elckx valdagh vermach den debiteur ghestaen met 5 £ gr. tsjaers
bestaende nochtans in twee distincte renten beyde verkent bij Lucas GOETHALS fs. Martens ende
beseth op een hofstede ende landt daermede gaende groot 7 ghemeten gheleghen in de prochie van
Everghem op den wijck van Meerbeke aen het schranschen breeder par wettelijchede danof
ghepasseert voor Schaut ende Schepenen van Everghem 4de july 1714
23ste nov. 1729
-----------------------------------------------------Arnaut DE GRAEVE fs. Lievens
(Reg. 201 fo 147v)
overl. Dronghen den 14de juny 1729 op den wijck van Luchteren in de hooghstraete
Wdnr in (1ste x) van Pieternelle VAN PETEGHEM fa. Jans
K.(1ste x): Livine bij ghetijdighe aude van 30 jr ende Jacobus DE GRAVE = 19 jr
He.: Elisabeth EVERAERT fa. Pieters
V.P.: Lieven DE GRAVE fs. Lievens voornoemt, oom
Compareerde in persoone Symon EVERAERT fs. Jans woonende binnen dese prochie in den wijck
van noorthaut denwelcken hem verclaerde te stellen seker ende borghe ende principael over desen
staet in baeten ende commeren alles onder tverbant als naer rechte
In cheyns ghenomen ten jaere 1705 van wijlent den heer Raedt PIJCKE een partijken lant gheleghen
op de hooghstraete groot 150 roeden waerop zij ghebauwt hebben een huyseken met eenighe
stallijnghe ende daerop gheplant differente fruytboomen
7de dec. 1729
-----------------------------------------------------Gillis DE SCHUYTER fs. Pieters
(Reg. 201 fo 149v)
overl. Dronghen op den 17de july 1729 in den wijck van de Beeckstraete
weduwnaar in (1ste x) van Livijne CORNELIS (SVG 13de sept. 1723)
K.(1ste x): Anne Marie = 14 jr, Joannes = 11 jr ende Joanna DE SCHUYTER
He.(2de x): Aldegonde GOETHALS fa. Frans
K.: Frans = 4 jr ende Lievijne DE SCHUYTER = 2 jr.
V.P.: Geeraert DE SCHUYTER fs. Pieter voornoemt, oom
29ste sept. 1729
------------------------------------------------------

120

Bundel 229 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties wezenrekeningen (1730-1731)
Catherine VAN LAECKE fa. Domijn,
(Reg. 201 fo 151v)
overl. Dronghen den 17de nov. 1729 op den wijck van de Beeckstraete
Wdwe (1ste x) van Jan ROMEDÉ fs. Gaspard
K.(1ste x): Anne Marie = 16 jr , Joanna = 12 jr, Jacobus = 11 jr, Driessintien ROMEDE = 7 jr
Hr: Anthone VAN DEN ABEELE fs. Pieters
V.M.: Jan VAN LAECKE oom
Heeft hem voor desen staet seker ende borghe geconstitueert Emanuel VAN DEN ABEELE fs.
Pieters woonende in de prochie van Vinderhaute in de Schaubrouckstraete
Gronden van erfven commende van de zijde van de overledene
Een partije lant in Dronghen in den wijck van Aelewijn groot 608 roeden in pachte ghebruyckt bij
Jan ADAMS ten 6 guldens tjaers ende begrepen in het 22ste bel. arlo 56
Over den prijs van het 14e deel duergaende desen hauder competerende in de catheylen ende
edificien van een hofstede ghelegen binnen de prochie van Vinderhoute op shauders patrimonele
gront ter somme van 3 £ 10 sch. gr.
25ste jan. 1730
-----------------------------------------------------SVG Geeraert YDE fs. Jans , overl. Dronghen Schuyterstraete 29e meye 1728 (Reg. 201 fo 154)
He.: Janneken DE RIDDERE fa. Joos
V.P.: Jan IDE fs. Jans voornoemt
K. Joosijntken YDE = 24 jr en 8 maenden en Jan, Pieter, Angelina ende Livine YDE hun selfs
bij huwelijcke staet benevens Joannes VINCKE in huwelijck met Livine YDE voorschreven
Gronden van erfve staende dit huwelijck gheconquesteert
Een hofstedeken binnen de prochie van Dronghen suyt de Schuyterstraete in het 20ste bel. arlo 27
Item dhelft wanof de wederhelft competeert an dhoors Frans IDE van een partije lant op den paradijs
cauter suyt de voorschreven hofstede groot int gheheel 330 roeden staende in het 20ste bel. arlo 25
Een ghelijcke helft van een partije gheleghen als vooren daer den wegh doorloopt noort de paradijs
gracht suyt Pieter VAN DEN BERGHE causa uxoris Anna VAN DEN KERCKHOVE groot 300
roeden staende in het 20ste bel. arlo 26
8ste febr.1729
-----------------------------------------------------SVG Jacobus BEELAERT fs. Pieters, overl. Drongen den 14e febr. 1730 (Reg. 201 fo 156v)
Weduwnaar in (1ste x) van Livijne CLAEYS fa. Joannes
K.: (1ste x) Pieter BEELAERT bij huwelijcke sijn selfs man, Jacobus BEELAERT.
Weduwnaar in (2de x) van Magdalena DE PAU.
K.: (2de x) Joannes sijn selfs man beth dan 25 jr ende Charles ontrent 25 jr.
He.(3de x): Tanneken COCQUYT fa. Lievens.
K.: (3de x): Livijne = 15 jr, Jacquemijntien = 10 jr, Joanna = 4 jr, Marie = 2 ½ jaer, Tanneken = 2 m.
V.P.: Jooren BEELAERT fs. Pieters, oom.
Gronden van erfven gecommen van soverledens sijde, een partije lants gheleghen op Beeckstraete
cauter daer den wegh doorloopt groot 454 roeden.
4de meye 1730
-----------------------------------------------------SVG Anna VAN BEVEREN filia Geert ,
(Reg. 201 fo 159)
e
overl. Drongen op den 11 april 1730 in den wijck van Noorthaut
Weduwe in (1ste x) van Jan VINDEVOGHEL fs. Francois (SVG 13de jan. 1717)
K.(1ste x): Jan VINDEVOGHEL = 24 jr , Norbertus, Jacobus ende Anthone VINDEVOGHEL, Pieter
COPPENS fs. Jans in huwelijck hebbende Joosijntien VINDEVOGHEL ende Marten VAN DE
MEERSCH in huwelijck met Marie VINDEVOGHEL al kinderen bij aude van beth 25 jr.
Hr.: Geeraert VASTERSAGE Schepenen van de ghemeene vierschaere van Dronghen
V.M.: Jan VAN BEVEREN fs. Geeraert (Geert) voornoemt
Gronden van erfven ghecommen van soverledene zijde
Een partije lant in Dronghen op den Beernaers dal groot 763 roeden in het 14de bel. arlo 99 alsnu in
cheynse ghebruyckt bij de wdwe Laureyns LERBERGHE ende bebauwt met een huys ende
stallijnghe bij den voornoemden Laureyns LERBERGHE
Een partije lant op den wijck van Luchteren begrepen in het 15de bel. arlo 15 17de meye 1730
-----------------------------------------------------SVG
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Tanneken NEERMAN fa. Philips,
(Reg. 201 fo 163v)
overl. Drongen den 3de april 1730 in den wijck van Luchteren
Hr.: Pieter VAN DE GHEHUCHTE fs. Jacques
K.: Joanna = 22 jr 7 m. ende Catharina = 17 jr en Jacques VAN DE GEHUCHTE bij huwelijcke
staet sijn selfs en Frans WIEME in huwelijck met Livina VAN DE GHEHUCHTE
Deelvooght : Guille HAENEBALCKE fs. Pieters
Is over desen seker ende borghe bedeghen Jacobus VAN DE GHEHUCHTE fs. Pieters
Gronden van erfven commene van ’s overleden sijde
Een hofstede end land daeranne ligghende ande suytsijde noort den bosch van Sieur Joachim DE
BACKERE oost Mevr. VAN BEAUVOORDE suyt den heer VAN LOOVELDE groot 555 roeden
Item een partije ettijnghe in een meersch in het 9e bel. arlo 92 west de Calen, noort den herwegh
naer Brugghe oos ende suyt Joannes DE MUYTERE groot 259 roeden
Item int 6e bel. arlo 57 een partije meersch in den Booris west mijn heer LIMNANDER oost Sieur
Jan NECHELPUT noort de Calen groot 149 roeden
Item int 9e beloop arlo 55 eenen bulck lant west de Calen oost Joffr. Isabelle VAN HAUTE noort
den heere VAN LOOVELDE groot 343 roeden
Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert deelsaem tusschen den hauder ende dhoirs
In het 3de bel. arlo 53 een hofstede groot 219 roeden suyt den herwegh west de dreve
In het 14de bel. arlo 38 dhelft van eenen bulck lant wanof de wederhelft competeert Jan ende Vyntien
VAN RENTERGHEM bij de boskeete int gheheel groot 591 roeden over dhelft 295 ½ roeden
Item in het 9de bel. arlo 39 dhelft van een partije lant ghenaemt den helsbulck groot 271 roeden
Tot laste van Louys VAN DE GHEHUCHTE over verschenen huyspacht 5 £ 12 sch. 8 gr.
Tot laste van den selven benevens de weesen Bauduyn VAN HIJFTE als hoirs van Jacques
VAN DE GHEHUCHTE de 2/3de deelen van een obligatie van 23 £ 6 sch. 8 gr.
Item comt in baete over den prijs van het derde deurgaende wanof de resterende twee derden
competeren Louis VAN DE GHEHUCHTE ende dhoirs Bauduyn VAN DE GHEHUCHTE van de
edificien staende op de hofstede hun ghesaemdelijck onverdeelt competerende binnen de prochie in
den wijck van Luchteren ende jeghenwoordigh bewoont bij Louys VAN DE GHEHUCHTE
Recompense die den hauder schuldigh is te doen an sijne kinderen ter causen naerschreven
Te weten datter binnen huwelijck is vercocht een partije lant ghecommen van s’overleden sijde
gheleghen binnen de prochie van Landeghem groot in erfven ontrent 225 roeden aen Edewart
VERHOYEN voor de somme van 10 £ gr. courant comt alhier over dhelft in recompense ter somme
van 5 £ gr.
17de meye 1730
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende maeckt Tanneken COCQUYT filia Lievens
weduwe van Jacobus BEELAERT filius Pieters handelaere vooghde van de onderjaerighe weese van
Charles BEELAERT fs. Pieters voornoemt, mitsgaders sij oock is presenterende aen Jooren
BEELAERT oom ende naesten bestaende paterneel ende Jan MULLEMS oom ende naesten
bestaende materneel van Pieternelle BEELAERT fa. Charles
Joos CORNELIS in huwelijck geweest met sweesens moeder
21ste meye 1730
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen overgheeft Joannes KEERSSE fs. Jacques Schepenen
van alsulcke handelijnghe ende administratie bij hem ghehadt van differente restanten van de
venditien ghehauden bij wijlent Sr. Joseph SPELIERS overleden Amman deser prochie ten
versoecke van zijn weduwe Marie Therese PENNEMANS
24ste meye 1730
Er volgen nog 35 blazijden van vendities die nog niet afgewerkt waren.
-----------------------------------------------------Pieter VAN DEN BERGHE fs. Jans, overl. Dronghen 1ste september 1729 (Reg. 201 fo 168v)
He.: Anna Marie VAN KERCHOVE fa. Geeraerts
K.: Lievijne VAN DEN BERGHE = 11 jr
V.M.: Geeraert VYNCKE fs. Lievens, oom
Aen dese hauderigghe competeert een hofstede met een meersselken noort de Veirstraete suyt de
leye groot 200 roeden compt samen met dhofstede 524 roeden
19de july 1730
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Blad met zegel 1730 / Ses S.
(Reg. . . fo 171)
Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen desen maeckt ende overgheeft Joos MESTDAGH in
qualiteyt als staenden vooght gheweest over wijlent Carel DEBBAUT mitsgaders over Livine
ende Anna DE ROOSE filia Lievens sijn twee minderjaerighe susters van halfven bedde verweckt
bij Janneken DE BIL, eerst weduwe van Joos DEBBAUT ende lest van den voornoemden Lieven
DE ROOSE, Francois THIENPONT in huwelijck met Susanna DE CLERCK fs. Jaecques
weduwe vanden voornomden Charles DEBBAUT fs. Joos, ende aen Andries, Lieven, Jooris ende
Adriaen mitsgaders Maurus TOCH, benevens Jan LOOTENS thuwelijck hebbende Anna TOCH,
Philippe VAN DE STEENE in huwelijck met Livine TOCH, Joannes MAES in huwelijck met
Petronelle TOCH, Pieter HUTSEBAUT in huwelijck met Livine TOCH ende an (opengelaten)
als voocht over de (opengelaten) minderjaerighe weesen van Thomas WITTEVRONGHEL
verweckt bij Marie TOCH fa. Andries, alle hoors van den voornomden Carel DEBBAUT
presenterende dese aen Ulieden heeren Amman Burghmeester ende Schepenen deser ghemeene
vierschaer van Dronghen omme ghesloten ende ghearresteert te worden naer behooren.
Ontfanck
Alvooren ter handt nemende den SVG ghemaeckt ten sterfhuyse van het voorschreven Janneken
DE BIL alhier voor Ulieden heeren overghebracht den 8ste octobre 1721 alwaer bij het eerste cappitel
is ghebracht het eenigh hofstedeken emmers dhelft van dien bij haer achterghelaeten wanof de
wederhelft is naerghelaeten bij den voornomden Joos DEBBAUT sijnen vader ende moeder het
welcke den rendant op den lesten april 1720 heeft verpacht aen Lieven SNOECK ten drij ponden
grootten tsiaers . . .
...
6de nov. 1730
-----------------------------------------------------Carel DEBBAUT fs. Joos sone van Jan bij Janneken TOCH fa. Lucas, den selven Carel
DEBBAUT gheprocreert bij Janneken DE BIL filia Arnaut ende overleden binnen de prochie van
Ste Maria Leerne, Lande van Nevele op den 20ste january 1730 Saligher memorie, die bij desen
doet maeckt ende overgheeft Susanne DE CLERCQ fa. Jacques hauderigghe bleven ten selven
sterfhuyse an Joos MESTDAGH staende voocht ghecreert over Livine ende Anne DE ROOSE
fa. Lievens bij het voorschreven Janneken DE BIL in haer 2de huwelijck, beede susters van
halfven bedde van dese overledenen ende alhier representerende sijne gheheel moederlijcke sijde,
voorts aen Andries ende Lieven TOCH, Jan LOOTTENS thuwelijck hebbende Anna TOCH,
Philippe VAN DE STEENE in huwelijck met Livine TOCH alle kinderen van Geeraert TOCH
fs. Jans sone van den voornoemden Lucas, mitsgaders aen Jooris , Adriaen ende Maurus
TOCH, Joannes Maes in huwelijck met Petronelle TOCH ende Pieter HUTSEBAUT thuwelijck
hebbende Livine TOCH alle kinderen van Andries fs. Jans voornoemt sone van den ghemelden
Lucas ende aen Jan GHEERNAERT soo over hem selven als voocht van Wittevronghel fs.
Jacques bij Marie TOCH fa. Andries voornoemt
...
...
Gronden van erfven commende van de zijde van den overledenen
Dhelft van ende t’derde van de wederhelft van een behuyst hofstedeken ghestaen in het durp groot
33 roeden ende is ten versoucke van dese hauderigghe vercocht op den 18de oct. 1730 aen Lieven
SNOUCK voor de somme van 21 £ gr. sterck wisselghelt
13de november 1730
-----------------------------------------------------Dominicus WIEME , smid, overl. Dronghen Luchteren 18de meye 1729 (Reg; 201 fo 177)
Wdnr in (1ste x) van Marie VERCRUYSSEN fa. Jans
K.(uit 1ste x): Pieter SNOECK fs. Pieters in huwelijck met Francoyse WIEME ende Marten
DE SCHUYTERE in huwelijck met Jenne Marie WIEME
He.: (2de x): met Marie VAN DE VENNE fa. Jans
K.(2e x): Gaspard = 17 jr, Marie = 15 jr, Lucia = 13 jr, Livine = 11 jr, Joanna = 9 jr, Judoca = 5 jr
ende Lieven WIEME =1 jaer
V.P.: Charles VAN HOOREBEKE fs. Jans
Gronden van erfven ghecommen van de zijde van den overledenen
Een hofstedeken en smesse met het schuerken daeranne nevens den herbergh de Boskeete groot 30
roen oost de Boskeete ende suyt de straete gheleghen in het 3de bel. arlo 48/2 29ste nov. 1730
------------------------------------------------------
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Liquidatie ende bewijs ten sterfhuyse van Janneken MOREEL overleden
(Reg. 201 fo 179v)
huysvrauwe van wijlent Jan DE BUCK fs. Lievens nopende tgonne ghemeene ghebleven is
tusschen Francoise BEELAERT fa. Pieter hauderigghe bleven ten sterfhuyse van den voorschreven
Jan DE BUCK ende dhoirs ende erfghenaemen van het voorschreven Janneken MOREEL
Is ghemeene ghebleven 8 £ 6 sch. gr. tot laste van Pieter DHAENENS over reste van cheynspacht
dewelcke sijn ontfanghen ende alhier vergoed wordt over het 4de paert
2de april 1731
-----------------------------------------------------Jan DE BUCK fs. Lievens, overl. Drongen Schuyterstraete 6de febr. 1731 (Reg. 201 fo 183v)
Wdnr in(1ste x): van Janneken MOREEL fa. Lievens
K.(1ste x): Marie = 18 jr, Louis = 15 jr en Barbarine DE BUCK in huwelijck met Jan LANTSMAN
fs. Lievens, ende Joanna DE BUCK in huwelijck met Christiaen BIJL fs. Christiaens
V.P.: Laureyns DOSSCHE fs. Jans
He.(2de x): Francoise BEELAERT fa. Pieters.
Gronden van erfven commende van soverleden sijde, staende te volghen aen sijne hoirs
Een hofstedeken op den wijck van Keuse begrepen in het 13de bel. arlo 28, groot 29 roeden van
welcke hofstede noch een deel is begrepen in het 13de bel. van het 26ste arlo
Op den Gaepaert Cauter d’helft van een patijken lants wanof de wederhelft competeert aen dhoirs
van Janneken MOREEL fa. Lievens groot 107 roeden in het 13de bel. arlo 27
Dhelft wanof de wederhelft competeert als vooren van een partije lant op den Gaepaert Cauter
begrepen in het 20ste bel. arlo 107 ende groot 266 roeden
Het voorschreven hofstedeken ende lant ghebruyckt bij Pieter DHAENENS fs. Jans
Gronden van erfven gheconquesteert staende hemlieden huwelijck
Een behuysde hofstede in de Schuyterstraete ontrent Bassebekedriesch in het 19de bel. arlo 40ende
groot 406 roeden met een stucxken lant in het 19de bel. arlo 41 groot 520 roeden, met noch een
partije lant in het 19de bel. arlo 45 groot 530 roeden toecommende bij coope jeghens d’erfghenaemen
van Sieur Joachim DE SADELAERE in het jaer 1728
18de april 1731
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgeeft (Reg. 201 fo 188v)
Laureyns VAN BEVEREN fs. Gheert over de minderjaerighe weesen van wijlent Adriaen ALLIJN
fs. Francois bij Livine VAN DE WOESTIJNE fa. Jans ditte van alsulcke administratie bij hem
ghehadt van de goederen tsedert den SVG ghepasseert den 7de dec. 1729
Betaelt aen Joannes DE MULDER 6 £ gr. over twee jaeren onderhaut van Livijne ALLIJN
Betaelt aen Norbert VAN HOOREBEKE 6 £ gr. over twee jaeren onderhaut van Christine ALLIJN
Betaelt 4 £ 3 sch. involdoenijnghe van haudenisse van Judocus ALLIJN tot den dagh van sijn
overlijden. Men verstaet dat Joannes ALLIJN ten huyse van Jan DE MULDER niet en wort
onderhauden, wordt gheordonneert aenden rendant binnen 14 daeghen de weese Adriaen ALLIJN
uyt den voornoemden huyse te beweghen ende alhier te besteden ofte in de prochie van Vinderhaute,
benevens Marie ALLIJN woonende ten huyse van Carel VAN DE STEENE 13de juny 1731
-----------------------------------------------------Isabelle DE MUYTERE fs. Geeraert
(Reg. 201 fo 190)
de
overl. Dronghen op den wijck van Baerlevelde den 6 july 1730
Hr.: Jan DE VREESE fs. Lievens
K.: Marie Anneken = 3 jr 2 m., Joanna = 20 m. ende Livina Petronelle 8 daeghen
V.M.: Frans BACQUILLIAU
Compareerde in persoone Lieven DE VREESE fs. Lievens welcken comparant hem verclaerde te
stellen seker ende borghe voor desen staet in baeten ende commeren 13de juny 1731
-----------------------------------------------------Isabelle DE VLIEGHERE fa. Jacques, overl. Dronghen den 3de maerte 1731 (Reg. 201 fo 191v)
Hr.: Lieven CALLOOT fs. Jan
K.: Anna Maria CALLOOT = 7 jr
V.M.: Lieven DE VREESE fs. Lievens, oom
Voor desen staet in baeten ende commeren borghe bedeghen Francois CALLOOT fs. Jans
Comt in baete over den vyerboodt 7 £ gr.
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(Reg. 201 fo 209v)
Marie CORIJN filia Frans, overl. Drongen 20ste december 1730
Hr. : Adriaen DIERICX filius Livinus ende Joanna RAES
K.: Livinus = 18 jr en Joannes Baptiste = 16 jr
V.M.: Pieter GRIJP als oom
Gronden van erfven commende van soverledens sijde
Een partije landt op Luchter Cauter ligghende onverscheen ende onverdeelt met de drij kinderen van
Frans CORIJN die hij hadde bij Livijne DE JAEGHER compt over een vierde tot 150 roeden
Compt noch in proprieteyt een 4de van 500 roeden meersch gheleghen in eene meersch ghenaempt
de dusent roede waervan de helft competeert aen Jan DOBBELAERE wonende tot Ghendt
gheleghen in de laeke noort Francois VAN LOO causa uxoris compt voor de weesen tot 125 roeden
Gronden van erfve commende van den houder
Een behuysde hofstede bestaende in een ceucke met de camer, celder ende de schuere in het dorp
gheleghen noort de calsije oost Lowijs VLERICK west sijn suster Isabelle Clara die overleden is
Noch de helft van een hofstede in het dorp nu bewont bij Livijne SNAUWAERT gheleghen binnen
dorp suyt de straete noort de bovenstaende Isabelle met het wederdeel
Een partije landt groot 301 roeden gheleghen op den wijck den Boelenaere noort ende oost de abdije
van Dronghen suyt Lowijs VLERICK west den meulenwegh
22ste april 1731
-----------------------------------------------------Marie NUYT fa. Christoffel, overl. Drongen Luchteren 29ste meye 1731
(Reg. 201 fo 206)
ste
weduwe in (1 x) van Jan LIPPENS
K.(1ste x): Guille =18 jr, Jan =17 jr, Joanna =14 jr, Charles =12 jr, Pieter =10 jr ende Francoys = 8 jr
Hr.(2de x): Adriaen DE SCHUYTER fs. Jans
V.M.: Guilliame BISSCHOP fs. Jans
24ste juny 1731
-----------------------------------------------------Pro Deo Ten sterfhuyse van Pieter VERLEYEN fs. Pieter
(Reg. 201 fo 196v)
overl. Dronghen op 11de january 1730 in de Schuyterstraete
He.: Livina DE MEYERE fa. Laureyns
V.P.: Jan VERLEYEN fs. Pieters oom
K.: Joanna Marie = 3 jr en 2 maenden en Anne Marie VERLEYEN = 1 jaer 28ste july 1731
-----------------------------------------------------Joannes VAN NIEUWENHUYSE fs. Guille, overl. Aertzeele 16de jan. 1726 (Reg. 201 fo 197v)
Denwelcken aldus maeckt ende overgheeft Pietronelle VAN NIEUWENHUYSE wdwe van
Andries VERHOEST als hautsten hoir . . . . . . . .
....
Over Ferdinand DE SMET fs. Guille onderjaerighe weese gheprocreert bij Marie WILLEMOT
saligher memorie overleden binnen de prochie van Dronghen beneffens Godelieve DE SMET haere
moeye alsnu overleden. Een coorenwindmeuelen ende woonhuys met de schuere met alle
dependentien ertwortel ende nagel vast ghestaen in de prochie van Aertzele groot in erfven ontrent
24 roeden in coope vercreghen jeghens sijnen vader
Twee partijkens bosch gheleghen in Wonterghem ieder groot een vierendeel
Differente partijen van lande groot int gheheele 2 bunderen en half gelegen in de prochie van
Grammen in cheyns ghegeven aen Christiaen DE SPOIR
14de sept. 1731
-----------------------------------------------------Pro Deo ten sterfhuyse van Sieur Pauwels VAN DE STICHELE fs. Jans
(Reg. 201 fo 207v)
in sijn leven stedehauder van den Bailliu van Deynse binnen dese prochie van Dronghen
overl. Dronghen den 25e meye 1731
He.: bij Janneken SCHAMP filia Jans op
K.: Isabelle Therese = 16 jr ende Joannes ende Marie VAN DE STICHELE beede hun selfs
V.P.: Jan Baptist VAN DE STICHELE fs. Jans voornoemt oom
Commeren ende lasten
Aen Joannes SCHAMP fs. Jans tot Amsterdam over pachten van zijne goederen bij den overledenen
over den selven ontfaen 8 £ grooten
Den overledenen is ghecondemneert alhier ten hove in den inhauden van quohier van de selve
restanten bedraeghende alsnoch 4 a 5 dusent ponden grooten . . .
...
11de sept. 1731
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Livine CORNELIS fa. Guilliaeme,
(Reg. 201 fo 204)
overl. Dronghen den 9de july 1731 in den wijck van Alewijn
Wdwe in (1ste x) van Pieter VERMEERSCH filius Jans
K. (1ste x): Joannes =21 jr, Jacobus =18 jr, Livina =15 jr en Judocus VERMEERSCH =13 jr
Hr.(2de x): Pieter BEELAERT fs. Victor
K.(2de x): Pieter BEELAERT = 4 jr eenigh kint bij desen hauder
V.M.: Lieven DE GRAEVE fs. Lievens
Op datum van 19de sept 1731 woont Loys VERMEERSCH fs. Jans tot Ghendt in het Spaens Casteel
Heeft hem seker ende borghe gestelt Francois VERMEERSCH fs. Pieters 19de sept. 1731
-----------------------------------------------------Jacquemijntgen COMPRE fa. Joos, overl. Dronghen op den 8ste april 1730 (Reg. 201 fo 208v)
Hr.: Jacques MAELFIJT fs. Jacques
K.: Pieternelle = 7 jr ende Joos MAELFIJT = 4 jr
V.M.: Joannes COMPERE, oom
Men staet schuldigh aen de autste weesen van 1ste bedde over haere weese pennijnghen de somme
van 10 £ 7 sch. 5 gr.
17de oct. 1731
-----------------------------------------------------Anthone VAN DEN ABEELE fs. Pieters
(Reg. 201 fo 214)
overl. Dronghen den 5de juny 1731 in de Beeckstraete
He.: Martine DE RUYTERE nu in huwelijck met Judocus DE BAETS fs. Jans
fa. Pieters ende Janneken VAN DE STEENE
K.: Pietronelle VAN DEN ABEELE = 6 maenden
V.P.: Emanuel VAN DEN ABEELE fs. Pieters voornoemt
Gronden van erfven commende van s’overledens sijde ende bijdien volghende sijnen hoirs
Een hofstede ende lant binnen de prochie van Vinderhaute in de Schauwbroeckstraete groot 250
roeden ghecommen uyt den hoofde van sijnen vader benevens de seven broeders ende susters
Recompense bij den hoor an dhauderigghe te doen over de vercoopijnghe van haere goederen
Den overledenen heeft vercocht an Pieter DE RUYTER tot Sleyne tvierde deurgaende in differrente
partijkens lants gheleghen in de selve prochie, op dhauderigghe ghesuccedeert metten overlijden
van Janneken VAN DE STEENE haere moeder voor de somme van 32 £ gr. 17de oct. 1731
-----------------------------------------------------Livine BACQUILLIAU fa. Jans bij Marie VERMEERSCH in sijn 2de huwelijck (Reg. 201 fo 216)
overl. Dronghen op den 22ste meye 1731 op het dorp in den herberghe Ste Anthone
Hr.: Thomas HORIE fs. Pieters, tavernier
Aen Anna MONIER fa. Jan bij Anna BACQUILLIAU fa. Jans voornoemt in sijn 1ste huwelijck,
mitsgaders Lieven, Victor, Joannes, Pieter ende Francois MONIER fij Guilliaeme fs. Jan ende Anna
BACQUILLIAU voorseyt, voorts aen Joannes BACQUILLIAU vertrocken naer Cathalonien ende
Sr. Guille DE LA HEYE in huwelijck met Joffr. Isabelle BACQUILLIAU beede kinderen van Jan
bij Marie VERMEERSCH in sijn 2de huwelijck, voorts aen Francoys DE BACKER in huwelijck met
Marie BACQUILLIAU fa. Jan bij Elisabeth VERBIEST in sijn 3de huwelijck ende Joannes ende
Jacobus ORIE fs. Pieters bij Cathelijne BACQUILLIAU fa. Jan ende Elisabeth VERBIEST.
Deelvooght: Frans BACQUILLIAU fs. Laureyns over Frans, Livine ende Marie DE VLIEGHERE
fij Adriaens bij de voornoemde Cathelijne BACQUILLIAU in haer 2de huwelijck. Alsoo Catharine
DE VLIEGHERE hemlieden suster van vollen bedde door dese overledene is ghelegateert met het
3de deurgaende van alle haere naerghelaeten goederen
Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck
Een huys stede ende erfve ghestaen op het dorp voor het groot kerckhecken wesende een herberghe
alwaer voor tecken uytsteeckt Ste Anthone mette scheure ende lochtynck daermede gaende tsaemen
groot 177 roeden bij coope ende erffenisse van den 24ste febr. 1712 ghepasseert voor Amman
Burghmeester ende Schepenen van Dronghen
Een hofstedeken gheleghen op den wijck van Slijndonck ende den uytplant op den Slijndonck
Driesch groot een ½ ghemet sonder den uytplant commende bij coope van Philippe VAN
KERREBROECK fs. Daniel ende Geeraert SUTTERMAN in date 28ste april 1728 in pachte
ghebruyckt bij Lieven DE BOUVERE
20ste oct. 1731
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Pieter BEELAERT fs. Victor, overl. Dronghen Alewijn 1ste february 1732 (Reg. 201 fo 225)
Wdnr (1ste x) van Livina CORNELIS fa. Guillaume RAEDHOF
K. (1ste x): Pieter BEELAERT eenigh kint
He.(2de x): Joanna DE REUCK fa. Pieters
V.P. Lieven BEELAERT, oom
Joannes DE REUCK fs. Pieters tot Ste Jans Leerne bij den blende haene den welcken hem
verclaerde te stellen seker ende borghe over desen staet in baeten ende commeren
Frans DE REUCK fs. Pieters voornoemt tot Sinte-Margriete
14e maerte 1732
-----------------------------------------------------Livine DENIJS fa. Charles (extract uit de P.R. = 43 jr.)
(Reg. 201 fo 227v)
overl. Dronghen op den 25ste aug. 1714 in de herberghe De Floncke
Hr.: Pieter BRAEM fs. Augustijn
K.: Augustijn bij ghetijdighe aude van 25 jr, Pieter COCQUYT fs. Joos in huwelijck met Magdalena
BRAEM, Augustijn DE DECKERE in huwelijck met Joanna BRAEM, Marie BRAEM weduwe van
Jan WILLEMOT, Francoyse = 20 jr ende Cornelia BRAEM 19 jr
V.M.: Joannes KEERSSE fs. Jacques
Den hauder heeft met d’overledene ten jaere 1704 in cheyns ghenomen van dheer CASTORO sekere
gront waerop hij heeft ghestelt den herberghe De Floncke dewelcke nu competeert dhoirs van Joos
BRAEM groot 147 roeden ende waerop hij heeft ghebauwt een steenen huys 20ste maerte 1732
-----------------------------------------------------(Reg. 201 fo 229)
Pieternelle VERLYNDEN fa. Joos, overl. 3de febr. 1732
weduwe in (1ste x) van Lieven STEYAERT fs. Joos (SVG 28ste febr. 1720)
K.(1ste x): Geeraert bij ghetijdighe oude sijn selfs, Pieter = 24 jr ende Joannes = 17 jr.
Hr.(2de x): Joannes VAN DER HULST
V.M.: Charel VERLYNDEN, oom
Alvooren geeft men te kennen dat bij den SVG ghepasseert den 28ste febr. 1720 is ghebrocht de
hofstede daer d’overledene is uytgestorven de welcke is in cheynspacht
41 roeden lant ghehauden in cheyns van de erfachtighe vrauwe deser prochie gelegen op den
helshoeck daer alsnu op is staende een huys
Men is schuldigh aen de weesen over hun paert ten sterfhuys van Nicolaes WYBO ende het
sterfhuys van Jan JOE tsamen 2 £ 3 sch. 4 gr.
20ste maerte 1732
-----------------------------------------------------Frans YDE fa. Frans,
(Reg. 201 fo 231)
overl. Drongen den 23ste sept. 1731 in den wijck van de Schuyterstraete
He : Elisabeth DE MAERSSCHALCK fa. Pieters
V.P.Geeraert Anthone YDE fs Frans oom (HIJE)
K. : Joanna Marie YDE =10 maenden eenigh kint
Gronden van erfven commende van soverleden zijde
Het vijfde deurgaende van een behuysde hofstede wanof de resterende vier deelen competeren den
voornoemden Anthone, Jan, Marie ende Livijne YDE gheleghen binnen dese prochie in den
voornoemde wijck van de schuyterstraete groot beth 300 roeden met ghelijck deel in de huysijnghen
edificien boomen ende catheylen daerop staende ende medegaende abouterende suyt Sr. Jacques
SCHAMP suyt ende west de schuyterstraete noort ende west dhoors KIECKEPOES den overleden
toecommende bij successie van sijnen vader ende moeder
Een ghelijck deel van een partije lant gheleghen als vooren 300 roeden west den paradijs bosch ende
oost Laureyns YDE wanof de eene helft competeert dhoors Geeraert YDE fs. Jans noort den paradijs
bosch oost Laureyns YDE belast ten heerlijcke renteboeck van d’erfachtighe vrauwe deser prochie
Een ghelijck vijfde deel wanof de wederhelft competeert als vooren van een partije lants groot int
gheheele een ghemet onbegrepen, noort het paradijs oost Geerolf VAN OOTEGHEM
Aen Anthone ende Jan IDE de weese van Livine IDE overleden huysvrauwe van Jan DE ROOSE fs.
Martens ende Marie IDE uxor van Ignatius DE ROOSE par reste van huys ende lantpacht tot
kerstavont 1731 naer aftreck van de gedaene reparatien 3 £ 18 sch. 6 gr. 22ste maerte 1732
------------------------------------------------------
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(Reg. 201 fo 236)
Jan GRIJP fs. Jans, overl. Dronghen 15de 7bre 1731
He: Livine VAN DE VOORDE fa. Guille nu gehuwd met Philip KLEPKENS fs. Jans
K.: Joanna = 6 jr, Lieven = 4 jr ende Livijne GRIJP = 15 maenden
V.P. Lieven GRIJP als naesten bestaenden
Stelde hem sekere ende borghe over desen staet Guille VAN DE VOORDE fs. Lievens woonende
op het dorp in de Veerstraete
Gronden van eirven staende huwelijck geconquesteert
Hofstede in Bassebeecke met 50 roeden in cheyns gebruyckt bij Philippe VAN DER STEENE
suyt het Bassebeck straetjen saemen groot ontrent 600 roeden
Eene partije landt ghenaemt den Waermoes lochtinck gheleghen als vooren groot in eirven 325
roeden
13de meye 1732
-----------------------------------------------------Lieven VAN DE KERCKHOVE, overl. Drongen op den 4de 9bre 1731 (Reg. 201 fo 238)
He.: Isabelle SCHAMP fa. Jans
V.P. Joos DE MUYTTERE als naesten bestaenden
K.: Theresia =14 jr ende Joannes VAN DE KERCKHOVE = 11 jr.
Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen
Een partije landt geleghen in de prochie van Meerendre in pachte gebruyckt bij Pieter DE CUYPER
Een partije landt geleghen in de prochie van Lovendeghem op den wijck Loo in cheyns gebruyckt bij
Jacobus CLAEYS en een partije landt gheleghen als vooren in pachte gebruyckt bij Jan DE BAETS
Een partije landt geleghen in Vosselaere in pachte gebruyckt bij Jan VAN SPEYBROECK
Een partije landt in Dronghen bij dit sterfhuys gebruyckt groot 250 roeden
Recompense die de weesen moeten doen aen hunne moeder ter cause van haere sijde haudende
gronden te weten twee partijkens landt deen an dander gelegen op Noorthaut ende vercocht aen
Geeraert DOBBELAERE ende Lieven DE RONNE
13de meye 1732
-----------------------------------------------------Lieven DOBBELAERE fs. Cornelis
(Reg. 201 fo 240v)
ste
overl. Dronghen den 30 sept. 1731in den wijck van Slindonck
ende sijne huysvrauwe Marie JOOS , overl. als vooren op den 26ste febr. 1732
K.: Livine = 19 jr, Marie = 15 jr ende Francoyse DOBBELAERE = 12 jr
V.P.: Louys DOBBELAERE fs. Cornelis ende V.M.: Pieter DE PAEPE
Desen sterfhuyse heeft ghecompeteert ende in cheyns ghenomen een woonhuys ende voordere
edificien van schuere stallijnghen over boomen ende andere catheylen staende op de proprieteyt van
wijlent Dhr Christoffel PLASSCHAERT op den wijck van Slindonck groot 6 ghemeten 171 roeden
ende op den 30ste april verbleven op Pieter DE MEYERE fs. Gillis voor hem ofte sijnen commant die
hij heeft ghedenomeert als den persoon Pieter DE VREESE fs. Lievens
28ste meye 1732
-----------------------------------------------------Pieter BEELAERT fs. Jacques
(Reg. 201 fo 242)
overl. Dronghen in den wijck van de Beeckstraete 17de december 1731
He. Janneken SERWEYTENS fa. Jans fs. Guille
V.P. Jooris BEELAERT fs. Pieter
K.: Pieter = 4 jr,(is commen toverlijden naer sijnen vader) Pieternelle BEELAERT =6 jr. 5 maenden
mitsgaders over de ongheboren vrucht daervan deze hauderigghe nog niet en is verlost
De ongheboren vrucht is ghebaert den 8ste april 1732 en is ghenaemt Pieter 9de juny 1732
-----------------------------------------------------Marten IKET fs. Philips, overl. Drongen Schuyterstraete 22ste jan. 1732 (Reg. 201 fo 246)
He: Livina VINCKE fa. Joos
K.: Joannes = 24 jr, Jacquemijne = 21 jr, Christine = 18 jr, Livinus IKET = 14 jr, ende Joanna IKET
bij ghetijdige aude haer selfs ende Pieternelle IKET in huwelijck met Jan DE SCHUYTER fs. Jans
V.P. Joannes VAN AUGHEM
Hebben in cheyns ghenomen van Mr. Frans COLIJNS 800 roen lants gheleghen in dese prochie in
de Schuyterstraete alsnu competerende Joncker Leo MAHIEU causa uxoris op den 25ste maerte 1715
en hebben daerop ghebauwt seker huys met de voorder edificien
18de juny 1732
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Marie DE BOUVERE fa. Lievens,
(Reg. 201 fo 248 )
overl. Drongen in den wijck Keuse den 3de meye 1732
Hr. : Gillis DE SMET fs. Louys
Kinderen: Jacobus =7 jr en Livina =5 jr en 5 maenden
V.M. Maurus DE BOUVERE fs. Lievens voornoemt s’overledene broeder
Heeft hem borghe gheconstitueert voor desen staet Jacobus DE SMET fs. Loys woonende binnen
dese prochie in den wijck van de beeckstraete
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert
Een partije meersch binnen dese prochie groot 453 ½ roeden oost ende suyt de leye commende bij
18de juny 1732
coope van Jooris CORNELIS par erffenisse den 5de febr. 1727
-----------------------------------------------------Joanna BOONE fa. Francoys, overl. Drongen 7de meye 1732
(Reg. 201 fo 244v)
Hr: Carel VAN DE WALLE fs. Jooris
Kinderen: Frans =23 maenden, Aldegonda VAN DE WALLE = 7 maenden
V.M. Frans BOONE fs. Jans
Verclaerde hem te stellen seker ende borghe over desen staet in baeten ende commeren Gheeraert
VAN DE WALLE fs. Jooris onder belofte als naer rechte over desen staet 18de juny 1732
-----------------------------------------------------Maria DE VREESE fa. Lievens,
(Reg. 201 fo 250v)
ste
overl. Drongen 8 maerte 1732 in den wijck van Slindonck
Hr: Jan VAN BEVEREN fs. Geeraert
K.: Pieter en Adriaen VAN BEVEREN hun selfs man, Lieven = 24 jr en Jan = 20 jr en Joosijntien
VAN BEVEREN in huwelijck met Jan SCHELSTRAETE fs. Pieters en Marie VAN BEVEREN
in huwelijck met Jacobus VAN DE GHEHUCHTE
V.M.: Joannes DE VREESE fs. Adriaen
Gronden van erfven commende van soverledens zijde ende bijdien volghen haere hoirs
Een behuysde hofstede bij den hauder bewoont gheleghen jeghens den Slindonck driesch met een
partije lant achter de selve hofstede noort oost Poortackere groot in erfven ontrent 900 roen
Een partije lant ghenaempt de bijloque oost de straete suyt poortackere west den procureur SMET
noort Jan SERWEYTENS groot in erfven ontrent 2 ghemeten
Een partije lant ghenaemt dhostijne gheleghen als de voorgaende suyt mijn heer MAES noort
Poortackere west de straete groot ontrent 260 roeden
Hierbij vind men nog in dit bundel een blad met een declaratie van wat Jan VAN BEVEREN
gheleden heeft van den oorlogh ten jaere 1692 – 1697
18de juny 1732
-----------------------------------------------------Livijne YDE fa. Frans,
(Reg. 201 fo 233v)
e
overl. Drongen op het dorp in de Veirstraete den 8 january 1732
Hr: Joannes DE ROOSE fa. Marten ende Anna PHLIPS, scheepsmaecker
V.M. Anthone IJDE, (HIJE) oom
Kinderen: Anthone DE ROOSE = 3 maenden en 21 daeghen
Compareerde in persoone Ignatius DE ROOSE fs. Jans woonende op den wijck Slijndonck den
welcke hem verclaerde te stellen seker ende borghe voor desen staet
Gronden van erfven commene van soverleden sijde ende bijdien volght haere hoir
Het 5de deurgaende van een hofstede gheleghen binnen dese prochie in de Schuyterstraete groot
beth 300 roeden ende dhelft in twee partijen lants wanof de wederhelft competeert Geert
YDE fs. Jans waervan de resterende vier deelen competeren Anthone,Jan, Marie ende de weese
Frans YDE de jonghe met dewelcke den hauder op den 25ste april 1732 heeft anghegaen de
uytgroottijnghe
Den SVG van Joannes DE ROOSE sijn moeder is ghepasseert den 7de ouste 1715, mits 9 £ 16 gr.
over het capitael dat wijlent sijnen vader soude ontfanghen hebben van de wdwe EGGHERMONT
op Ste Pieters Aelst ende beset op gronden aldaer gheleghen welcke rente emmers het voorseyde
part der selve op den hauder was ghesuccedeert metten overlijden van sijne moeder . . .
28ste april 1732
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Marie ARNAUT fa. Jans,
(Reg. 201 fo 256)
overl. Drongen op den 9e dec. 1731 op het dorp aen den Rijnchelram
wdwe van Joos BRAEM
K.: Pieter = 23 jr, Livine = 18 jr Marie Florence = 13 jr mitsgaders aen Norbertus BRAEM ende
Joannes AUDENROGGHE in huwelijck met Pieternelle BRAEM, Isabelle BRAEM beth dan
25 jr,alle kinderen in haer huwelijck verweckt met wijlent Joos BRAEM
V.M. : Joannes ARNAUT fs. Jans
Gronden van erfven met wijlent haeren man gheconquesteert
Een stuck Cauters in het 11de bel. arlo 43 groot 370 roeden commende bij coope van Joncker Jan
Frans DE CASTRO den 11de juny 1715 ghebruyckt bij Norbert BRAEM
Een behuysde hofstede gheleghen op den wijck van Keuse groot 140 roen staende in het 20ste bel.
arlo 165 commende bij coope van Jan MYNCKE den 24ste jan. 1703 . . .
...
Een hofstede op het dorp groot 50 roen staende in het 17de bel. arlo 149 commende bij coope van
Lieven BRAEM fs. Jans den 24ste maerte 1706 met eenen bogaert commende bij coope als vooren .
groot 50 roeden staende in het 17de bel. arlo 218 . . . . . .
Een hofstede staende op cheyns van de erfachtighe vrauwe deser prochie ontrent den Vaerendries
suyt Marijn MESTDAGH causa uxoris vidua Philippe GOETGHEBUER groot in erfven 3 roen
commende bij coope van de voorseyde weduwe Philippe GOETGHEBUER 28 meye 1732
-----------------------------------------------------Actum eersten december 1732 ten sterfhuyse van Loys VLERICK ten (Reg. 201 fo 264)
overstaene van Lieven DE KESELE Burghmeester ende Pieter DE MEYERE fs. Gillis Schepenen
hiertoe uijt den collegie gecommiteert opghestelt de naervolghende mobilaire effecten van denselve
sterfhuyse in twee ghelijcke caevels van de letter A ende B ten overstaen van dhr Philip DE FAUX
Ampman ten effecte van tusschen Joannes VLERICK , Judocus SCHELSTRAETE in huwelijck met
Isabelle VLERICK ende Carel BEYAERT in huwelijck met Livijne VLERICK ende de
minderjaerighe weese Frans VLERICK in sijn 2de huwelijck verweckt tsaemen hoirs van voorseyt
hun vaeder in conformiteyt van sententie van 26ste 9bre 1732 jeghens Jaecquemijntken LA ROS
wdwe van voornoemden Loys VLERICK te procederen tot vercaevelijnghe van voorschreven
mobilaire baete gespecifieert ten eerste acte van het 3e cappitel van den SVG overgheven bij replique
van weghen de voorschreven hoirs in hunne saecke alhier ghedient den 24e 8bre 1732 dienvolghende
is ten effecte voorschreven voorts gheprocedeert ten overstaene van voornoemde wdwe gheassisteert
metten procureur VAN RAE ende Joannes VLERICK fs. Loys voornoemt mitsgaders Joannes
MAENHAUT ende de voordere dese onderteekent hebben inder manieren so volght
Den Cavel A ghetrocken ende ghelot is ten cavel ghevallen an de voorschreven hoirs
1732
-----------------------------------------------------blad 1 Vier bladen tekst zegel 1732 ses stuyvers.
Compareerde voor mij Frans DE BROU notaris publick tot Ghendt residerende gheadmitteert bij
hooghe ende moghende heeren van de Raede in Vlaenderen ter presentie van de ghetuyghen in
persoonen Anthone YDE fs. Frans jonghman bij ghetijdighe aude van beth 25 jr sijn selfs bedeghen
Ignatius DE ROOSE ende met hem bij sijnen consente ende thaerder danckelijcke acceptatie Marie
YDE fa. Frans voornoemt sijn huysvrauwe voorts Jan DE WEERT fs. Joos ende met hem tsijnden
authorisatie ende acceptatie als vooren Elisabeth MAESSCHALCK filia Pieters wdwe van wijlent
Frans YDE oock sijne huysvrauwe moeder ende staende vooghde over Marie YDE fs. Frans de
jonghe voorseyt ende eyndelijnghe Frans DE ROOSE fs. Martinus in huwelijck ghehadt hebbende
Livine YDE fa. Frans d’aude vader ende staenden voocht over Anthone DE ROOSE sijn eenigh
minderjaerigh kint naerghelaeten bij sijne huysvrauwe, te kennen ghevende dat tusschen hemlieden
ende Jan YDE fs. Frans d’aude voornoemt ghemeene was eene hofstede gheleghen in de prochie
van Dronghen in de schuyterstraete groot beth 300 roeden met de huysijnghe ende edificien boomen
haeghen ende alle andere groene ende drooghe cattheylen daeroppe staende ende medegaende
abouterende suyt Sieur Jaecques SCHAMP ende noch suyt ende west de selve schuyterstraete,
noort ende west dhoors KIECKEPOES toecommende bij coope danof ghedaen bij wijlent den
voornoemden Frans YDE fs. Zegers. Item eene partije lant gheleghen als vooren groot 300
roeden west den Paradijs Bosch ende oost Laureyns YDE toecommende bij coope alsvooren
ghedaen benevens Geert YDE met de volghende partije
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Blad 2 Vervolg
voor elck van hemlieden totter helft jeghens den erfachtighen heer van t’voorseyde Dronghen par
erffenisse daervan ghepasseert voor des selfs vierschaere den 27ste febr 16. .ende ten heerelicken
renteboek vande selve erfachtighe heer belast met 4 haelsters evene tsjaers ende een ghelijck
deel in eene partije lants gheleghen als de voorgaende groot int gheheele een ghemet onbegrepen
abouterende noort het Paradijs oost Geerolf VAN OOTEGHEM ende west Pieter DE SCHUYTERE
belast alsvooren met drij haelsters een meuken ende eenen achtelynck Evene tsaers toecommende bij
coope ande erfenisse als voorgaende de voorschreven hofstede ende lant hemlieden ghesuccedeert
metten overlijden van den voornoemden Frans YDE fs. Zegher ende sijn huysvrauwe hemlieden
respectiven vader ende moeder, schoonvader ende schoonmoeder mitsgaders grootvader ende
grootmoeder ende gemaeckt de selve hofstede ende landen tusschen hemlieden niet ghevoughlijck
en souden vercaveltende verdeelt worden, soo omme de differente grontlasten daeruytte gaende als
remarquable edificien daeroppe staende ende niet desirerende langher de voorseyde
ghemeensaemhede te continuerenende omme daeruytte te gheraecken verclaerden de respective
comparanten bij desen elck sijn rechte paerten ende deelen soo die op hemlieden respectivelijck
ghesuccedeert ende competerende sijn te cederen ende transporteren bij uytgrootijnghe ende
vriendelijcke verhoirsatijnghe ten behouve van de voornoemde Jan YDE fs. Frans d’aude
jeghenwoordigh woonende binnen deser
blad 3
stede voor ende omme de somme van een 112 £ gr. Vlaems courant ghelt ende alsoo voor elck van
de cedenten de gonne van 28 ponden grooten waervan den cessionaris sal commen inde opheve ofte
ghebruyck den lesten desen maent april 1732 tot als de pachten verschenen worden ghereserveert,
de betaelinghe van de principaele somme te doen met het onderteekenen desen uytterlijck 14
daeghen daernaer ditte boven den last vande capitaelen van alle de heerlijckeende onlosselijcke rente
uytte gecedeerde goederen gaende gheene ghereserveert wies d’achterstellen sullen ghesuyvert
worden door den gonnen de selve hofstede alsnu ghebruyckende als bij voorwaerde daermede belast
sijnde tot date desen mitsgaders boven de omstellinghen van het stellen ende passeren desen met
tgonne dies voorder an dependeert sijnde alhier oock ghecompareert den voornoemden Jan YDE fs.
Frans transport ende uytgroottijnghe inder manieren ende op conditien hiervooren breeder vermelt,
alsoo te accepteren, mitsgaders te volcommen ande somme daerbij ghedeclareert onder de belofte
ende verbant als naer rechte maekende de respective cedenten ende elck van hemlieden . . . . .
vande ghecedeerde . . .ende gherechtight die hemlieden inde hofstede ende landen sauden moghen
competeren gheheel ende teenemael onmaghtigh ende den voornoemden Jan YDE fs. Frans totten
vollen eyghendomende proprieteyt van dies gheheel ende volcommentlijck maghtigh met belofte van
dese jeghenwoordighe uytgrootijnghe cessie ende transport overdeughdelijck te hauden staen doen
blad 4 . .. laeten paysibele jouisseren ende possesseren als sijn ander eyghen ende wel gheaquireert
goet nu ende ten eeuwighen daeghe costeloos ende schadeloos jeghens elcken onder de belofte ende
verbant als hiervooren aldus ghedaen ende ghepasseert in de stadt Ghendt desen 25ste april 1732
-----------------------------------------------------(Reg. 201 fo 254v)
Philippe DE BUCK fs. Joos, overl. Drongen Keuse 13de febr. 1732
He: Joosijntien DE BIL fa. Lievens
K: Pieter = 24 jr, Gillis = 21 jr en Lieven DE BUCK bij ghetijdighe aude van beth 25 jr
V.P.: Jan VEREGGEN fs. Frans
Een partije landt gheleghen op Dronghen in cheynspacht gegeven bij Dhr Judocus INGHELS in
Ghendt aen Philip DE BUCK
16de july 1732
-----------------------------------------------------Joannes DE WULF fs. Francois
(Reg. 201 fo 266)
overl. Dronghen den 10de october 1732 in den wijck van de Schuyterstraete
wdnr in (1ste x) van Marie SPEECKAERT
K.(1ste x): Joanna Petronelle = 16 jr, mitsgaders Joos DE WULF bij getijdige aude sijn selfs
He. : Marie DE KEUKELAERE fs. Lauwerijns
V.P. Pieter MORTIER fs. Aernaut ende V.M.: Gheeraert VASTERSAEGHE
Een huys met de stallinghen in cheyns ghenomen staende op de proprieteyt van den heer marquis
van Deynse
7de febr. 1733
131

SVG

SVG

SVG

Vervolg Bundel 230 SVG, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1732-1733)
Janneken TEMMERMAN fa. Gillis,
(Reg. 201 fo 267)
overl. Drongen den 17de january 1733in den wijck van Keuse
Hr.: Philippe DHAENENS fs. Jooris Schepenen der ghemeende vierschaere
K.: Pieter DHAENENS fs. bij aude sijn selfs nu koetsier in Gent, Andries DE MUYNCK fs. Jans
in huwelijck met Petronelle DHAENENS, Frans = 21 jr ende Lieven DHAENENS = 18 jr
V.M.: Geeraert TEMMERMAN fs. Gillis oom over de minderjarighe kinderen
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert
Hofstede in Keuse bij erffenisse van den 11de maerte 1712 groot 370 roeden commende bij coope
van Jan TEMMERMAN fs. Louys, in het 36e bel. arlo 6
30ste maerte 1733
-----------------------------------------------------Isabelle DE WULF fa. Gillis,
(Reg. 202 fo 4)
ste
overl. Dronghen den 22 juny 1733 in den wijck van Alewijn
wdwe in (1ste x) van : Jan DE CLERCQ
Kinderen uit 1ste huwelijk: Frans =22 jr, Jacobus =24 jr, Marie Isabelle = 19 jr ende voorts Pieter
DE CLERCQ fs. Jans bij getijdige aude sijn selfs ende Jan DE MUYNCK gehuwd met Jacquemijne
DE CLERCQ ende Jacobus PARIDAEN gehuwd met Joosijnken DE CLERCQ
Hr.: Christiaen VAN DOORSELAERE fs. Jans, meulenaer
V.M.: Jooris DE WULF fs. Gillis oom
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert
Dhelft deurgaende wanof de wederhelft competeert an den voornoemden Pieter DE CLERCQ van
een kooren wind ende rosmeulen met den huyse ende voordere edificien groene ende drooghe
catheylen daer opstaende ende medegaende gheleghen binnen de prochie van Sinay lande van Waes
in den wijck van Ruyselaere groot 1 ghemet abouterende daer aen oost Gillis DE CALUWE ende de
weduwe Gillis SAYMAN suyt Jan JACOB west ende noort sheeren straete toecommende bij coope
van Jacobus DE BLOCK par erfvenisse ghepasseert den 11de marte 1726 ende de selve helft
jeghenwoordigh in pachte ghebruyckt bij Adriaen PARMENTIER
Drij stucken saeylandt an een gheleghen binnen de voornoemde prochie van Sinay tsaemen groot
ontrent ses ghemeten abouterende oost aen d’eerste partije
Noch een half ghemet landt gheleghen als vooren bij de herberghe de luytenant toecommende bij
coope van Pieternelle DE KERF met haer aenghegaen den 17de feb. 1732
Sijn schuldigh aen de prochie van Dronghen over pointijnghen ende settijnghen van den Alewijn
meulen
...
...
7de aug. 1733
-----------------------------------------------------Joosijntien VAN KERREBROECK fa. Guille
(Reg. 202 fo 53)
overl. Dronghen op den 5de april 1721 op den wijck van Slindonck
en oock overl. Geeraert VAN RENTERGHEM fs. Guilliame haeren man op den 9de meye 1721
K.: Pieter = 14 jr, Joannes = 9 jr, Anneken = 5 jr ende Lieven VAN RENTERGHEM = 2 jr
V.P.: Jan VAN RENTERGHEM, oom
V.M.: Gillis VAN KERREBROECK fs. Guilliame
Gronden van erfven commende van de zijde sweesen moeder
Een behuysde hofstede in Dronghen met de schueren stallijnghen ende cattheylen met den uytplant
op den Slindonckdriesch daer op staende abouterende suyt ende west den voornoemden Gillis
VAN KERREBROECK west den Slindonckdriesch suyt ende oost het Godshuys van Poortacker
in Ghendt ende noort den heere Raedt Michel staende in het 5de bel. arlo 10
Bijkomende blad met Zegel 1723
Ontfanghen bij onderschreven ghecommiteert tot den ontfanck van de pointynghen ende settynghen
der prochie van Meerendre emmers de restanten der selve van de jaeren 1692 tot ende met 1700
uijtte handen van Jan VAN RENTERGHEM vooght van de weesen Gheeraert VAN
RENTERGHEM verweckt bij Joosijntken VAN KERREBROUCK filia Guille ende hoors van de
selve Guilliaeme VAN KERREBROUCK hemlieden grootvader de somme van 6 £ 3 sch. grooten
soo vele den voornoemden Guille VAN KERREBROUCK schuldigh ende ten achter is in de
voornoemde resten van pointynghen der voorschreven jaer tsijnen laste op sijnen ombloot binnen de
22ste dec. 1734
voorschreven prochie Toorconde den 7de maerte 1723
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Louys VLERICK fs. Jans, Burghmeester der vierschaer
(Reg. 202 fo 68v)
overl. Dronghen den 31ste july 1732 in den wijck van Vierheckenen
weduwnaer van Marie CORIJN fa. Francoys
K.(1ste x): Joannes VLERICK bij ghetijdighe aude van beth 25 jaeren, benevens Charles BEYAERT
ende Livine VLERICK sijne huysvrauwe mitsgaders Judocus SCHELSTRAETE ende Isabelle
VLERICK alle filij Louys voornoemt
He: Jacquemijntien LAROS fa. Martens
K.(2de x) : Frans VLERICK = 7jr en 3 m. eenighe weese met dese hauderigghe
V.P. Jan MAENHAUT fs. Bauduyns
Leen ghecommen van s’overledene zijde te weten een partije meersch in Dronghen in de Bourgoyen
daer men het noemt den Nedermeersch groot 400 roeden bij het 17de bel. arlo 178 toecommende bij
successie van heer Charles VAN DE GHEHUCHTE fs. Charles bij Margriete DE SCHEPPERE
s’overledene moeder ende broeder van halfven bedde
Behuysde hofstede verkregen bij donatie inter vivos bij Joanna VAN DE GEHUCHTE gestede
begijntien in Ste Elisabeth te Ghendt op 4 dec. 1694 ende de resterende drij deelen van de viere hem
toegecommen op 5de nov. 1723 bij den overlijden van Charles VAN DE GEHUCHTE ghepasseert
ten greffie der prochie van Vinderhaute
11de meye 1735
-----------------------------------------------------Blad met zegel 1733 en Vier S.
Op den 27e ende 28e maerte 1733 hebben wij onderschreven Ignatius Jacobus VAN DAMME
ende Louys Norbertus DE SCHUYTTERE beede ghesworen prijsers ende costumes gheadmitteert
bij mijn edele heeren Bailliu ende mannen van Leene vanden Auderburgh van Gendt residerende
respectivelijck binnen de stede ende vrijhede van Nevele ende prochie van Ste Maria Leerne ter
causen van Levijne DE VREESE weduwe ende hauderigge bleven ten sterfhuyse van Jan BUYSE
overleden binnen de prochie van Dronghene, ende Lieven VAN IPRE ende Jan DOBBELAERE
respective vooghden van de twee achtergelaeten weesen van den voornoemden BUYSE ter andere,
prijsie gedaen van de goederen bestiaelen meubelen ende effecten midtsgaders pachters recht ten
sterfhuyse vanden voornoemden Jan BUYSE bevonden alles inder manieren hiernaer verclaert
Alvooren alle de goederen ende huyscattheylen in de keuken . . . in de weefcaemer . . .
...
K.: Marie Joanna BUYSE, Lucia BUYSE en Pieter Joseph BUYSE alsnu overleden.
Comt over den prijs van drij peerden met hun harnasch, thien coeyen, drij veirsen, ses kalvers,
twee swijnen en drij vigghens de somme van 98 £ 13 sch. 4 gr.
-----------------------------------------------------Pieternelle WILLEMOT fa. Jans
(Reg. 201 fo 271)
overl. Dronghen op den 14de april 1729 op den wijck Keuse
Hr.: Jan LAMBRECHT fs. Joos
K.: Joosijnken =4 jr, Thomas 2 jr en 4 maenden ende Francoys LAMBRECHT = ses weken
V.M.: Jan WILLEMOT fs. Matheus grootvader, overleden ende in sijn plaetse ghecreert
V.M.: Frans WILLEMOT fs. Jan voorschreven
Gronden van erfven ghecommen van soverledene sijde
Eerst het deurgaende in dhelft wannof de wederhelft competeert sweesen grootvader materneel ende
resterende twee derden inde voorschreven helft an Francoys ende Marie WILLEMOT hunnen oom
ende moeye in 30 roeden lant in Dronghen op den wijck van Luchteren wesende cheyns
uytghegeven bij den erfachtighe heere deser prochie, waerop staet ghebauwt een woonhuys ende
andere edificien ende een ghelijck deel alsvooren in 500 roeden landts gheleghen als vooren
Gronden van erfven gheconquesteert staende hemlieden huwelijck
Een behuysde hofstede gheleghen binnen Dronghen op den wijck van Keuse wesende dhelft van de
volghende parseelen van gronden wannof de wederhelft competeert aenden heer VAN LOOVELDE
ende St VAAST te weten 332 roeden hofstede ende bogaert suyt het volghende in het 12de bel.
arlo 62, 217 roeden lant achter het hofhuys int 12de bel. arlo 63 ende 129 roeden lant west dese
hofstede oock in het 12de bel. arlo 64 ende 111 roeden landts bijlachtigh met een dreefken aen den
doswegh noort den helshoeck dries in het 12de bel. arlo 65
29e april 1733
------------------------------------------------------
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Isabelle SCHAMP fa. Jans, overl. Dronghen den 28ste sept. 1732 op het dorp (Reg. 201 fo 273)
wdwe van Lieven VAN DE KERCKHOVE
K.: Joannes = 12 jr ende Therese VAN DE KERCKHOVE minderjaerighe weesen
V.P.: Joos DE MUYTER, cosijn
V.M.: Joannes DE RONNE fs. Lievens cosijn
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert
Een partije lant in de prochie van Laethem alsnu wesende behuyst gheleghen in den Brackelhouck,
oost de bosschen van N. DE BAETS tot Ghendt groot 150 roeden
13e meye 1733
-----------------------------------------------------Lieven DE SMET fs. Lievens, overl. Drongen wijck Keuse . ?. maerte 1733 (Reg. 202 fo 7v)
He.: Janneken BEKAERT fa. Lievens
V.P.: Joannes ARNAUT fs. Jans
K.: Anne = 23 jr en Lieven DE SMET = 18 jr
Gronden van erfven commende van soverledens sijde
Het 3de deurgaende van twee ghemeten landt onbegrepen gheleghen binnen de prochie van Laethem
wanof de resterende twee derden competeren Lieven VAN DE WALLE ende Isabelle met Jeene
DE SMEDT abouterende gheheele partije oost noort ende west d’Abdije van St Pieters in Ghendt
in pachte ghebruyckt bij Lieven VAN DE WALLE
30ste sept. 1733
-----------------------------------------------------Catharina STANDAERT fa. . . .
(Reg. 202 fo 277)
overl. Dronghen den . . november 1727
Hr.: Loys DOBBELAERE fs. Cornelis bij Maria DE MEYER weduwnaar van Jacoba VLERICK
K. : Gillis DOBBELAERE = 12 jr met doverledene verweckt in sijn tweede huwelijck
V.M. Pieter NEYT fs. Laureyns
Gronden van erfven commende van soverleden sijde te weten een 4de deurgaende wanof de
resterende drij deelen competeren den voornoemden Pieter NEYT ende consorten van een ghemet
lant gheleghen binnen de prochie van Vinderhoute groot 75 roeden
17de juny 1733
-----------------------------------------------------Jan DE CLERCQ fs. Lievens
(Reg. 202 fo 10)
overl. Dronghen op den 19de febr. 1733 op den wijck van Slindonck
He.: Petronelle PATIJN fa. Joos
K.: Lievijne DE CLERCQ = 6 weecken eenigh kint
V.P.: Lieven DE CLERCQ halfven broeder van desen overledenen
Joos PATTIJN fs. Jans woonende op den wijck Slindonck heeft hem borghe gestelt voor desen staet
Staende huwelijck met den overledenen in cheyns ghenomen gronden.
Een behuyst hofstedeken binnen dese prochie gheleghen in den wijck van Slijndonck competerende
aen de weduwe Anthone HEYNDERYCKX
30ste sept. 1733
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Laureyns VAN BEVEREN (Reg. 202 fo 11v)
fs. Gheeraert als staenden handelaeren vooght over de vier minderjaerighe weesen van Adriaen
ALLAIN fs. Franchoys ende Lievine VAN DE WOESTIJNE fs Jans sijne overleden huysvrauwe
Ontfanghen van Lucas GOETHALS over twee jaeren crois van twee jaeren rente de weesen tsijnen
laste competerende tsaemen 5 £ gr. tsjaers beset op sijn hofstede gheleghen in Everghem op den
wijck van Meerbeke
Betaelt aen Joannes DE MULDERE de somme van 6 £ gr. over twee jaeren onderhaut van de weese
Lievijne ALLAIN het leste verschenen 29ste maerte 1733
Item aen Norbert VAN HOOREBEKE 3 £ gr. over een jaer onderhaudt van de weese Christina
ALLAIN verschenen 29ste maerte 1732
30ste sept. 1733
-----------------------------------------------------Herman DE VREESE fs. Joos, overl. Dronghen 26 april 1733
(Reg. 202 fo 13)
He.: Francoyse DE WULF fa. Pieters
K. : Judocus DE WULF ? (moet zijn: DE VREESE) aut ontrent 19 jr, Jan = 15 jr, Pieternelle = 9 jr,
Basenius = 7 jr ende Anne Marie DE VREESE = 6 jr
V.P. Guillaume DE VREESE cosijn.
30ste sept. 1733
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Janneken LOOTENS fa. Maurus, overl. Dronghen op den wijck van Luchteren den . . . 1728
weduwe van Michiel BOONE
Die bij desen maeckt ende overgeeft Francois DE BROU sequester gecommitteert bij Burghmeester
bende Schepenen deser prochie ten vaguen sterfhuyse
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert. Een hofstedeken gheleghen in den wijck
van luchteren oost een straetken ende suyt Janneken LOOTENS noort ende west Joe de wdwe van
den advocaet Mr. Frans VAN VYNCKT suyt dhoirs Joe Marie BOUVE groot 170 roeden in pachte
ghebruyckt bij Andries LOOTENS fs. Jans en staende in het 2de bel. arlo 77 6de maerte 1730
-----------------------------------------------------Rekenynghe bewijs ende reliqua ten vaguen sterfhuyse van de weduwe Michiel BOONE per acte
van den 9e maerte 1729 ter cause van de vercoopijnghe van seker hofstedeken gheleghen in den
wijck van Luchteren weduwe is Janneken LOOTENS fa. Maurus overleden. . . 1728
Andries LOOTENS fs. Jans heeft betaelt op den 27ste febr. 1731 ter rekeninghe van huys ende lant
pacht van het voorschreven hofsteken staende in het 2de bel. arlo 77
10e 8bre 1733
-----------------------------------------------------Pieter DHAENENS fs. Jans, overl. Dronghen de 19de meye 1733
(Reg. 202 fo 17v)
He.: Pieternelle VERBARE fa. Joos
K.: Geeraert = 23 jr ende Pieternelle DHAENENS bij getijdighe aude haer selfs
V.P.: Gillis DOBBELAERE oom
Den overledenen met de hauderigghe hebben in cheyns aenveert van wijlent Jan DE BUCK een
hofstede met alle catheylen daerop staende voor eenen termijn van 27 jaeren 23ste Xbre 1733
-----------------------------------------------------Elisabeth VAN ONDERBERGHE fa. Jans
(Reg. 202 fo 50v)
de
overl. Drongen den 13 april 1734 op den wijck van Vierheckenen
Hr.: Anthone LOYS fs. Jeronymus
K. : Joannes LOYS = 9 jr eenigh kint
Camervooght: Pieter DE MEYERE Schepenen
Is voor desen staet in baeten ende commeren seker ende borghe bedeghen Pieter DHANENS fs.
Jans Laureyns onder de belofte ende verbant als naer rechte
10de nov. 1734
-----------------------------------------------------Adriaen FLOREYN fs. Jooris, overl. Dronghen op den 28ste oct. 1733
(Reg. 202 fo 42v)
de
wdnr. in (1ste x) van Tanneken BUYSSE fa. Lieven (SVG St Baefs den 15 juny 1729)
K.(1ste x):Lieven aut ontrent 13 jr, Christoffel =11 jr, Joannes = 9 jr ende Anneken FLOREYN =7 jr
He.(2de x): Jacquemijntien VAN DRIESSCHE fa. Jans in haeren eersten huwelijck
K.(2de x): Catharina = 3 jr, Joannes Frans = 16 maenden en Petronelle FLOREYN = 6 weken
V.P. : Lieven HEMELSOET fs. Lievens thuwelijck met Tanneken FLOREYN fa. Jooris
Pieter VAN DRIESSCHE fs. Jans, peirdeknecht alsnu woonende met de hauderigghe stelt hem
sekere ende borghe voor desen staet in baeten ende commeren
Gronden van erfven commende van soverledens weghe
Een 7de part van een partije saeylandt in de prochie ende keure van Sleydinghe ghenaempt den
Langhendam abouteterende oost Pieter DE WALSCHE suyt Marten VAN DE ROSTIJNE met
consorten west Jan VERHEECKE noort Pieter STEENBEKE den overledenen competerende vuyt
den hoofde van sijne auders mitsgaders de 2 deelen van zesse vercreghen tsijnen 1ste huwelijck bij
coope van Christoffels ende Carel FLOREYN sijne broeders van daete 25ste july 1723, sijne suster
Pieternelle is overleden onbedeghen
Een deel van een hofstedeken competerende de hauderigghe gheleghen in Laeren 9de juny 1734
-----------------------------------------------------Ten versoecke van mij Christiaen VAN DOORSELAERE hauder bleven ten sterfhuyse van Isabelle
DE WULF fa. Gillis, ende Pieter DE CLERCQ fs. Jans soo over sijn selven als staende vooght over
Frans Jacobus en Marie Isabelle DE CLERCQ fij. Jans sijne minderjaerighe broeders ende suster sal
Francoys SAYMAN ende Pieter VAN DAELE gesworen prijsers binnen de lande van Waes binnen
binnen de prochie van Stekene ende Sinay prijsen ende estimeren de coorenwint en Rosmeulen met
sijne appendentien mitsgaders partijen van lande gheleghen binnen Sinay . . . 24ste meye 1735
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Livine VAN DER VENNE fa. Laureyns, overl. Drongen 19de augustus 1733 (Reg. 202 fo 19v)
Hr.: Lieven GOETGHEBUER fs. Geeraert
K. : Joannes = 9 jr, Albertus = 7 jr en Lucia GOETGHEBUER = 3 jr en 9 maenden
V.M.: Pieter MORTIER fs. Aernaut
3de maerte 1734
-----------------------------------------------------Joannes DE CLERCQ fs. Lievens, overl. Dronghen op den 6de dec. 1733 (Reg. 202 fo 21)
He.: Catharina SNICAUW fa. Franchois
K.: Lieven DE CLERCQ = 11 maenden eenigh kint
V.P.: Lieven DE CLERCQ, vader van den overledenen
Heeft hem voor desen staet in baeten ende commeren seker ende borghe gheconstitueert Judocus
WEGGHE fs. Adriaen woonende binnen dese prochie in de beeckstraete 9de february 1734
-----------------------------------------------------Pro Deo Joanna VAN DER CRUYSSEN ,
(Reg. 202 fo 31v)
overl. Drongen op den 15de maerte 1731
Hr.: Gillis VAN KERREBROUCK
K.: Emanuel = 26 jr ende Joseph VAN KERREBROUCK = 18 jr
V.M.: Frans VAN DER CRUYSSEN broeder van de overledene
Den hauder is belast met diverssche processen ongedecedeert
28ste feb. 1734
-----------------------------------------------------Rekenynghe bewijs ende reliqua die bij desen doet maeckt ende overgheeft (Reg. 202 fo 40)
Jan SCHELSTRAETE Fs. Jans Geeraert sone in qualiteyt van handelaere vooght van de
naerghelaeten minderjaerighe weesen van Joos RENNEKENS van alsulcke handelijnghe ende
administratie bij hem ghehadt ende ghenomen van de goederen de selve weesen competerende sedert
het sluyten van sijne leste rekenynghe van den 12de augustus 1726
Betaelt bij de wdwe Joos RENNEKENS over den rendant aen Charles DE MEYERE over reparatie
ende leveringhe van materiaelen aende hofstede
Betaelt aen Pieter BERSOEN over 5 jaeren onderhaut van de weese Pieter RENNEKENS 5 £ gr.
Het hofstedeken de weesen competerende is verpacht aen Pieter DHERTOGHE
Betaelt aen Alexander DROOMAERT 2 £ gr. ter rekenijnghe van den uytcoop van de bijleverijnghe
hem causa uxoris ghecompeteert hebbende tot laste van sweesens gronden
Een partijken lant van 175 roeden gheleghen op Luchteren Cauter is ghebruyckt bij Balthasar
VAN HEULE.
9de juny 1734
-----------------------------------------------------Liquidatie die bij desen maekt dheer Francois DE BROUX greffier deser prochie (Reg. . . fo 114v)
ten vaguen sterfhuyse van Jacques COPPENS fs. Jans per acte van den 18de maerte 1733 jeghens
Francois COPPENS ende Jan COPPENS tot Landeghem mitsgaders den heerweerden heer prelaet
van de Abdije binnen Dronghen, Gillis DE PAUW ende Sieur Judocus DE KEYSTER ontfangher
van den heere marquis van Deynse
Is vercocht den 14de oct. 1733 het hofstedeken in den Varendriesch met dhuysijnghe daerop staende
groot in erfven 143 roeden in het 20ste bel. arlo 149 met een partije lants groot 665 roeden wanof
dhelft is competerende aen Pieter VINCENT staende in het 20ste bel. arlo 155 ende cooper bedeghen
is Pieter DE PAUW
11de feb. 1735
-----------------------------------------------------Supplierende vertoont reverentelijck Judocus HEYSE dat hij alhier in vierschaere ten voorleden
jaere 1733 ten versoucke van Frans WILLEMOT in huwelijck hebbende Marie DE DAPPERE
te vooren weduwe van Jan DE WULF fs. Frans ende bij consente van Livine ende Joosijntien
DE WULF apparente hoirs van Livine DE WULF filia Jans voornomt tgone hij ghewonnen heeft
bij de voorseyde Marie DE DAPPERE onderjarigh overleden ende bij consente van de crediteuren
van den voornomden WILLEMOT ende de voorseyde apperente hoirs heeft doen vercoopen
voluntairelijck met het branden van drij distincte kerssen ala hauche meest biedende diversche
landen bosschen renten
...
...
29ste jan. 1734
------------------------------------------------------
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Liquidatie die bij desen doet Judocus HEYSE ter causen van de voluntaire (Reg. .. fo 118v)
vercoopijnghe van den 18de maerte 1733 ten versoucke van Francois WILLEMOT in huwelijck met
Marie DE DAPPERE tevooren weduwe van Jan DE WULF fs. Franchois ende bij consente van
Livine ende Joosijntien DE WULF als apparente hoirs van Petronelle DE WULF fa. Jans voornomt
het gone hij ghewonnen heeft bij de voorseyde Marie DE DAPPERE onderjaerigh overleden binnen
Dronghen den 3de febr. 1734 ende bij consente van de crediteuren van den apparente hoirs
1ste coop: Een hofstede in dese prochie in twee articlen wanof het 1ste staet in het 3de bel. arlo 49
groot 142 roeden en het 2de west daeranne groot 106 roeden ligghende in het 3de bel. arlo 50.
Eenen bulck lant op Luchteren groot 395 roeden staende in het 14de bel. arlo 59
Een partije lants gheleghen op Luchteren groot 400 roeden in het 14de bel. arlo 74
2de coop gelegen tot Vynck: d’helft van een partije landts groot int gheheele 4 ghemeten 40 roeden
3de coop: d’helft van een bosch wanof dander helft competeert Pieter VAN HUFFELE gheleghen op
Luchteren groot int gheheele 800 roeden bleven op Joos VAN RENTERGHEM
4de coop: een rente van 20 sch. gr. tsjaers den pennynck 20 capitael courant ghelt beset op gronden
van erfven in Dronghen wanof debiteur is Joos VAN DEN GHEHUCHTE bleven op Sieur Judocus
HEYSE voor de somme van 16 £ 13 sch. 4 gr. courant
5de coop: een partije meersch groot int gheheele een bunder oost ende suyt de beke ofte calene
Een stucxken landt ende meersch al t’een aen t’ander gheleghen aen de boschkeete groot 600 roeden
Een behuysde hofstede mette schuer ende andere edificien gheleghen op den wegh van de beeck
straete groot in erfven 200 roeden. Een stuck lants op den wijck van Luchteren groot 575 roeden
Een stuck lants op beeckstraete cauter ghenaemt den wisput groot 259 roeden
Een partije meersch in den oostgaver groot 800 roeden bleven op Mhr Jan Baptist HEEMS voor de
somme van 150 £ gr. courant
31ste maerte 1734
-----------------------------------------------------Anthone VAN DE WALLE fs. Jans, overl. Drongen 13de augustus 1733
(Reg. 202 fo 23v)
He.: Joanna Marie VINDEVOGHEL fa. Louis
K.: Joannes Baptist VAN DE WALLE in huwelijck staet ende Augustinus Norbertus
VAN DE WALLE out ontrent 17 jr
V.P.: Jan VAN DE WALLE fs. Philips
Heeft hem voor desen staet seker ende borghe gheconstitueert Joannes KEERSSE fs. Jacques
Gronden van erfven commende van s’overledens sijde
Een partije lant binnen de prochie van Dronghen in den wijck van Keuse ghenaempt de Schauwbeke
groot 864 roeden den overledenen toecommende bij vercaevelijnghe gheworpen ten sterfhuyse van
Anthone VAN DE WALLE fs. Anthone sijnen oom op den 14de 7bre 1722
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert
Het 3de paert van een partije lant in den wijck van Keuse groot int gheheele 445 roeden staende in
het 35ste bel. arlo 99 wannof de andere twee deelen competeren aen Frans DE MEYERE fs. Pieters
Andere gronden van erfven vercreghen bij gifte metter warmder handt ghedaen bij Pieter VAN
DE WALLE fs. Jans op de 10de maerte 1729
De helft van een hofstede (brouwerij) gheleghen in Luchteren, de wederhelft competeert aen
d’erfghenaemen van Lieven VAN HESE en Petronelle VAN DE WALLE 9de january 1734
-----------------------------------------------------Joannes DE MUYTERE fs. Lievens,
(Reg. 202 fo 31v)
overl. Drongen Schuyterstraete 10de maerte 1731
en zijne huysvrauwe Marie VAN DE WALLE fa. Jans, overl. Drongen 25ste maerte 1731
die bij desen maeckt ende overgheeft Joannes KEERSSE fs. Jacques oom, gehuwd met Isabelle
DE MUYTERE suster van desen overledenen ende Charles DE MUYTERE sweesen oom
K.: Isabelle = 18 jr, Marie = 15 jr, Joanna = 12 jr en Pieternelle DE MUYTERE = 9 jr
Gronden van erfven commende van de sijde van der weesen vader
De twee deelen van drije wannof het ander derde competeert aen Carel DE MUYTERE sweesen
oom van een behuysde hofstede in de Schuyterstraete groot in erfven 600 roeden
De twee deelen van drije van een partije lants ghenaemt den Slijndrick groot 500 roeden
Van ghelijcke de twee deelen van drije van een partije lant groot 130 roen 10de meye 1734
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Alsoo proces gheresen is tusschen Lieven COPPENS schoonvader ende vooght (Reg. 202 fo 39)
over Ferdinande DE SMET weese van Guilliaeme DE SMET als heesscher van den 20ste febr. 1732
op den persoon van Lieven VAN WASSENHOVE wonende tot Aertzele ghearresteerden
verweerdere tot oplegh van de coopsomme van den coorenwindtmeulen met het oliekot met den
bergh op ende afrede als van de behuysde hofstede met de landen daermede gaende in de prochie
voornoemt tot verhael van dhelft van de coopsomme soo veel de weese Ferdinande DE SMET
daerinne is competerende als hoir van Joannes VAN NIEUWENHUYSE sijnen auden oom . . .
Petronelle VAN NIEUWENHUYSE is medegherechtighde tot concurrentie van de andere helft
ende heeft gheconsenteert op haer helft van de coopsomme . . .
...
1ste febr. 1734
-----------------------------------------------------Lieven DE SCHUYTER fs. Jans, overl. Dronghen 7 augustus 1734 (Reg. 202 fo 47v)
He.: Jacquemijne VERHULST fa. Pieters fs. Daniel (VAN DER HULST)
V.P.: Jan DE SCHUYTER broeder van den overledenen
Kinderen: Francoise = 20 jr, Pieter = 17 jr, Joanna =14 jr, Marie = 9 jr, Lievine = 8 jr, Catharine
= 5 jr ende Joosijntien DE SCHUYTER = 2 jr
3de 8bre 1734
-----------------------------------------------------Joanna OLIVIERS fa. Jans,
(Reg. 202 fo 64)
overl. Drongen den 6de oct. 1734 in den wijck van Alewijn
Hr.: Jan MESTDAGH fs. Lievens bij Marie DE VREESE
V.M.: Pieter DE MEYERE fs. Gillis oom
K.: Joannes = 3 jr en 3 maenden, Francies MESTDAGH = 7 maenden
Heeft haer voor borghe gheconstitueert Marie DE VREESE fa. Pieters weduwe van Lieven
MESTDAGH woonende in den wijck van Baerlevelde
Een huys met de schuere ende voordere catheylen bij de hauder ende d’overledenen ghestelt op
cheynsgrondt in proffijte van de erfachtighe vrauwe van Dronghen gheleghen op den Alewijncauter
der aen abouterende oost ende west het weerde straetken
22ste nov. 1734
-----------------------------------------------------Gillis DE SMET fs. Loys, overl. Drongen Beeckstraete 24ste nov. 1734 (Reg. 202 fo 60)
Weduwnaar van Marie DE BOUVERE fa. Lievens
K. : Jacobus = 9 jr en Livina DE SMET = 8 jr
V.P.: Jacobus DE SMET fs. Louys ende V.M.: Maurus DE BOUVERE fs. Lievens
Een partije landt in den wijck van Keuse ontrent het Schaugat wesende Leen commende van
s’overleden sijde ghehauden van den hove van Alewijn Acker
Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen
Een hofstede in den wijck van Keuse oost het Loofstraetken in pachte ghebruyckt met de voorgaende
partije Leen en een partije meersch groot 1305 roeden staende in het 35ste bel. arlo 70 bij Pieter
DE BUCK fs. Philips toecommende bij coope van Jooris CORNELIS uyt welcke partije is vercocht
aen Pieter DE PAUW fs. Pieters tot 100 roeden gheleghen aen de westzijde van dese partije
Onbesette renten . Tot laste van Livina SCHELSTRAETE weduwe van Joos VAN DE WALLE
binnen dese prochie een obligatie van 40 £ grooten capitaels sterck permissie ghelt
Tot laste van Carel DE MUYTERE in huwelijck met de weduwe van Anthone VAN DE WALLE fs.
Jans een obligatie van 20 £ gr. sterck permissie wisselghelt
14de dec. 1734
-----------------------------------------------------Livijne SERGEANT fa. Gillis , overl. Drongen op den 1ste juny 1734
(Reg. 202 fo 58)
Hr.: Frans VAN DE GHEHUCHTE fs. Lievens
K. : Livine = 10 jr, Livinus = 8 jr ende Judocus VAN DE GHEHUCHTE = 4 jr
V.M.: Gillis SERGEANT grootvader
Heeft hem voor desen staet seker ende borghe ghestelt Jan VAN DE GHEHUCHTE fs. Lieven
woonende in de beeckstraete binnen dese prochie
Gronden van erfve commende van soverleden zijde. Een behuysde hofstede met schuere ende stallen
commende van haere moeder in den wijck van Alewint groot met het bulcken daer nevens gelegen
tot 300 roeden bewoont bij Gillis SERGEANT sweesen grootvader waerin dese weesen
22ste dec. 1734
representeren over hunne moeder den 7de staecke
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Lievine VINCKE fa. Joos , overl. Drongen op den 14de Xbre 1734 (Reg. 202 fo 66)
weduwe van Marten IKET (SVG ghepasseert 18de juny 1732)
K.: Joannes bij ghetijdige aude sijn selfs, Pieternelle IKET in huwelijck met Jan DE SCHUYTER
fs. Jans, Joanna bij competente aude, Jacquemijne =24 jr, Lieven = 17 jr ende Justine IKET = 20 jr
V.P. Joannes IKET als autsten hoir beneffens ter interventie van Lieven VINCKE fs. Frans als
naesten bestaende deelvooght over de minderjaerighe weesen
Hebben staende huwelijck in cheyns ghenomen van Jor Leo MAHU een partije lant gheleghen in de
Schuyterstraete op welcken cheyns gront sij lieden hebben ghemaeckt een huys schuere ende stallen
mitsgaders gheplant boomen ende dhooren haeghen
22 january 1735
-----------------------------------------------------(Reg. 202 fo 77)
Philip DE MEYERE fs. Gillis, overl. Drongen op den 8ste sept. 1734
He.: Joanna CLAEYS fa. Joos
V.P. Pieter DE MEYER oom
K.: Marie Anne gehuwd met Pieter CLAEYS fs. Pieter tot Merendree, Joosijntien = 21 jr ende
Francois DE MEYERE = 18 jr.
Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert
Dhelf van een partijken landts nu betemmert groot over dit deel 100 roeden vercreghen bij coope van
mijn heere VAN AVIJN
Een partije meersch geleghen aen den melckdam groot 900 roeden
30ste juny 1735
-----------------------------------------------------Liquidatie die bij desen maeckt ende overgeeft Lieven VAN WASSENHOVE (Reg. 202 fo 82)
fs. Jans woonende tot Arzele van de coopsomme van den coorenwintmeulen met het oliekot ghestaen
binnen de voorseyde prochie van Arzele Casselrije van Corterijck met de meulewal op en afrede
die met steenen is afgepaelt mitsgaders van een behuysde hofstede met de lande daermede gaende
sorterende ter heerlijckhede van Lobus ende Gruythuyse groot ontrent drij vierendeelen op den
21ste dec. 1731 ghecocht jeghens Petronelle VAN NIEUWENHUYSE fa. Guilliame weduwe van
Andries VERHOEST ende Lieven COPPENS fs. Jans in huwelijck met Marie WILLEMOT moeder
ende vooghde over Ferdinandus DE SMET minderjaerighe weese bij haer in 1ste huwelijck verweckt
bij Guilliame DE SMET fs. Martens ghewesen proprietaris van den voorschreven meulen en
hofstede ditte van de coopsomme van dien . . .
...
...
22ste july 1735
-----------------------------------------------------Thomas HOORIE (ORIE/HORRY) fs. Pieters
(Reg. 202 fo 82)
overl. Drongen den 21ste Xbre 1734 in den herberg ghenaempt Ste Anthone
wdnr in (1ste x) van Livine BACKELLIAU
He.(2de x): Pieternelle VAN DER VENNE fa. Laureyns alsnu in huwelijck met Marten FIERS
K.(2de x) : Marie Jacoba HOORIE = 25 maenden
V.P.: Joannes HOORIE fs. Pieters als naeste bestaende
Is voor desen staet seker ende borghe bedeghen Pieter MORTIER fs. Arnaut woonende op Luchteren
Huwelijckscontract bij notaris Frans DURIEU van daete den 18de 7bre 1731
Compareerde in persoone Thomas HORRY fs. Pieters wdnr bleven achter Livine BACKELLIAU ter
eender sijde en Petronelle VAN DER VENNE fa. Laureys jonghe dochter bij aude van beth 25 jr
getuigen Sr Marcus Frans AUDENROGGHE fs. Guillaume en Sr Andries DE MEYERE fs. Frans
Gronden van erfven commende van soverledens zijde
Een hofstede wesende een herbergh Ste Anthone, groot in erfven 127 roeden waervan den houder
den helft ghecompeteert heeft ende dander helft toecommende bij uytgrootijnghe ten sterfhuyse van
sijne overleden huysvrauwe
De helft van een partije landt waervan de wederhelft competeert Frans DE BACKER met consorten
gheleghen op den boelenaere groot dese helft 362 roeden
Een partije bosch gheleghen op den paradijscauter groot 304 roeden
Dhelft van een hofstedeken waervan het ander helft competeert aen Frans DE BACKER met
consorten gheleghen in den wijck van Luchteren groot over dhelft 50 roeden
Dit sterfhuys vindt goet aen Jooris DOBBELAERE getrouwt met de wdwe van Lieven VERBARE
de somme van 1 £ gr. over leveringe van hoy
23ste july 1735
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(Reg. 202 fo 88v)
Pieter GRIJP fs. Jacques, overl. Drongen den 20ste 9bre 1735
He.: Marie DE JAEGERE fa. Jans
V.P.: Jooris DOBBELAERE fs. Jans oom ende naeste bestaende
K.: Joosijntien GRIJP = 14 jaer 8 maent
Is voor desen staet seker ende borghe gheconstitueert Joannes VAN DE WALLE fs. Anthone Joos
woonende in den wijck Luchteren binnen dese prochie
Gronden van erfven geconquesteert in hun lieder huwelijck
Twee partijkens meersch aeneen gheleghen genaemt het cort ghemet staende in het 34ste bel. arlo 46
groot 59 roeden het tweede in het 34ste bel. arlo 47 groot 249 roeden toecommende uyt het decret
van de goederen van Pieter DE JAEGERE fs. Jans tsamen groot tot 308 roeden
Men is schuldigh aen de vier kinderen van 1ste bedde hunne weese penninghen achtergelaeten van
wegen hunnen vader Anthone VAN DE WALLE fs. Joos
Den houder staende sijn huwelijck met dese houderigghe heeft overgelaten bij uytgrootinge aen
Jan VAN RENTERGHEM sijne swager in huwelijck met Marie GRIJP soverledene suster van de
goederen die ghemeene waeren welcke noch onvercavelt hun toecommende van weghen hun vader
ende moeder te weten een 3de van een hofstede met het landt ende bosch 27ste july 1735
-----------------------------------------------------Lieven DE WULF fs. Jacques, overl. Drongen Luchteren 5de maerte 1735 (Reg. 202 fo 112v)
Wdnr in (1ste x) van Joosijntjen DE MEYERE fa. Bauduyns
K.(1ste x): Die bij dese maeckt ende overgheeft Pieter DE WULF fs. Lievens voornoemt als voocht
over de minderjaerighe weesen van Joos DE WULF sijn broeder aen Jan Temmerman in huwelijck
met Joosijntien DE WULF, voocht over Carel, Gillis, Jacobus, Judocus, Isabelle ende Petronelle
DE MEYERE de ses minderjaerighe weesen bij Jan DE MEYERE ende Livina DE WULF, Pieter
DE MUYNCK vader ende voocht over Joannes DE MUYNCK sijn eenighe weese verweckt bij
Isabelle DE WULF alle kinderen ende kintskinderen van den overledenen in sijn 1ste huwelijck
Wdnr in (2de x) van Joanna DE SCHUYTER fa. Pieters (SVG 28ste april 1728)
K.(2de x): Pieter BERCKMOES in huwelijck met Anna Marie DE WULF soo over sijn selven als
voocht over Lieven DE WULF audt 17 jr ende aen Lieven LOOTENS fs. Maurus in huwelijck met
Petronelle DE WULF oock alle kinderen ende schoonkinderen in sijn 2de huwelijck 1ste juny 1736
-----------------------------------------------------Den onderschreven Joffr. Anne Isabelle DE SADELAERE fa. Sieur Joachim (Reg. . . fo 128)
weduwe van Sieur Michiel VAN GIJSEL ende den advocaet Mr. Franchois NICOLLE als
gecommiteerden van de crediteuren van wijlent haeren man hoir tot eenen van de drij staecken ten
sterfhuyse van Joffr. Catharine DE SADELAERE haer suster gebeurt den 1ste meye 1734
Dheer Jacobus Ignatius DE CLERCQ in huwelijck met Joffr. Theresia Joanna DE SADELAERE,
Jor Benedictus VAN STEENBERGHE in huwelijck met Joffr. Susanne Judoca DE SADELAERE
alle drije fa. dheer Jan Baptist die broeder was van de voornoemde Catharine DE SADELAERE
Ten leste Joachim VAN DIJCKE fs. dhr Jacques verweckt bij wijlent Joe Theresia DE
SADELAERE die suster was van d’overledene, bekennen bij dese vercocht thebben aen Balthasar
VAN HEULE fs. Pieter woonende tot Dronghen een hofstedeken met den grondt daermede gaende
op den wijck van Sleyndonck groot 300 roeden
2de aug. 1734
-----------------------------------------------------Liquidatie int corte tusschen Gheeraert DE SMEDT fs. Jans ter eender ende (Reg. . . fo 92)
Judocus CORTVRIENT in huwelijck met Pieternelle DE ROOSE fa. Gillis, ende Jooris CORNELIS
camervoocht over Pieter = 17 jr, Lieven audt 15 jr, Judocus audt 12 jr ende Joanna DE SMET audt
= 20 jr. minderjaerighe weesen naergelaeten bij Guille DE SMET ende Elisabeth DE ROOSE fa.
Gillis voornoemt tsaemen hoirs pater- ende materneel van Loys, Gillis, Joannes ende Joosijntken
SMET filij Geert bij Livine DE ROOSE die oock dochter was van den voornoemden Gillis bij den
voornoemden Geert DE SMET verweckt in sijn 1ste huwelijck ende Pieternelle DE MEYERE fa.
Jacques wdwe bleven ten sterfhuyse vande voornoemde Loys DE SMET nopende tgonne den selven
Geert DE SMET ande voorschreven sijne vier kinderen bij slote van liquidatie ten sterfhuyse van de
voornoemde Livina DE ROOSE hemlieden moeder schuldigh gebleven is als over het gonne op de
voorschreven kinderen metten overlijden van de voorseyde moeder ghesuccedeert breeder vermelt
27ste july 1735
bij den SVG alhier gesloten den 22ste april 1722
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Joanna HUYS fa. Pieters, overl. Drongen Baerelvelde den 25ste 7bre 1734 (Reg. 202 fo 100)
Hr.: Jan DE VREESE fs. Lievens
K. : Pieter = 3 jr en Livijne DE VREESE = 18 maenden
V.M.: Jan HUYS fs. Pieters broeder van de overledene
Dit sterfhuys is schuldigh aen Marie DE VREESE fa. Jans alsnu met het overlijden van Joanna ende
Livijne DE VREESE haere twee susters, eenigh kint van den hauder ghewonnen bij wijlent Isabelle
DE MUYTERE fa. Gheerts (SVG 13de juny 1731) staende sijn 1ste huwelijck 12de 8bre 1735
-----------------------------------------------------Liquidatie tuschen Marie DE JAEGHERE filia Jans eerst weduwe van
(Reg. . . fo 105)
Anthone VAN DE WALLE fs Joos bij N. PASSIJN ende lest van Pieter GRIJP moeder ende
voochde over Livinus ende Isabelle VAN DE WALLE fs. Anthone minderjaerighe weesen benevens
Jan Anthone ende Livine VAN DE WALLE bij aude hun selfs tsaemen hoirs paterneel tot eenen
derden hooftstaecke ten sterfhuyse van wijlent Pieter ende Joannes VAN DE WALLE filij Joos
voornomt bij Livine SCHELSTRAETE in sijn tweede huwelijck, voorts Jan HYDE fs. Geerts
vader ende voocht over Lieven, Judocus, Jan Franchois ende Pieternelle YDE sijne minderjaerighe
weesen verweckt met Joosijnken VAN DE WALLE fa. Joos voornomt bij de voorseyde Livina
SCHELSTRAETE, hoirs ende representerende den 2de hooftstaecke in de paternele zijde.
Pieter DE WULF fs. Lievens staenden vooght over Pieter ende Livine DE WULF minderjaerighe
weesen van Joos DE WULF fs. Lievens ende Marie VAN DE WALLE fa. Joos bij de ghemelde
Livina SCHELSTRAETE dit nopende de coopsomme van de twee partijen lants gheleghen in den
Bolaerts bulck ende de twee ghemeten 63 roeden aenden Craeyaert
26ste 8bre 1735
-----------------------------------------------------Joosijntjen VAN DE WALLE fa. Joos, overl. Drongen den 25ste april 1735 (Reg. 202 fo 102v)
Hr.: Jan YDE fs. Geeraert
K. : Lieven = 10 jr, Judocus = 7 jr, Pieternelle = 4 jr ende Joannes Francois = vijf maenden
V.M.: Jan VAN DE WALLE fs. Joos voornoemt
Heeft hem voor desen staet seker ende borghe ghestelt Pieter YDE fs. Gheeraert
Gronden van erfven commende van de zijde van d’overledene
Een partije zaylant gheleghen in den wijck van Luchteren groot 330 roeden
Over het 3de waerof de twee resterende 3den competeren aen dhoors van Anthone VAN DE WALLE
fs. Joos ende Marie VAN DE WALLE in huwelijck ghehadt hebbende Joos DE WULF fs. Lievens
respectivelijck benevens d’overledene op hemlieden ghesuccedeert bij versterfte an Anthone VAN
DE WALLE fs. Anthone van twee partijen van Lande gheleghen binnen dese prochie . . . .
Vier deelen van tien in een hofstede in de Schuyterstraete commende van sijn vader
Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck
Een bulcxken lant ghenaemt het hemelrijcxken groot 300 roeden
Een partije lant gheleghen op Luchteren cauter groot 330 roeden
Desen houder competeert drij deelen van thiene in een hofstede gheleghen in de Schuyterstraete
groot met de landen daermede gaende 600 roeden vercreghen de drij deelen bij uytgrootijnghe
jegens zijne susters ende broeders
26ste oct. 1735
-----------------------------------------------------Pro Deo Anna MESTAGH fa. Joos,
(Reg. 202 fo 109v)
overl. Drongen den 16de october 1728
Hr.: Jan MOREEL fs. Michiel (het 3e huwelijk)
Deelvooght: Joos MESTACH
Kinderen: Martinus Maurus = 4 jr en Judocus MOREEL = 2 jr
Den hauder is 1e maal gehuwd met Joosijntjen DHAENENS
Den hauder is 2e maal gehuwd geweest met Marie DE BLAUWERE fa. Jans
. . . 1735
-----------------------------------------------------Pieternelle VAN DEN ABEELE fa. Pieters, overl. Drongen den 8ste juny 1735 (Reg. 202 fo 121)
Hr.: Andries DE KEUKELAERE fs. Guille bij Gheerdijnkens MOENTKENS
V.M.: Emanuel VAN DEN ABEELE fs. Pieters voornoemt broeder vanden overledenen
K.: Pieter = 4 jr, Livinus Anthone audt . . ., Marie = 3 jr, Livijne = 2 jr
20ste juny 1736
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Alexander COCHUYT fs. Guilliaeme, jongman,
Reg. 202 fo 106v)
overl. Drongen den 7de maerte 1736
Ingewondt met Joanna DE BOUVERE sijne stiefmoeder
V.P.: Joannes COCHUYT fs. Guilliame als eyghen broeder,
mitsgaders Livinus COCKUYT fs. Guilliame = 11 jr en Frans COCHUYT fs. Guilliame = 8 jr beede
alfve broeders van denselven Alexander COCHUYT waerover te vooren deelvooght ghecreert is Jan
COCHUYT fs. Pieters naesten bestaenden van dese weesen paterneel
2de meye 1736
-----------------------------------------------------Jacqueline MOREEL fa. Jans bij Joosijntien DHAENENS
(Reg. 202 fo 127v)
overl. Drongen op den 17de meye 1736 op den wijck van Vierheckenen
Wdwe van Charles VAN HOOREBEKE
Hr.: Joannes GEVAERT fs. Norbert
Aen Pieternelle MOREEL fa. Jans bij Joosijntjen DHAENENS...voorts Jan ende Isabelle MOREEL
bij getijdige aude hun selfs fa. Jans voornoemt bij Marie DE BLAUWERE mitsgaders aen Pieter
HOSTE thuwelijck met Marie MOREEL fa. Jan voornoemt en Marie DE BLAUWERE in zijn 2de
huwelijck voorts aen Joannes MOYKENS camervooght over Martinus ende Judocus MOREEL filij
Jans voornoemt in zijn derde huwelijck met Anna MESTDAGH filia Joos, oock aen Norbertus VAN
HOOREBEKE fs. Charles ende de voorseyde Petronelle MOREEL fa. Jans gheprocreert bij het
voorseyde Joosijntjen DHAENENS in haer 1ste en 2de huwelijck
Gronden van erfven commende van s’overledens zijde
Een hofstedeken groot 42 roeden gheleghen binnen het dorp
Een partije lant gheleghen in de selve prochie groot 455 roeden ghenaemt den corten vent
Een ghelijck paert in dhelft van een stuck lants ghenaemt het Cocquyt stuck groot int gheheele 400
roeden west Joos DE WULF oost den Luchterschen kerckwegh
Een ghelijk deel in het derde paert van een bosselken groot int gheheel 250 roeden gheleghen binnen
de selve van prochie van Dronghen in den wijck van Slindonck
Gronden van erfven bij den hauder met d’overledene gheconquesteert staende huwelijck
De hauder ende d’overledene hebben op den 23ste dec. 1733 bij uytgrootijnghe aenghegaen tusschen
Jan MOREEL haeren vader ende Pieternelle MOREEL haere suster van halfven bedde de resterende
deelen van d’hofstede lant ende bosch hiervooren vermelt
Den hauder heeft staende sijn huwelijck met d’overledene ghecedeert aen Lieven DE JAEGHER tot
Nazareth het derde deurgaende van seker hofstedeken ende twee gemeten lant aldaer gelegen op hen
ghesuccedeert metten overlijden van sijnen vader Norbertus GEVAERT
12de sept. 1736
-----------------------------------------------------Jan MESTDAGH fs. Lieven , overl. Drongen den 30e meye 1736 in Alewijn (Reg 202 fo 131)
wdnr in (2de x) van Janneken OLIVIERS fa. Jans
K.(2de x): Joannes ontrent 5 jr en Frans MESTDAGH = 2 jr en 3 maenden
He.(3de x) : Janneken VAN DE GHEHUCHTE fa. Joos
K.(3de x): Judocus MESTDAGH = 3 maenden
Heeft hem voor desen staet borghe gheconstitueert Joos VAN DE GHEHUCHTE fs. Lievens
V.P.: Lieven MESTDAGH fs. Lieven oom ende V.M.: Lieven OLIVIERS fs. Jans 12de sept. 1736
-----------------------------------------------------Rekenijnghe van Jan VAN RENTERGHEM fs. Guillame staenden vooght (Reg. 202 fo 124)
over Joannes Lieven ende Anneken VAN RENTERGHEM filij Geeraert sijn broeder bij Joosijntien
VAN KERREBROECK fa. Guilliaeme sijne huysvrauwe tsedert het overlijden van vader ende
moeder op den 5de april ende 9de meye 1721 volghens den SVG ghemaeckt op den 22ste dec. 1734
De weesen is competerende eene behuysde hofstede gheleghen op den wijck van Slindonck met
eenighe partijen van lande gheleghen binnen dese prochie ende de gonne van Meerendre
De hofstede waer vader ende moeder overleden sijn ende de landen bij hemlieden naerghelaeten
de selve niet en heeft connen verpachten ende dat den suppliant bevindt dat de schuere ende
stallinghen bij middel van het weghnemen van de plancken daeranne wesende sonder dat hij can
achterhaelen door wie het selve is ghebeurende ende indien daerinne niet en wordt voorsien de
voorschreven edificien gheheel staen gheruineert te worden . . .
2de july 1736
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Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgeeft
(Reg. 202 fo 134v)
Pieter DE CLERCQ fs. Jans als handelaere vooght over Frans, Jacobus ende Marie DE CLERCQ
sijne minderjaerighe broeders ende suster tsedert den SVG van den 10de july 1733 ghemaeckt bij
Christiaen VAN DOORSELAERE ten sterfhuyse van Isabelle DE WULF fa. Gillis sweese moeder
De weese competeert het vierde deurgaende in dhelft van eenen coorenwint- ende Rosmeulen met de
hofstede ende boomgaert daermede gaende wanof de resterende drij deelen competeren Christiaen
VAN DOORSELAERE hunnen stiefvader ghestaen binnen de prochie van Sinay ghenaemt den H.
Gheest meulen in pachte ghebruyckt bij Adriaen PARMENTIER
22ste oct. 1736
-----------------------------------------------------Joos DE WULF fs. Lievens, overl. Drongen Luchteren 21ste maerte 1735 ende (Reg. 202 fo 116v)
Marie VAN DE WALLE fa. Joos sijne huysvrauwe overl. Drongen Luchteren den 26ste maerte 1735
K.: Pieter DE WULF = 17 jr en Lievine DE WULF = 12 jr
V.P.: Pieter DE WULF fs. Lievens broeder
V.M.: Jan YDE fs. Geeraert in huwelijck geweest met de suster van de overledene
Gronden van erfven commende van de sijde van der weesen vader
Het 5e paert van een partije lant gheleghen binnen Dronghen groot 300 roeden wanof de ander vier
deelen competeren aen Pieter DE WULF fs. Lievens voorseyt aen Jan TEMMERMAN causa uxoris
in 3e huwelijck met Joosijntien DE WULF fa. Lievens, aen de hoors van Lievine DE WULF ende
aen de weese van Isabelle ghewonnen bij Pieter DE MUYNCK jeghenwoordigh in pachte
ghebruyckt bij Joannes CLAYS fs. Guille
Noch het 5de paert van d’helft van een partije lant ende bosch gheleghen in den wijck van Slijndonck
groot 525 roeden wanof de ander vier deelen competeren als vooren ende de ander helft aen Lieven
BAELE causa uxoris jeghenwoordigh in pacht ghebruyckt bij Louys DOBBELAERE
Gronden van erfven gheduerende huwelijck gheconqusteert
Een partije van lande in Dronghen op de hooghstraete in den wijck van Luchteren groot 600 roen
Een partije van lande ghenaemt den tweeden bulck gheleghen als vooren groot 351 roeden
Een Partije lant gheleghen in denselven wijck groot 229 roeden west de boschstraete
Een partije meersch gheleghen binnen de prochie van Vinderhaute ghenaemt den poeckmeersch
groot 300 roeden suyt het poeckgat west het ghescheet van Dronghen ende Vinderhaute
28ste 7bre 1735
Op den 4de ende 5de april 1735 is ghehauden wettelijcke venditie
-----------------------------------------------------Bundel 232 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1737-1739)
Pro Deo Tanneken VAN QUICKELBERGHE fa. Lievens
(Reg. 202 fo 143v)
overl. Drongen den 8ste juny 1735
Hr.: Lieven CRIEL fs. Jooris
K.: Isabelle = 6 jr Frans = 3 jr ende Joannes CRIEL = 1 jaer
VM.: Lieven VAN QUICKELBERGHE fs. Lievens, oom
15de febr. 1736
-----------------------------------------------------Janneken DENIJS fia Lievens, overl. Drongen den 28ste Xbre 1737
(Reg. 202 fo 136)
Wdwe van Marten DE SCHUYTER, fs. Lievens
K.: Marie = 23 jr en Lievijne DE SCHUYTER = 21 jr.
Kinderen hun selfs bij huwelijcken staet: Gheert, Marten, Joos en Jan DE SCHUYTER
V.P.: Pieter YDE fs. Jans ende V.M.: Lieven GOETGHEBUER over de 2 minderjaerighe weesen
Gronden van erfven commende dhelft van de vaderlijcke sijde ende dander helft vercreghen bij
vuytgrootijnghe ghedaen jeghens Pieter YDE staende sijn huwelijck met dese overledene
Een behuyst hofstedeken daer d’overledene vuyt ghestorven is in den wijck van Alewijn ghenaemt
het achterhof west Marten DE SCHUYTER fs. Marten ende de straete groot int gheheele met een
partijken daer nevens 409 roeden staende in het 10de bel. arlo 14.
Een behuysde hofstede gheleghen als vooren nu ghenaemt plashof oost ende suyt de Allewijnstraete
suyt west desen sterfhuyseende noort deselve straete staende in het 10de bel. arlo 15 groot 200 roeden
Een partije cauterlant gheleghen als vooren in het 11de bel. arlo 11 groot 323 roeden
Een partije lant genaemt bot stuck oost Sr. Jan YDE suyt Sr. Cornelis MESPREUVE west Sr. Philips
30ste jan. 1737
DE BURCHGRAEVE ghelegen in het 12de bel. arlo 39 groot 314 roeden
-----------------------------------------------------143

Vervolg Bundel 232 SVG, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1737-1739)
Joannes IKET fs. Martinus
(Reg. 202 fo 140)
overl. Drongen den 17de october 1736 in den wijck de Schuyterstraete
He.: Joosijntien MESTDACH fa. Joos
K.: Joannes Francies IKET = 5 maenden
V.P. :Joannes DE SCHUYTER, oom ende naesten bestaenden
Er wort te kennen ghegeven dat ten desen sterfhuyse gheene gronden van erfven te bevinden en sijn
Hebben aenveert den cheyns toecommende sijnen vader ende moeder wesende proprieteyt van mijn
heer Leo MAHU gheleghen in de Schuyterstraete met een huys schuere stallen ende boomen ende
dhooren haeghen ende alle andere edificien staende op den selven grondt volghens den SVG van
sijn moeder ghepasseert den 27ste april 1735 wannof het 1ste inganck ghenomen heeft kerstavont 1715
Men is schuldigh aen Livinus IKET fs. Marten 8 £ 4 sch. 10 gr. en 6 dnrs. met sijn overlijden aen
sijne hoirs over de twee SVG van sijne vader ende moeder en van ghelijcke aen Jacquemijntken
IKET 8 £ 4 sch. 10 gr. en 6 dnrs. ter causen als vooren , item aen Justine IKET de selfde somme
ende oock aen Joanna IKET deselve somme ende aen Petronelle IKET in huwelijck met Jan DE
SCHUYTER oock deselve somme
30ste january 1737
-----------------------------------------------------SVG Lievijne WYEBO fa. Joos, overl. Dronghen op den 2de juny 1735
(Reg. 202 fo 144v)
Hr.: Jacques VAN HERREWEGHE fs. Jans Burghmeester van Dronghen
ende hun hoirs dheer ende Mr Joannes VAN HERREWEGHE fs. Jacques voorseyt pbr ende
pastoor in Bellem, Pieter, Frans ende Carel VAN HERREWEGHE al filius Jacques voornoemt
alle drije bij houwelijcke staet, mitsgaders de drij weesen van Lieven EGGERMONT met naeme
Lievijne = 21 jr, Marie Anne = 16 jr Joanna Antonette = 14 jr al filij Lieven voorseyt ghewonnen
bij wijlent Joosijntjen VAN HERREWEGHE filia Jacques voornoemt
Gronden van erfven gheduerende huwelijck gheconquesteert ende bijdien competeert d’helft aen den
hauder ende d’ander helft aen dese hoirs met den last van s’hauders bladt van bijleve
Een behuysde hofstede met haeren uytplant op de Vaerendriesch met twee partijkens lant daer annex
het een ghenaemt den Creckel sanck ende het ander den Coecquyt bulck gheleghen in den wijck van
Ceusse staende ten landboecke in het 21ste bel. in drij items arlo 5, 7 en 8, tsaemen groot 1553 roeden
verpacht aen Joannes DE MEYERE fs. Jacobus
Een partije cauterlant op den wijck den grootten Craeyaert toecommende bij coope van Guille ende
Jooris REYNIERS van daete 1ste april 1698 staende int 12de bel. arlo 52 groot 844 roeden
Een bulckxken saeylant in den wijck den cleenen Craeyaert staende in 2 items int 12de bel. arlo 53
en arlo 54 tsaemen groot 264 roeden wesende vrij eyghen goet vercreghen bij coope van Guille ende
Jooris REYNIERS ende ten deele van Lieven DE SMEDT fs. Pieters van daete . . april 1715
Een partije meersch in de bourgoyen ghenaemt half advocaet oost d’adbije van Dronghen ende Jan
VLERICK int 17de bel. arlo 182 groot int gheheele 550 roeden . . . . . .
...
...
de
Nog een hofstede in Keuse in het 12 bel. arlo 3, Moeyhof vercreghen bij coope op den 13de maerte
van 1715 van jonckvrauw Therese VAN HERREWEGHE weduwe van docteur DAEMS tot
Mechelen in pachte ghebruyckt bij Lieven EGGERMONT
Jooris DOBBELAERE causa uxoris Gijllintien GRIJP
27ste february 1737
-----------------------------------------------------SVG Joosijntjen DE SCHUYTERE fa. Pieters
(Reg. 202 fo 153v)
overl. Drongen den 30ste 8bre 1736 in den wijck van Luchteren
Hr.: Lieven TOCH fs. Geeraert
K.: Jan sijn selfs, Marie = 22 jr, Joosijntjen = 20 jr, Francies = 19 jr, Pieternelle = 16 jr, Livijne
= 14 jr, Joanna = 12 jr ende Catharina TOCH = 3 jr en 6 maenden
V.M.: Pieter VAN HEULE fs. Pieters
20ste february 1737
-----------------------------------------------------SVG Jaspaert DOBBELAERE fs. Gaspard, Gaspaerts sone
(Reg. 202 fo 154v)
overl. Drongen den 24ste febr. 1734 (in Parochie Reg. 26ste nov. 1734)
He.: Marie BERNAERTS fa. Christiaen
K.: Joanna DOBBELAERE = 6 maenden
V.P.: Geeraert VAN DE WALLE gehuwd met de hauderigghe
27ste february 1737
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Jan MOREEL fs. Michiel, overl. Drongen den 10de juny 1736 op het dorp (Reg. 202 fo 156)
Die overgheeft Joannes MOREEL fs. Jan voornoemt als autsten hoir an Pieternelle MOREEL fa. Jan
en Joosijntjen DHAENENS in sijn 1ste huwelijck (SVG 5de oct. 1706) voorts an Isabelle en Marie
MOREEL fa. Jan en Marie DE BLAUWERE fa. Jans (SVG 1ste maerte 1724) in sijn 2de huwelijck de
voornoemde Marie MOREEL gehuwd met Pieter OSTE mitsgaders aen Gillis MESTDAGH
deelvooght over Mathias = 11 jr en Judocus MOREEL = 10 jr verweckt met Anna MESTDAGH fa.
Joos ende Joosijnken DE BIL fa. Arnaut in s’overleden sijn leste ende 3e huwelijck.
Gronden van erfven commende van s’overleden sijde
Dhelft van een hofstede ghestaen op het dorp met het schuerken ende een aude smesse daeranne
wesende ghebauwt op den muer van het kerckhof wanof de wederhelft is competerende aen desen
overgever benevens de voorschreven Isabelle ende Marie MOREEL sijne susters toecommende bij
coope jeghens Jan VAN OOTEGHEM van daete den 6de febr. 1720
Huys stede ende erfve vercocht met ordinaire keirsbrandijnghe op den 26ste oct. 1736 aen Joannes
VAN HOUCKE voor de somme van 24 £ 1 sch. gr. sterck wisselgelt
27ste february 1737
-----------------------------------------------------Adriaeneken SERLIPPENS fa. Jans,
(Reg. 202 fo 159v)
overl. Dronghen den 17de january 1737 in de Schuyterstraete
Hr.: Pieter SCHOLLIER fs. Lievens
K.: Jan = 24 jr, Frans = 19 jr, Gillis = 12 jr, Joanna = 16 jr ende Anna Maria SCHOLLIER = 6 jr
V.M.: Gillis SCHOLLIER gehuwd met Livine de zuster van deze overledene 10de april 1737
-----------------------------------------------------Lievine SCHELSTRAETE fa. Geeraert
(Reg. 202 fo 161)
overl. Dronghen den 16de february 1737 op den wijck van Luchteren
Wdwe van Joos VAN DE WALLE fs. Anthone
Wiens successie wort gherepresenteert bij de 2 minderjaerighe kinderen achterghelaeten bij wijlent
Joos DE WULF fs. Lievens ghewonnen bij wijlent Marie VAN DE WALLE filia Joos die kint was
van dese overledene met naeme Pieter = 20 jaeren mitsgaders bij de vier weesen van Jan YDE
fs. Geeraert gheprocreert met wijlent Joosijntjen VAN DE WALLE fa. Joos voorseyt die oock kint
was van dese overledene met naemen Livinus = 12 jr, Judocus = 9 jr, Joannes Franchois = 3 jr
ende Pieternelle YDE audt 6 jr
V.P. : Joannes WIEME fs. Pieters ende V.M.: Jan VAN HOOREBEKE fs. Jans
Gronden van erfven ten desen sterfhuyse bevonden
Een partije meersch in den Booris ghenaemt het ghemet in het 5de bel. arlo 82 groot 300 roeden
Een partije lant in den wijck van Aelewijn op den cauter ghenaemt ghelucksack staende in het 11de
bel. arlo 42 groot vier ghemeten
Een partije lant geleghen als vooren nu ghenaemt den doorloop daer den kerckwegh doorloopt
staende in het 15de bel. arlo 82 groot 330 roeden
Een huyseken op eeuwighen cheyns noort de Haelewijnstraete in pachte ghebruyckt bij Adriaen
TOCH groot in erfve 28 roeden.
Een hofstedeken in Keuse in pacht ghebruyckt bij bij Judocus STROBBE 1ste july 1737
-----------------------------------------------------Joos MESTDAGH fs. Herman, overl. Dronghen den 13de february 1737
(Reg. 202 fo 166v)
Wdnr in (1ste x) van Joosijntjen DE BIL fa. Arnaut in sijn 1ste huwelijck (SVG 16de july 1729)
K.(1ste x): Anna MESTDAGH gehuwd met Jan MOREEL
V.P.: Gillis MESTDAGH fs. Jans cosijn vooght over Mathias = 12 jr ende Judocus MOREEL
= 11 jr fij Jans bij Anna MESTDAGH fa. Joos bij Joosijntjen DE BIL
He.(2de x): Livine Margareta BERCKMOES fa. Pieter d’aude
K.(2de x): Pieter = 6 jr ende Marianna MESTDAGH = 2 jr ende 6 maenden
Aen Charles VERVENNE fs. Laureys thuwelijck met Joosijntjen MESTDAGH fa. Joos voornoemt
ende Joosijntjen DE BIL
De kinderen Pieter ende Marianne fa. Joos zijn overleden ca 1737
2de april 1737
------------------------------------------------------
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Pro Deo Christoffel VERHELST fs. Guillaume
(Reg. 202 fo 168v)
overl. Drongen den 8ste january 1737
Weduwnaar (1ste x) van Marie DE POORTERE
K.(1ste x): Pieter ende Louys, Lieven DE MAEGHT gehuwd met Pieternelle VERHELST ende
Joos SLOCK gehuwd met Lievine VERHELST.
He.(2de x): Janneken GOETGHEBUER fa. Geeraert
K.(2de x) : Anne Marie = 13 jr, Joanna = 9 jr, Alexander = 7 jr, Josijne = 5 jr, Ludovicus = 3 jr,
ende Catharine VERHELST = 1 jaer
V.P.: Guillaume VERHELST fs. Guillaume voornoemt
6de april 1737
-----------------------------------------------------Joanna VAN DE GHEHUCHTE fa. Pieters ende Tanneken NEERMAN
(Reg. 202 fo 170)
de
overl. Dronghen den 6 maerte 1737 op den wijck Slindonck
Hr.: Jacobus DRIEGHE fs. Jans
K.: Joannes = 4 jr, Livine = 2 jr ende Anne Marie Jacoba DRIEGHE = twee maenden
V.M.: Jacobus VAN DE GHEHUCHTE fs. Pieters voornoemt
Gronden van erfven van soverledens sijde
Een behuysde hofstede in Dronghen op Slijndonck groot met het landt ende meersch 548 roeden
Een partijken lant ghenaempt De Calenbrugghe groot 225 roeden belast met een cheynsrente
Een partije lant ghenaempt den Doorenplas groot 296 roeden west de Dooreplasstraete
Een behuyst hofstedeken in Hansbeke groot 230 roeden in cheyns ghegeven bij Pieter VAN DE
GHEHUCHTE s’overleden vader ghehuwd gheweest met Tanneken NEERMAN 26ste juny 1737
-----------------------------------------------------Rekenijnghe die maeckt ende overgheeft Jacobus DE SMET fs. Loys
(Reg. 202 fo 174)
staenden handelaeren voocht over de weesen van Gillis DE SMET fs. Loys voornoemt ende Marie
DE BOUVERE zijn huysvrauwe van de handelijnghe ende administratie bij hem ghenomen
K.: Jacobus ende Livina DE SMET (SVG van den 2de april 1735)
Dese weesen competeren een behuysde hofstede met de lande ende meersch daermede gaende
ghebruyckt bij Pieter DE BUYCK fs. Philips
10de july 1737
-----------------------------------------------------Minute van prijsie ghedaen op den 14de april 1733 door mij A. DIERICKX gheswooren prijser ten
versoecke van Isabelle BRAEM fa. Joos ende van ghelijcke Frans BRAEM fs. Pieter deelvoocht
over de onderjaerighe kinderen achtergelaeten bij wijlent Joos BRAEM fs. Jan ende Marie
ARNAUT filia Jan hun vader ende moeder
-----------------------------------------------------Rekenijnge van Pieter DE WULF van date 10de july 1737 (= de volgende) (Reg. 202 fo 1 76)
-----------------------------------------------------Rekenijnge bewijs ende reliqua die bij desen overgeeft Pieter DE WULF
(Reg. 202 fo 1 82v)
fs. Lievens handelaeren staenden vooght over de minderjaerighe weesen van wijlent Joos DE WULF
fs. Lievens voornoemt, ende Marie VAN DE WALLE fa. Joos.
Joosijntjen DE MEYERE fa. Bauduyns sweesen grootmoeder paterneel gheweest
Pieter DE WULF fs. Joos, autste weese heeft gemeriteert bij de weduwe Joos VAN DE WALLE
verschenen tot haer overlijden de somme van 3 £ gr. over een jaer dienstloon
Pieter BERCKMOES is handelaeren vooght over Lieven DE WULF fs. Lievens
Betaelt aen Pieter DE WULF fs. Joos op den 27ste oct. 1737 de somme van 1 £ 10 sch. gr. om te
doen sijne reyse boven de stadt Rijssel ende coopen sijne noodtsaekelijckhede aldaer geduerende
sijn verblijf tot het leeren van de fransche taele
4de dec. 1737
-----------------------------------------------------Rekenijnge bewijs ende reliqua die bij desen overgeeft Pieter BRAEM fs. (Reg. 202 fo 1 86v)
Joos voocht over de weesen van sijne vader ende moeder Marie ARNAUT (SVG 28ste meye 1732)
De weesen hun selfs wesende competeren een hofstede in den wijck van Keuse ontrent den
Varendriesch met 8 partijen lant ende meersch tsaemen ghebruyckt bij Norbert BRAEM fs. Joos
Item competeert desen sterfhuyse 158 roeden lant genaemt de Doelbulck gebruyckt door Pieter
BRAEM fs. Augustijn tot kerssavont 1734 ende vercocht aen Pieter BRAEM . . .24ste dec. 1737
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Rekenijnge bewijs ende reliqua die bij desen overgeeft
(Reg. 202 fo 191v)
V.P.: Joos DE MUYTER fs. Lievens ende V.M.: Joannes DE RONNE over de twee weesen van
wijlent Lieven VAN DEN KERCKHOVE fs. Geeraert ende Isabelle SCHAMP fa. Jans desselfs
huysvrauwe gheweest oock overleden (SVG 13de meye 1733)
Betaelt aen Joannes DE ROOSE scheepmaecker 1 £ 3 sch; 2 gr. over reparatien bij hem ghedaen ten
jaere 1733 aen het melkschip ende veirschip van de weesen
24ste dec. 1737
-----------------------------------------------------Rekenijnge bewijs ende reliqua die bij desen overgeeft
(Reg. 202 fo 201v)
Laurentius VAN BEVEREN fs. Geeraert staenden vooght over de minderjaerighe weesen van
Adriaen ALLAIN fs. Frans ende Livine VAN DE WOESTIJNE fa. Jans beyden overleden.
Ontfanghen 25 £ gr. over 5 jaeren crois van twee renten de weesen tsijnen laste competerende beset
op sijn hofstede ende gronden binnen de prochie van Everghem op den wijck van Meerbeke
Betaelt aen de weese Joannes DE MULDER 6£ gr. over 2 jaeren onderhaudt van de weese ALLAIN
Den rendant heeftt uytgegeven beth 8 £ gr. over coop van een nieuw kleedt voor Maria ALLAIN
audtste wees alsnu in huwelijck met Francois VAN POUCKE
Den rendant pretendeert clijn verschot ghedaen thebben int voyageren naer Zemmersaete in de lande
van Aelst tot het besorghen van hunne noodtsaekelijckheden
26ste febr. 1738
-----------------------------------------------------Geeraert DE SMET fs. Anthone bij Lievijne SCHELSTRAETE
(Reg. 202 fo 204v)
ste
overl. Drongen den 29 jan. 1738 op den wijck van Keuse
He.: Marie TUYTSCHAEVER fa. Jans en Lievine COPPENS
K.: Pieter DE SMET, Joanna DE SMET in huwelijck met Pieter VLERICK, Adriaen COPPENS in
huwelijck gheweest met Petronelle DE SMET waervan eenigh kint Marie COPPENS ende ten lesten
de vier achterghelaeten weesen van Lieven DE SMET fs. Gheeraert ter andere met naeme Jacobus
= 12 jr, Lucia = 10 jr, Joannes = 6 jr ende Joannes DE SMET = 4 jr.
Heeft hem over desen staet seker ende borghe gestelt Pieter VLERICK fs. Adriaens
V.P.: Pieter DE SMET fs. Anthone s’overleden broeder
26ste february 1738
-----------------------------------------------------Petronelle MESTDAGH , fa. Marijn en Janneken VAN OOTEGHEM
(Reg 202 fo 208v)
overl. Dronghen den 16de january 1738 op den wijck van den Varendries
Hr.: Arnoldus Norbertus MORTIER fs. Jans bij Lievijne AELMAN
K.: Marie = 3 jr, Pieter = 18 maenden en Joanna Carolina MORTIER = 4 maenden
V.M.: Jan MESTDAGH, broeder van de overledene
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert
Hofstedeken met den vuytplant in den Vaerendriesch groot in erfven 143 roeden begrepen in het
20ste bel. arlo 149
Een partije lants wanof dhelft is competerende aen Pieter VINCENT groot int gheheele 665 roeden
staende in het 20ste bel. arlo 155 bij coope in de curatele ten vaguen sterfhuyse van Jacques
COPPENS fs. Jans in daeten den 11de 9ber 1733
4de april 1738
-----------------------------------------------------Pro Deo Jacquemijntjen VAN DRIESSCHE fa. Jan
(Reg. 202 fo 211)
overl. Dronghen den 7de dec. 1736
Wdwe in haer (1ste x) met Adriaen FLORIJN fs. Jooris
K.: Catharine = 5 jr, Franchois = 4 jr en Pieternelle FLORIJN = 3 jr
Hr.(2de x): Franchois VERSCHRAEGHEN
K.(2de x): Livinus VERSCHRAEGHEN = 1 ½ jaer
V.M.: Pieter VAN DRIESSCHE fs. Jan voornoemt
Commeren: Dit sterfhuys is schuldigh aen de vier weese kinderen achterghelaeten bij den
voornoemden Adriaen FLORIJN en die hij gheprocreert heeft in eersten huwelijck met Janneken
BUYSE de somme van 20 £ 18 sch. gr. over de weese pennijnghen
Men is schuldigh aen de wdwe Lieven VERSCHRAEGHEN tot Oostacker 16 sch.
9de meye 1738
------------------------------------------------------
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Petronelle VAN DE STEENE fa. Philips bij Lievine GRIJP
(Reg. 202 fo 213)
overl. Dronghen den 13de december 1737 op den wijck Schuyterstraete daer ment noemt Bassebeke
Hr.: Pieter DE BAETS fs. Jooris bij Janneken DE MEYER
K.: Pieter = 11 jr ende Joannes DE BAETS = 9 jr
V.M.: Jooris DOBBELAERE
Gronden van erfven commende van de sijde van d’overledene
Dhelft van een behuysde hofstede in Drongen wanof de wederhelft onvercavelt ende onverdeelt
competeert aen Janneken VAN DE STEENE sweesen moye materneel gheleghen int 19de bel. arlo 13
West ende noort d’abdije van Dronghen groot int gheheele 560 roeden ende over d’helft 280 roeden
Dhelft van een partije landt ende bosch op den Waermoes lochtinck suyt het bosselken van den
marquis van Deynse begrepen in het 16de bel. arlo 13 groot int gheheele 700 roeden dus over dhelft
350 roeden
Een hofstede gheleghen in het ghehuchte Bassebeke wesende de helft van het 19de bel. arlo 13 int
gheheele groot 188 roeden dus hier over dhelft 94 roeden
De voorenstaende gronden belast met bijleve in proffijtte van Livijne TOCH fa Geeraert wdwe
van Philips VAN DE STEENE s’overledene vader die deselve gheconquesteert hadde in zijn 1e
huwelijck met wijlent Livine GRIJP fa. Pieters
Noch dhelft van dhelft van eene meersch wanof dhelft competeert de voorseyde Livine TOCH ende
het restende vierde aen Janneken VAN DE STEENE sweesen moye in het 17de bel. arlo 132 groot int
gheheele 513 roeden ende alhier over een vierde 128 ¼ roeden
25ste juny 1738
-----------------------------------------------------Josijne VAN OOTEGHEM fa. Pieter bij Marie LIPPENS
(Reg. 202 fo 215v)
overl. Dronghen den 12de febr. 1738 op den wijck van Schuyterstraete
Hr.: Lieven DE VREESE fs. Lievens bij Marie DE VREESE
K.: Marie = 7 jr, Carel = 6 jr, Joannes = 4 jr en Joanna DE VREESE = 2 jr.
V.M.:Charles GOETHALS s’overledene stiefvader
Desen sterfhuys competeert eenen cheyns vuytghegheven bij Jor Frans MAHIEU van een bijlstuck
lants up den paradijscauter waer ghemaeckt is ten deele een hofstede groot 139 roeden noort dheer
Francois DE BROUX causa uxoris
Recompense die dhoirs den hauder schuldigh sijn te weten 9 £ 5 sch. gr. over den coopsomme van
s’hauders paert in twee hofstedekens gheleghen in Landeghem staende huwelijck vercocht aen
Eduard VERHOYEN ende Pieter DE VREESE shauders broeder
9de july 1738
-----------------------------------------------------Joanne Marie VINDEVOGHEL fa. Louis bij Cathelijne DENIJS
(Reg. 202 fo 218)
overl. Dronghen den 26ste april 1738 in den wijck van Keuse
Wdwe in (1ste x) van Anthone VAN DE WALLE
K.(1ste x): Augustinus Norbertus VAN DE WALLE fs. Anthone = 21 jr, mitsgaders over de twee
kinderen van Joannes VAN DE WALLE (sone van d’overledene), bij Livina DE VREESE fa. Joos
te weten Joannes Franciscus = 4 jr en Catherine VAN DE WALLE = 2 jr
Hr.(2de x): Carel DE MUYTER fs. Lieven bij Marie HOSTE
V.P.: Anthone DE PAU ende V.M.: Judocus VINDEVOGHEL broeder van de overledene
Gronden van erfven commende van s’overledene sijde
Dhelft van het 3de paert dies de wederhelft competeert dese hoirs gheconquesteert in 1ste huwelijck
van een partije landt in den wijck van Keuse groot int gheheele 445 roeden staende in het 35ste bel.
arlo 99 wanof 1/3de competeert aen Francis DE MEYERE fs. Pieter toecommende bij coope van
Anthone DE PAUW van daete 21ste maerte 1731
Gronden van erfven gheduerende s’overledens 1ste huwelijk vercreghen bij gifte met ter warmder
handt aen hun beyde ghedaen bij Pieter VAN DE WALLE fs. Jans met den last van het usufruit ten
profijtte van Joanna VAN DE WALLE fa. den donateur van daete den 10de maerte 1729
Het vierde ghelijck vierde competeert dese hoirs bij versterfte van hemlieden vader ende
grootvader Anthone VAN DE WALLE waervan het wederhelft competeert aen d’erfghenaemen
van Pieter VAN HEESE bij Petronelle VAN DE WALLE van een behuysde hofstede groot met
de lande 500 roeden te luchteren . . .
...
...
...
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Joanne SERWEYTENS fa. Jan bij Petronelle HAENEBALCKE
(Reg. 202 fo 222v)
overl. Dronghen den 11de augusty 1738 in den wijck Beeckstraete
Wdwe in (1ste x) van Joos DE MUYTER
K. (1ste x): Joannes = 17 jr en Gillis DE MUYTER = 3 jr en 4 maenden
V.P.: Anthone DE PAUW ende V.M.: Adriaen SERWEYTENS soverleden broeder,
Hr.(2de x): Amandus DE WEVER fs. Pieter gewonnen bij Petronelle DE WITTE
K. (2de x): Jooris DE WEVER = 1 jaer en 4 maenden gewonnen bij desen hauder.
Heeft hem voor desen staet seker ende borghe gheconstitueert Andries DE KEUKELAERE fs.
Guille onder het verbant als naer rechte . . .
...
Gronden van erfven commende van s’overledens zijde met den overlijden van haeren vader
Dhelft van een behuysde hofstede met alle de catheylen eirt vast ende naeghel vast daer op staende
gheleghen binnen de prochie van Dronghen op den westhoek van Slindoncq driesch abouterende
oost den voorseyden driesch suyt de moesgaever straete west den advocaet LIMNANDER noort
d’hoirs Lieven DE MUYTER gheleghen int 7de bel. arlo 14 groot int gheheele ontrent 150 roeden
Item dhelft als vooren van een partije landts op het Cauterken paelende oost den Driesch suyt aen de
moesgaeverstraete west ende noort d’hoirs Matheus SALENS ende Lieven DE MUYTER gheleghen
int 7de bel. arlo 1 groot int gheheele ontrent 175 roeden belast aen den heere VAN ANVAIN
Een partijken lants ghenaemt de Bijlocke oock over dhelft abouterende oost de moesgaever straete,
suyt Jan VAN BEVEREN, west mijn heer STEEMAERE noort meester Sebastiaen LIMNANDER
oock gheleghen int 7de bel. arlo 17 groot int gheheele 150 roeden
Een asselaer bulcxken oock dhelft abouterende oost mijn heer STEEMAERE suyt Domijn
CAUWENBERGHE west den heer FISCAEL noort desen goede gheleghen in 7de bel. arlo 25 groot
int gheheele ontrent 300 roeden
Noch d’helft als vooren van een partijken lants ghenaemt het cleen bulcxken oost poortacker suyt
mher STEEMAERE west den west acker noort den heer FISCAEL gheleghen in het 7de bel. arlo 21
groot int gheheele ontrent 150 roeden . . .
...
...
Noch d’helft van een partijken lants gheleghen binnen de prochie van Landeghem dies de wederhelft
van dese alsmede van alle de voorgaende competeert Adriaen SERWEYTENS s’weesen oom
materneel voocht in desen groot int gheheele ontrent 180 roeden
17de 7bre 1738
-----------------------------------------------------Isabelle VERCAUTEREN fa. Andries bij Marie VAN DER STICHELE
(Reg. 202 fo 226v)
de
overl. Drongen den 2 april 1738 in den wijck van de Schuyterstraete
Hr.: Francies DE MEYERE fs.. Pieter bij Lievine DE PAUW
K.: Pieter = 6 jr, Gerulphus = 5 jr en Guillaeme DE MEYERE = 2 maenden
V.M.: Pieter VERCAUTEREN s’overleden broeder
Heeft hem voor desen staet seker ende borghe geconstitueert Pieter DE MEYERE fs. Gillis
woonende in den wijck Schuyterstraete Basbeke onder tverbant als naer rechte 1ste oct. 1738
-----------------------------------------------------Joannes HEYNSENS, smid, fs. Frans en Josijne TEMMERMAN,
(Reg 202 fo 228)
overl. Drongen op den 20ste october 1737
He. : Joosijne DE MEYERE fa. Jacques en Marie VERVENNE
K. : Joanna Marie = 6 jr, Lievine Petronelle = 5 jr, Isabelle Jacoba = 3 jr en Pieter Francies = 9 m.
V.P. : Gillis SERGEANT fs. Gillis
Overghebrocht ende gheaffirmeert bij Pieter GOETGHEBUER fs. Guille, dhauderigghe ende
deelvooght als naer costume ende geordonneert binnen 14 daeghe borghe te stellen voor desen staet
Gronden van erfven commende van s’overledens sijde
Het 14de deel van een hofstede met het landt daermede gaende groot al tsaemen 761 roeden
gheleghen in Dronghen in het 12de bel. arlo 1 ende 2
Ghelijck deel van een partije landt dies de 13 deelen competeren aen s’overleden moeder met haere
ses kinderen den overledenen toecommende bij successie van sijnen vader alsnoch belast met
bijleven van sijne moeder groot int gheheele 61 roeden
10de october 1738
------------------------------------------------------
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Joannes VAN DE WALLE, fs Anthone en Joanna Marie VINDEVOGHEL (Reg 203 fo 1)
overl. Drongen den 5de april 1738 in den wijck van Keuse
He.: Livine DE VREESE fa. Joos en Joosijne COCQUYT
K. : Joannes Francies = 4 jr en Carolina VAN DE WALLE = 2 jr
V.P. : Anthone DE PAUW
Is voor desen staet seker ende borghe bedeghen Francois MESTDAGH fs. Frans
Gronden van erfven commende van s’overleden sijde
Dhelft van een partije lant in Keuse ghenaemt de Schaubeke dies de wederhelft competeert
Augustinus Norbertus VAN DE WALLE sweesen oom paterneel groot int gheheele 864 roeden
Dhelft van een 3de paert wesende een sesde deurgaende mitsgaders een 12de paert in het 2de derde
dies het resterende derde competeert Franchois DE MEYERE fs. Pieters, ghelijck sesde ende
twaelfde aen sweesen oom voornoemt ende het resterende paert wesende een sesde competeert
Carel DE MUYTER fs. Lievens thuwelijck ghehadt hebbende sweesen grootmoeder die tselve paert
middelertijt heeft ghekocht jeghens Jan VAN CROMBRUGGHE causa uxoris . . . . . .
Het 4de ghelijck vierde aen sweesen oom voornoemt ende de resterende helft aen dhoirs van Lieven
VAN HEESE ende Petronelle VAN DE WALLE van een behuysde hofstede te Luchteren ghenaemt
de hofstede te Luchteren int gheheele 500 roeden ende over tvierde tot 125 roeden
Ghelijck vierde de resterende deelen competeren als vooren van een partije landt ghenaemt het vosse
stuck groot int gheheele 1050 roeden dus over het vierde 262 ½ roeden
15de oct. 1738
-----------------------------------------------------Francois BRAEM fs. Pieter bij Lievine DOBBELAERE, kruidenierswinkel (Reg. 203 fo 4)
overl. Drongen den 21ste july 1737 op den wijck Vierheckenen
He.: Lievine BRAEM, fa. Joos bij Maria Aernaut
K.: Norbertina BRAEM aut ontrent 14 maenden
V.P.: Adriaen DE DAPPER fs. Lievens, temmerman op het dorp, soverledens swaegher
Huwelijkscontract te Ghendt op 23ste juny 1735 voor notaris Frans DEBROUX
Compareerde in persoone Frans BRAEM fs. Pieters jongman bij ghetijdighe aude van beth 25 jaeren
wonende binnen de prochie van Dronghen ter eendere ende Lievine BRAEM jonghe dochter oock
wonende binnen de prochie van Dronghen . . .
...
Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert
Behuyst hofstedeken in het dorp gheleghen in het 17de bel. arlo 205 west den Rinckelram ofte
Calsijde groot in erfven 16 roeden bij coope van dheer CRIMMERS pbr. per contract notarieel voor
Frans DURIEU in Ghendt op den 28e feb. 1736
Met den overlijden van wijlent haeren vader wanof sij hoir bedeghen is ghelijck oock Isabelle haer
suster benevens haere twee broeders ghecompeteert hebbende huysijnghen ende edificien dewelcke
alhier verkocht sijn gheworden op den 11de febr. 1738
20ste Xbre 1738
-----------------------------------------------------Liquidatie die bij desen doet ende overgeeft Philippe DE FAULX
(Reg. . . fo 118v)
ampman deser prochie ter causen van de huyse ende erfve bij hem vervolght gheweest ten laste van
Pieter BRAEM fs. Augustijn woonende binnen dese prochie.
Jeghens Pieter BRAEM fs. Augustijn ghecondemneerden, Carel BRAEM, Francoise BRAEM,
Augustijn BRAEM, Joannes GOETGHEBUER in huwelijck met Cornelia BRAEM, Jacobus
FLAMAND in huwelijck met Magdalena BRAEM tevooren wdwe van Pieter COCQUYT, Geeraert
RIJCKEBOSCH in huwelijck met met Marie BRAEM tevooren weduwe van Jan WILLEMOT,
Joanna BRAEM in huwelijck gheweest met Augustijn DE DECKER alle kinderen ende schoon
kinderen van den voornoemden Pieter BRAEM fs. Augustijn, Sieur Judocus DE KEYSTERE als
ontfangher van de heerlijck renten, Joos VAN RENTERGHEM als ontfangher van de prochie van
Dronghen ende de weduwe van Sr. Philippe DE WULF alle gheinsinueerde ter andere om ghesloten
te worden in ponden grooten courant gheldt
Wordt alhier ghebracht over de coopsomme van eenen herbergh de Floncke ende de tlandt daerop
tselve huys is staende groot 158 roeden ligghende in den wijck van Keuse int 20ste bel. arlo 105 den
voornoemden Pieter BRAEM fs. Augustijn ghecompeteert hebbende ende verbleven den 4de febr.
1739 op Augustijn BRAEM voor de somme 52 £ gr. . . .
...
18de maerte 1739
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Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgeeft Philippe (Reg. 203 fo 11)
DOBBELAERE fs. Jans woonende binnen de prochie van Ste Martens Leerne lande van Nevele
staende vooght over Marie Joanna BUYSE fa. Jans bij Elisabeth DE WAEGENAERE
(SVG 18de meye 1729) eenighe minderjaerighe weese mits den overlijden van Pieter Joseph BUYSE
haer minderjaerighen broeder ende haeren vader ende moeder oock overleden. Livijne DE VREESE
weduwe van Jan BUYSE (SVG 22ste aug. 1733) alsnu in huwelijck met Jan LOOTENS fs. Laureyns
Joannes VAN DE WALLE fs. Anthone oock in huwelijck gheweest met Livijne DE VREESE
weduwe van Jan BUYSE
4de maerte 1739
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgeeft
(Reg. 203 fo 12v)
Pieter VAN KERREBROUCK fs. Pieters staenden handelaeren vooght over de eenighe weese van
Jan DE VREESE fs. Martens metten overlijden van Guilliaeme VAN KERREBROUCK fs. Daniel
haeren oom materneel. Philippe VAN KERREBROUCK fs. Daniel voornoemt oock sweesen oom.
Op de weese is ghesuccedeert het 4de deel wanof de resterende drij deelen oock ghesuccedeert op
Geeraert SUTTERMAN, Joos DE PUYDT, Joannes ende Livine VAN WASSENHOVE mitsgaders
Philippe VAN KERREBROUCK met de kinderen van Jacobus DE MEESTER verweckt bij Anneke
VAN KERREBROUCK van een behuysde hofstede gheleghen in den wijck van Slindonck ende is
vercocht aen Philippe VAN KERREBROUCK ende Geeraert SUTTERMAN. 18de maerte 1739
-----------------------------------------------------Pro Deo Jacques VINCENT filius Franchoys, overl. Drongen 15de january 1738 (Reg. 203 fo 14)
weduwnaar (1ste x) van Joosijntjen VAN DOORNE
K.(1ste x): Joannes VINCENT, Franchoise VINCENT getrauwt met Lieven BEELAERT fs. Victor
ende Marie Janne VINCENT getrauwt met Lieven BOOGAERT
weduwnaar (2de x) van Pieternelle LIJBAERT
K.(2de x): Pieter VINCENT
He(3e x).: Franchoyse POELMAN woont nu in St Martens Leerne
K.(3de x): Marie Magdalena = 12 jr, Augustinus = 8 jr, Marie = 5 jr en Carolus VINCENT = 23 m.
V.P.: Lieven BEELAERT fs. Victor voorseyt
4de maerte 1739
-----------------------------------------------------Lieven VAN DER VENNET fs. Pieter bij Pieternelle VINCENT
(Reg. 203 fo 15v)
overl. Drongen den 3de maerte 1739 op den wijck van Slindonck
weduwnaar van Tanneken SNOUCK fa. Martens (SVG 24ste maerte 1723)
K.(1ste x): Isabelle VAN DER VENNET beth dan 25 jr haer selfs onbedeghen, Anne Marie = 23 jr,
Pieter = 21 jr en Livine VAN DER VENNET aut 17 jr (Joannes is verongheluckt)
V.M.: Lieven DE KESEL, over de drij onderjaerighe weesen uit eerste huwelijck
He.(2de x): Therese DE VREESE, fa. Jan bij Pieternelle DE WAEGHENAERE
K.(2de x): Frans = 10 jr, Carel = 6 jr, Jan = 4 jr ende Joanna Catharina VAN DER VENNET = 1 jr
V.P. Joannes VAN DER VENNET, cousin
Gronden van erfven commende van s’overledens sijde
D’helft van een partije landt dies de wederhelft competeert de kinderen van den 1ste bedde gheleghen
in dese prochie in het 7de bel. arlo 36, 37 et 38 ghenaemt het Hasseldonck stuck, groot int gheheele
1033 roeden volghens contract van coope jeghens Guille DE KONINCK causa uxoris in daete den
13de nov. 1720
In cheyns aenveirt ten jaere 1715 van Jor Jeron LIMNANDER heere van Zulte d’hofstede met de
mede gaende landen
29ste april 1739
-----------------------------------------------------Liquidatie die bij desen maeckt Joos VAN RENTERGHEM officier
(Reg. 203 fo 7)
deser prochie ghecommiteert bij Pieter ende Livijne BRAEM weduwe van Francois BRAEM,
Joannes AUDENROGHE ende Pieternelle BRAEM sijne huysvrauwe, hoirs van wijlent Joos
BRAEM sijnen vader ende schoonvader mitsgaders den voornoemden Pieter BRAEM als vooght
over Marie Florence BRAEM fa. Joos bij Marie AERNAUT ditte van de coopsommen van de
vercoopijnghe van de goederen op den 11de febr. 1738
9de meye 1739
------------------------------------------------------
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Pro Deo Jacquemijne DE BAETS fa. Lieven bij Anna TOLLENS
(Reg. 203 fo 19v)
overl. Dronghen op den 28ste april 1739
Wdwe van Frans SUCAET
K.(1ste x): Pieter SUCAET = 12 jr
Hr.(2de x): Francis BONTE fs. Jan bij Clara VAN DOORE
V.P.: Jan SUCAET oom ende V.M. Pieter DE BAETS over voornoemt Pieter SUCAET
K.(2de x) Frans Jacobus = 4 jr ende Marianna BONTE = 8 maenden
13de meye 1739
-----------------------------------------------------Pieter DE SMEDT fs. Jan, overl. Dronghen op den 2de febr. 1739
(Reg. 203 fo 20)
Weduwnaar van Joosijne CLAEYS overleden ontrent vier jaer geleden
K.: Carel = 20 jr, Judocus = 17 jr, Joanna = 14 jr, Joannes = 11 jr ende Lieven DE SMET = 10 jr
V.P.: Geeraert DE SMEDT soverleden broeder
13de meye 1739
-----------------------------------------------------Geerdijntjen DE SCHUYTERE fa. Pieters,
(Reg. 203 fo 21)
overl. Drongen den 14de maerte 1739 in den wijck van Luchteren
Hr.: Joos PATIJN fs. Jans
K.: Lieven in huwelijcken staet sijn selfs, Joannes = 24 jr, Pieter = 18 jr, Geert = 15 jr,
Basinus = 13 jr, Pieternelle in huwelijck met Maurus DE BOEVERE fs. Lievens, Joanna in
huwelijck met Joannes HYDE fs. Pieters ende Joosijnken Patijn = 22 jr.
V.M.: Livinus DE SCHUYTER fs. Pieter, oom ende naeste bestaende
Hebben in cheyns ghenomen van Mevr. de douariere GAGE een stuck saeylant ghenaemt den auden
bulck groot 3 ghemeten 290 roeden ende noch een partije gheweet genaempt den melckdam groot
drij ghemeten 346 roeden waerop sij hebben ghemaeckt een huyseken
13de meye 1739
-----------------------------------------------------Jan COMPRE fs.. Jan,
(Reg. 203 fo 24)
overl. Drongen den 27ste january 1738 op den wijck van Allewijn
He. Marie VERBAERE, fa. Pieter bij Marie LEYE
K.: Jan ende Joosijne COMPRE bij aude hun selfs, Isabelle COMPRE in huwelijck met Bauduyn
DE VRIENT, Lievine COMPRE in huwelijck met Lieven VINCKE , Petronelle COMPRE in
huwelijck met Lieven DE BUCK en Louys DE VOS deelvoocht over Florence COMPRE audt 21 jr.
Gronden van erfven commende van soverledens sijde
Een hofstede gheleghen int 9de bel. arlo 23 genaemt Goed ter Hellen groot 651 roeden
Dhelft van een partije landt wanof tresterende helft in conquest sal ghebracht worden gheleghen in
het 11de bel. arlo 33 groot over dit deel 302 roeden
Gronden van erfven gheconquesteert gheduerende huwelijck
Een hofstede gheleghen in het 11de bel. arlo 23 groot 90 roeden
Een gheruineerde hofstede nu lant wesende gheleghen in het 11de bel. arlo 24 oost Daelewijnstraete
groot 208 roeden ende dhelft van een partije landt staende hiervooren bij coope van Joos COMPRE
fs. Jans soverleden broeder.
3de juny 1739
-----------------------------------------------------Bundel 233 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1740-1741)
Joanna VYNCKE fa. Frans
(Reg. 203 fo 28v)
overl. Drongen Luchteren den 23ste Xbre 1739 op ’t goed van het Rijcke Gasthuys
Hr.: Adriaen DE SCHUYTERE fs. Jans
K: Joannes = 7 jr en Anna Maria
V.M.: Livinus VYNCKE fs. Frans oom ende naeste bestaende
4de meye 1740
-----------------------------------------------------Jan VAN MAELE fs.(niet gegeven), overl. Dronghen den 15de meye 1740 (Reg. 203 fo 34)
He.: Jacquemijntien VERCRUYSSEN fa. Franchois
K: Joannes = 4 jr en Anna Marie VAN MAELE + 9 maenden
V.P.: Joseph VAN MAELE tot Tielt
Franchois VERCRUYSSEN fs. Franchois wonende in Baerle in het cleyn Vranckerijck
Philip DE ROOSE fs. Philip in huwelijck met dhauderigghe
22ste juny 1740
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Gillis VAN DEN BERGHE fs.. Jans,
(Reg. 203 fo 31v)
overl. Drongen op den 20ste july 1739 op den wijck van Luchteren
He.: Livijne CORNELIS fa. Guillaeme
K.: Gillis VAN DEN BERGHE = 5 maenden
V.P.: Jan VAN DEN BERGHE fs. Jans grootvader
Heeft hem voor desen staet seker ende borghe gestelt Pieter NEYT fs. Pieters tot Ste Denijs
Hebben in huwelijck in cheyns ghenomen een partijken landt wesende bebout met twee huysekens
en fruytboomen competerende Martinus FIERS fs. Jans getrauwt met de weduwe van Thomas
HOORIS gheleghen op den wijck van luchteren groot een half ghemet
1ste july 1740
-----------------------------------------------------Ten versoecke van Petronelle VAN DEN BRAEMBUSSCHE fa. Pieter weduwe ende hauderigghe
bleven ten sterfhuyse van Pieter VAN DER MEERSCH fs. Jacobus overleden in Dronghen ter
eender ende Joannes MAENHAUT Schepenen ende camervooght gheceert over de minderjaerighe
kinderen
(Zie verder voor staat van goed)
11de meye 1740
-----------------------------------------------------Liquidatie die bij desen maeckt Jan VAN RENTERGHEM als staende handelaeren vooght over de
onderjaerighe weesen van wijlent Geert VAN RENTERGHEM dit ter causen van de vercoopinghe
van de hofstede, landen, bosschen ende meersschen in Dronghen ende de gonne van Meirendre
ghecompeteert hebbende Gillis VAN KERREBROUCK . . . . . .
De vercoopijnghe en can niet ghesloten worden ten respecte dat ten dien pointe is ontstaen proces
tusschen den overghever ende Pieter VAN KERREBROUCK . . .
24ste nov. 1740
-----------------------------------------------------Marie DE BRAUWERE fa. Jans,
(Reg 203 fo 54)
ste
overl. Dronghen 27 nov. 1740 in het dorp (Vierheckenen)
Hr.: Geeraert MOENTIENS fs. Geert met ses kinderen
K.: Joanna = 23 jr, Joannes = 18 jr, Lievijne = 16 jr, Catharina = 14 jr, Pieter MOENTIENS in
huwelijcken staet en Isabelle MOENTIENS in huwelijck met Joannes LEERBERGE fs. Laureyns
V.M.:: Marijn DE BRAUWERE fs. Jans oom ende naeste bestaenden
Gronden van erfve gheconquesteert binnen hunlieden huwelijck
Behuysde hofstede met de lande groot 600 roeden bij coope van Judocus DE KEYSTERE fs.
Judocus van daete den 18de meye 1729
In apart blaadje is nog te lezen
. . . toebehoorende Norbertine BRAEM aut ontrent 14 maenden de selve toecommende verschenen
ende verstorven bij den doot van Franchois BRAEM fs. Pieters haeren vader overleden in Dronghen
Vierheckenen den 21ste july 1737 van wie sij hoir bedeghen is welck goet Adriaen DE DAPPER
deelvoogt is . . . mitsgaders jegens Livine BRAEM fa. Joos hauderigghe bleven 1ste maerte 1741
-----------------------------------------------------Marie DE JAEGHER fa. Jans, overl. Drongen den 9de october 1739
(Reg 203 fo 50v)
Wdwe (1ste x) van Anthone VAN DE WALLE fs. Joos
V.M.: Anthone DE PAUW fs. Francois over Isabelle VAN DE WALLE fa. Anthone = 21 jr, aen
Joannes, Anthone en Livinus VAN DE WALLE benevens Jacobus DRIEGHE in huwelijck met
Livine VAN DE WALLE mits den overlijden van Pieter, Jacobus, Marie ende Joanna VAN DE
WALLE alle kinderen gheweest van den overledene in haer 1e huwelijck
Wdwe (2de x) van Pieter GRIJP fs. Jacques
K.(2de x): Joosijntien GRIJP = 19 jaeren
V.P.: Jooris DOBBELAERE fs. Jans over Joosijntien GRIJP
Gronden van erfven commende van soverleden sijde
Dhelft deurgaende van 308 roeden meersch wanof de wederhelft competeert an de weese Joosijne
GRIJP fa. Pieters uyt den hoofde van haeren vader als bij d’overledene met den selven staende haer
tweede huwelijck gheconcquesteert, liggende in het 34ste bel. arlis 46 et 47 oost eene ettijnghe van
Sieur Jacques VAN BAEVEGEM suyt de leye oost dhoirs heer Petrus VAN DE FONTEYNEende
noort Joe Susanne VAN NIEUWENHUYSE ende is vercocht gheworden op den 20ste jan. 1740
anden voorschreven Jooris DOBBELAERE
15de febr. 1741
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Carel DE MUYTER fs. Lieven, overl. Drongen Keuse den . . . . 1739 (Reg 203 fo 43v)
Weduwnaar van Cathelijne VINDEVOGHEL
Camerdeelvooghden : Pieter MESTACH fs. Frans ende Jan LANTSMAN fs. Lieven, Schepenen
van de ghemeene vierschaere ghecommiteert an Joannes KEIRSSE in huwelijck met Isabelle
DE MUYTER fa. Lieven voornoemt oom van Isabelle = 24 jr, Pieternelle = 15 jr, Marie = 21 jr
en Joanna DE MUYTER fa. Jans = 18 jr. fs. den voornoemden Lieven DE MUYTER
Gronden van erfven commende van soverleden vader Lieven DE MUYTER
Een partije lant ghenaemt lange bulcxken deel van een meerder partije groot 234 roeden wanof het
resterende deele competeert Pieter SLOCK gheleghen in het 16de bel. arlo 16
300 roeden lants deels van meerdere partije in het 16de bel. arlo 197 dese met de voorgaende
ghebruyckt bij Jan DE WEERDT fs. Jans ten 15 sch. gr. tsjaers
Gronden van erfven commende soo van soverleden sijde ende als hoir necessaire van Cathelijne
VINDEVOGHEL weduwe van Anthone VAN DE WALLE fs. Jans sijn overleden huysvrauwe.
De drij sesde deelen deurgaende wanof ghelijck sesde competeert aen Augustinus VAN DE WALLE
ende de minderjaerighe weesen van Jan VAN DE WALLE fs. Anthone ende tresterende derde aen
Frans DE MEYERE van een partije landt in den wijck van Keuse in het 35ste bel. arlo 99, het 1ste
voorseyde 6de deel den overledenen toeghecommen als hoir necessaire ende de resterende twee sesde
deelen met haer staende sijn huwelijck bij uytgrootijnghe jeghens Jan VAN CROMBRUGGHE
ende Marie SCHELSTRAETE op den 28ste april 1735
1ste maerte 1741
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die maeckt d’heer Philippe DE FAULX (Reg. 203 fo 37v)
ampman deser prochie van den ontfanck ende uytgeef van de pennijnghen van de venditie ten
sterfhuyse van Marie DE JAEGHER lest wdwe van Pieter GRIJP ende tevooren van Anthone VAN
DE WALLE fs. Jooris ghehauden op den 4de ende 5de nov. 1739 ten versoecke van Jooris
DOBBELAERE als deelvooght , Jan VAN DE WALLE, Anthone VAN DE WALLE, Jacobus
DRIEGE, Livinus VAN DE WALLE ende Anthone DE PAUW oock als deelvooght.
Ende sal hier oock worden verantwoort het import van de coopsomme van een partije landt ende
twee partijen meerschen ten versoecke van de gemeene hoors bij publicque veylingeh vercocht
Ontfanghen van Lieven BEELAERT fs. Pieter 19 £ gr. wisselgelt over den coop van een partije
meersch in de vijf ghemeten ghenaemt delaecke groot 250 roeden.
18de jan. 1741
-----------------------------------------------------Pieter VAN DER MEERSCH fs.. Jacobus, (VERMEERSCH)
(Reg. 203 fo 40v)
overl. Dronghen den 23ste febr. 1740 in den wijck van Noorthaut
wdnr in (1ste x) van Marie VAN GREMBERGHE fa. Philippe
K.(1ste x): Frans ende Marten VAN DER MEERSCH overleden en gehuwd gheweest met Marie
VINDEVOGHEL als staende voogde over haer minderjaerighe sone Judocus VAN DER MEERSCH
wdnr in (2de x) van Marie VAN DER CRUYSSEN fa. Geeraert
K.(2de x): Livijne VAN DER MEERSCH in huwelijck met Philippe DE SMEDT ende
Jacquemijntien VAN DER MEERSCH tevooren weduwe van Frans IMPENS alsnu in huwelijck met
Geeraert VAN QUICKELBERGHE
He.(3de x): Pieternelle VAN DEN BRAEMBUSSCHE fa. Pieter
K.(3de x): Magdalene VAN DER MEERSCH in huwelijck met met Norbertus COCQUYT,
Jacobus = 24 jr, Joseph = 16 jr ende Anne Marie VAN DER MEERSCH = 14 jr
Camerdeelvoocht ex officio: Joannes MAENHAUT schepenen bij gebreke van bloetvrienden
18de january 1741
-----------------------------------------------------Ten versoecke van Angeline IDE fa. Geeraert hauderigghe bleven ten sterfhuyse van Pieter DE
SMET fs. Geeraert overleden den 28ste july 1741 in den wijck Keuse hebbe ick Jacques VAN
HERREWEGHE gheswooren prijser ten platte lande mij ghetransporteert ten huyse ende hove van
den overleden tot het versekeren ende prijsen van alle de meubelen van huysraet . . . 1741
------------------------------------------------------
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Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgheeft (Reg. 203 fo 58)
Jacobus DE SMET fs. Louys staende handelaeren vooght over de minderjaerighe weesen van Gillis
DE SMET fs. Louys voornoemt ende Marie DE BOUVERE sijne overleden huysvrauwe.
Brenght in ontfanck 19 £ 10 sch. gr. over drij jaeren pacht van den bodem van Leene de behuysde
hofstede landt ende meersch ghebruyckt bij Pieter DE BUCK fs. Philips gheleghen in den wijck van
Keuse ten 6 £ 10 sch. gr. tsjaers.
Betaelt aen Lieven VERBIEST tot Baerle over onderhaut van de weese Livine DE SMEDT de
somme van 3 £ 10 sch. gr. ten jaere 1737 .
Den rendant heeft oock verschoten over coop van cleederen ende allerhande noodtsaeckelijckhede
ten behouve van de weese Jacobus DE SMET de somme van 9 £ gr.
17de meye 1741
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgheeft
(Reg. 203 fo 60v)
Philippe DOBBELAERE fs. Jans woonende binnen de prochie van Ste Maria Leerne lande van
Nevel staenden handelaeren vooght over Marie Joanna BUYSE verweckt bij Elisabeth DE
WAEGENAERE mits het overlijden van Pieter Joseph BUYSE haeren minderjaerighen broeder
Ontfanghen van Jan LOOTENS fs. Laureyns in huwelijck met de wdwe van Jan VAN DE WALLE
fs. Anthone de somme van 2 £ 9 gr. van een rente van 60 £ 7 sch. 1 gr. 4 dnrs. 16de juny 1741
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgheeft
(Reg. 203 fo 63)
Pieter DE WULF fs. Lievens staende handelaeren vooght over de minderjaerighe weesen van Joos
DE WULF fs. Lievens voornoemt bij Maria VAN DE WALLE fa. Joos
Ontfanck over twee jaeren pacht van het 5de deel wanof de resterende vier deelen competeren dhoirs
van Joosijntken DE MEYERE fa. Bauduyns sweesen grootmoeder paterneel van een partije lants
groot 300 roeden ghebruyckt bij Jan CLAYS fs. Guillaeme ten 20 sch. gr. tsjaers. 21ste aug. 1741
-----------------------------------------------------Pro Deo Lieven MESTDAGH fs.. Frans en Maria VAN DE GHEHUCHTE (Reg. 203 fo 96)
overl. Drongen den 2de july 1741 op den wijck ghenaempt Slijndonck
He.: Anna Marie DRIEGHE fa. Jans bij Cathelijne VERMEERSCH
K.: Joannes = 8 jr, Pieter = 6 jr, Livijne = 4 jr ende Christine MESTDAGH = 2 jr.
Deelvooght: Jacobus MESTDAGH fs.. Frans oom
Een behuyst hofstedeken in cheyns ghenomen van Joanne Livine Therese VAN DE VIJVERE op
Slijndonckdriesch nu ghenaemt Het Vijverhof groot 221 roeden
11de july 1742
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Jacobus DE SMET fs. Lowijs
staende handelaeren vooght over de minderjaerighe weesen naerghelaeten bij Gillis DE SMET fs.
Lowijs voornoemt ende Marie DE BOUVERE sijn overleden huysvrauwe van de handelijnghe bij
hem ghenomen sedert sijn eerste rekenijnghe van den 10de july 1737.
17de meye 1741
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet maeckt ende overgheeft Philippe
DOBBELAERE fs. Jans woonende binnen de prochie van Ste Maria Leerne staende handelaeren
vooght over Marie Joanna BUYSE verweckt bij Elisabeth DE WAEGENAERE mist den overlijden
van Pieter Joseph BUYSE haeren minderjaerighen broeder.
21ste juny 1741
-----------------------------------------------------Marie Joanna LIPPENS, fa.Oliviers, overl. Drongen Keuse 2de sept. 1741 (Reg. 203 fo 79)
Hr.: Lieven CRIEL fs. Jooris
Kind: Lieven CRIEL = 2 maenden
Deelvoocht: Olivier LIPPENS grootvader
9de meye 1742
-----------------------------------------------------Pro Deo Anna BUS fa. Marijn
(Reg. 203 fo 80)
overl. Dronghen den 15de jan. 1741 op den Vaerendriesch
Hr.: Maximiliaen Leonardus IKET fs. Joos
K.: Joannes IKET fs. Maximiliaen = 14 jr
V.M.: : Judocus DE SCHEEMACKER
24ste april 1742
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Goddelieve NEFELS (NEFLÉ) fa. Pieters
(Reg. 203 fo 73v)
overl. in de prochie van St Pieters nevens Gent den 10de dec. 1741
Hr.: Joos CORNELIS fs. Herman tsaemen gheprocreert drij kinderen
K.: Pieternelle = 12 jr, Pieter = 6 jr, Joanneken CORNELIS = 3 jaer
V.M.: Pieter NEFELS fs. Pieters als naesten bestaenden bloetvrient ende broeder van de overledene
Anneken BISSCHOP weduwe van Joannes VROMBAUT overleden coster van Mariakercke,
Men is schuldigh aen Herman CORNELIS sone van desen hauder in sijn 1ste huwelijck bij
Joosijntjen MULLEM de somme van 8 £ 6 sch. 1 gr. 7 dnrs.
11de april 1742
-----------------------------------------------------Petronelle DE SCHEPPERE fa. Jans,
(Reg. 203 fo 80v)
overl. Drongen 5de april 1741 in de Asselt
Hr.: Andries COCQUYT fs. Lievens
K.: Pieter = 20 jr, Isabelle = 18 jr, Augustus = 10 jr, Norbertine = 5 jr, ende Joannes in huwelijck
met Pietronelle VERHEGGHEN, Norbertus in huwelijck met Magdalena VERMEESCH fa. Pieters
ende Livinus COCQUYT in huwelijck met Brigitta SNAUWAERT
V.M.: Geeraert TEMMERMAN fs. Gillis oom, wonende tot Vosselaere
Gronden van erfve staende huwelijck gheconquesteert
Behuysde hofstede in de Assels 33e bel. arlo 223 bij coope van den heer SERSANDERS de Luna
van date den 7de jan. 1737 groot 107 roeden bij den houder ghebruyckt. . . . . . .
...
e
Een behuyst hofstedeken in de Asselt 33 bel. arlo 230.
Een hofstedeken in Noorthaut 24e bel. arlo 21.
Bij successie van de moeder van den hauder een hofstede in Waerschoot
25ste april 1742
-----------------------------------------------------Anna VAN HULLE fa. Geeraert fs. Jans
(Reg. 203 fo 85)
overl. Drongen den 24ste november 1741 in het dorp
fa. Geert (fs Jans) bij Joanna CORIJN
Hr: Joannes NIEFFEL , fs. Pieter d’aude bij Lievijne VAN LEEUWEN
K.: Pieter Jacobus NIFFELS = 4 jr
V.M.: Philippus VAN HULLE fs. Jans voornoemt oom officier der heerlijckhede van Vinderhaute
binnen de prochie van Hansbeke
9de meye 1742
-----------------------------------------------------Amandus DE WEVERE, kerckmeester, fs. Pieter bij Petronelle DE WITTE (Reg. 203 fo 90)
overl. Dronghen in de Beeckstraete den 6de febr. 1742 op de hofstede van Jan SCHELSTRAETE
ende de weese van Joos DE MUYTERE fs. Joos
wdnr in (1ste x) van Joanna SERWEYTENS fa. Jan (wdwe in 1ste huwelijck van Joos DE MUYTER)
(SVG den 17de sept. 1738)
K. (1ste x): Gillis = 7 jr en Jooris DE WEVERE = 5 jr
V.M.: Pieter DE MUYTER fs. Lievens
He.(2de x): Lievijne DE SCHUYTERE fa. Marten bij Joanna DENIJS
K.(2de x): Marie Anna DE WEVERE waervan d’houderigghe swanger was, geboren 25ste april 1742
V.P.: Joannes DE WEVERE fs. Pieter voornoemt oom, afghegaen Schepenen der prochie van
Everghem wonende in Everghem
Gronden van erfven commende van s’overleden seyde
100 roeden landt gheleghen binnen de prochie van Everghem ghemeene, benevens Lieven DE
WEVERE daer aen abouterende in pachte ghebruyckt bij den selven Lieven DE WEVERE
Gronden van erfve commende van shauderiggens seyde ende haer ghesuccedeert met het overlijden
van haere vader ende moeder te weten de helft wannof de wederhelft competeert Marie DE
SCHUYTER shauderigghens suster van een behuysde hofstede gheleghen in dese prochie in den
wijck van Alewint bij het 10e bel. arlo 14 in meerdere partije groot 209 roen oost ende suyt Marten
DE SCHUYTERE
fs. Martens in pachte ghebruyckt bij Geeraert MESTDACH
Lieven VAN BEVEREN ende Janneken DE CRUYENAERE sijne huysvrauwe eerst wdwe van
Jan SERWEYTENS
19de meye 1742
------------------------------------------------------
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Joosijntien DE BIL fa. Cornelis,
(Reg. 203 fo 92v)
overl. Dronghen den 9de december 1741 op en wijck van Slijndonck
Hr.: Lowijs DE VREESE fs. Joos
V.M.: Lowijs DE WULF fs. Pieters , cosijn ende naesten bestaende
K.: Joos DE VREESE = 24 jr mitsgaders Joannes DE VREESE in huwelijcken staet ende
Marie DE VREESE in huwelijck met Joannes SNOECK ende
Joanna DE VREESE in huwelijck met Pieter DE WEVERE ende
Joosijntien DE VREESE in huwelijck met Mauritius PRAET
30ste meye 1742
-----------------------------------------------------Catharina SNECAU (SNICAU) fa. Frans bij Anna DE KEUCKELAERE (Reg. 203 fo 98)
overl. Dronghen den 3de maerte 1742 in de Schuyterstraete
Wdwe van Joannes DE CLERCQ fs. Lievens (SVG den 9de febr. 1734)
K.(1ste x) : Livinus DE CLERCQ = 9 jr
V.M. : Judocus DE WEGGHE fs. Adriaen oom ende V.P. : Lowijs DE CLERCQ fs. Lievens
Hr.(2de x): Joannes DE MEYER, fs.. Pieters bij Joanna DE ROOSE
K.(2de x) : Marie Anna = 7 jr en Joseph DE MEYER = 8 maenden
Den houder heeft staende huwelijck met de overledene aenveert eenen cheyns bebaut met huys
schuere ende stallen in den wijck van de Schuyterstraete proprieteyt van Anna KERCKHOVE
weduwe van Pieter VAN DEN BERGHE
11ste july 1742
-----------------------------------------------------Joannes LANDTSMAN fs. Lieven bij Elisabeth DE MUYTERE
(Reg. 203 fo 101)
overl. Drongen den 17de january 1742 in de Beeckstraete in sijne proprieteyt
He.: Barbarina DE BUCK fa. Jans (fs. Lieven) bij Joanna MOREEL
V.P.: Joos LANTSMAN fs. Lievens oom
K.: Christina Jacoba = 10 jr, Marie Joanna = 8 jr, Lowijs = 3 jr, Jan Baptist = 17 m. ende
Livina Adriana waervan dhauderighe swangher was ende gheboren op den 19de juny 1742
Gronden van erfven commende van s’overleden sijde
Een behuysde hofstede in de beeckstraete in het 16de beloop Arlo 86 groot 374 roeden
Twee bulckens landt aeneen gheleghen in het 1ste beloop Arlo 26 groot 612 roeden
Een partije Cauterlandt groot 205 roeden staende in het 16de bel. arlo 213
Het 3de deurgaende wannof de resterende 2/3den competeren d’erfgenaeme van Jan DE JAEGHERE
ende de weduwe Joos DE MUYTERE staende in het 1e beloop Arlo 56 groot 1393 roeden
Gronden van erfven commende van de sijd van de houderigghe
Een vierde deugaende van de behuysde hofstede uyt den sterfhuyse van Jan DE BUCK fs. Lievens
hunnen vader met drij partijkens landt gheleghen aen de de Floncke groot 2 ghemeten
Gronden van erfve saemen gheconquesteert, 50 roeden landts bij coope van Pieter NEERMAN
causa uxoris. Christiaen Bijl in huwelijck met Joanna DE BUCK fa. Jans 26ste july 1742
-----------------------------------------------------Catharine SCHELSTRAETE, fa. Joos bij Joanna VERSTICHEL
(Reg. 203 fo 105v)
overl. Drongen op den 21ste april 1742 in den wijck van de Schuyterstraete
Hr. Pieter HYDE (HEYE) fs. Jans bij Elisabeth DE SCHUYTER
K.: Pieter = 20 jr, Anthone = 17 jr en Isabelle in huwelijck met Judocus KODENS (CODDENS)
V.M.: Livinus GERREGADT oom
Gronden van erfven tsaemen gheconquesteert
Een behuysde hofstede in den wijck de schuyterstraete in het 20e bel. Arlo 43 en Arlo 44 groot
tsamen 318 roeden bij den houder ghebruyckt
Een partije landt op den paradijs kauter in het 20ste bel. arlo 3 groot 125 roeden met noch een partije
lant op den selven kauter in het 20ste bel. arlo 42 groot 618 roeden met noch een partijken landt op
den selven kauter in het 20ste bel. arlo 45 groot 85 roeden
Een partijken landt ghenaemt het Sleynderken staende in het 20ste bel. arlo 14 groot 242 roeden
Een partijken landt gheleghen op de planckens in het 20ste bel. arlo 55 groot 275 roeden, dese ende
vooren staende partijen met de hofstede bij coope van Sr. Frans Jacobus MARTENS
26ste sept. 1742
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Adriaen DE MEULENAERE fs. François, overl. op deselve prochie den . . augustus 1741
Appendant vrije laet der heerlichede van Coolschamp, achterlaetende
François DE MEULENAERE , broeder,
Anthone DE MEULENAERE, Francois, Mary, Catharina in huwelijck met Pieter VAN DEN
BUSSCHE Anna met Lieven ANSEEUW al filius en filia Pieter DE MEULENAERE die oock
broeder was van desen overledenen, en de vijf weesen van wijlent Pieter fs. Pieter DE
MEULENAERE voornomt gheprocreert bij Mary Catharina DAMMAN filia Gillis ende Jan DE
MEULENAERE fs. den gemelden Frans jongsten broeder van desen overledenen ten wiens huyse
desen overledenen is commen te sterven ende is presenterende aen V.P. : Anthone DE
MEULENAERE fs. Pieter voornomt ende V.M.: Joannes DAMMAN fs. Gillis 31ste january 1742
Er zitten nog bladen uitleg in over verdeling van landen enz . . . in Koolskamp tot 1755
-----------------------------------------------------Joosijntien MESTDAGH, fa. Joos in 1ste huwelijck bij Joosijntien DEBBAUT (Reg. 203 fo 71v)
overl. binnen de prochie ende heerlijckhede van Dronghen den 20ste nov. 1741
Hr.: Carel VERVENNE fs. Laureys in (1ste x) bij Janneken DE WULF
K.: Pieter = 4 jr en Jacobus VERVENNE = 16 maenden
V.M.: Pieter MESTDAGH fs. Jans, broeder van Joos
Gheswornen prijser ende costumier Philippe Jacques CLEMENT heeft ghepresen een huys schuere
stallijnghe haeghen boomen ende catheylen staende op cheyns wannof den gront competeert aen
mijn heer DEMORTIERES
15de january 1742
-----------------------------------------------------Ten versoecke van Marie DE BRABANDER fa. Victor hauderigghe ten sterfhuyse van Louis DE
WULF fs. Joos ende Lieven SNOECK fs. Pieters deelvoocht van de weesen.. . . 14de febr. 1742
Louis DE WULF, fs. Joos bij Pieternelle BLOMME
(Reg. 203 fo 68)
overl. Drongen den 30ste nov. 1741
He.: Marie DE BRABANDER , fa. Victor bij Marie DE VREESE
K.: Laurijntken = 18 jr, Joannes = 17 jr, Marie Anne = 10 jr, Pieter = 8 jr, Jacobus DE WULF = 6 jr
V.P.: Lieven SNOECQ fs. Pieter
Staende het huwelijck bij uytgrootijnghe is veralineert het vierde van een hofstede in de beeckstraete
bij het 16de beloop arlo 58 groot 400 roeden bij den overledenen ten huwelijck ghebrachtende
ghesedeert aen Pieter DE WULF fs. Joos met de catheylen daerop staende 15de febr. 1742
-----------------------------------------------------Geeraert VYNCKE fs. Lievens bij Joosijntien BIJL, metser
(Reg. 203 fo 69v)
overl. Drongen den 11de aug. 1741 op het dorp
He.: Petronelle VAN DEN BERGHE fa. Jan bij Livijne CAPPELLE
K.: Pieter = 19 jr, Livinus = 15 jr, Joanna = 9 jr, Christina = 6 jr en Joannes VYNCKE = 6 jr
V.P.: Jan MIRRESONNE fs. Pieter oom causa uxoris
14de febr. 1742
-----------------------------------------------------Joannes AERNAUT, fs. Frans bij Pieternelle DE VREESE, (onderwijzer) (Reg. 203 fo 115)
overl. Drongen den 17de april 1742 in het dorp
He.: Marie VAN CAUWENBERGHE fa. Jacobus bij Anna Marie DE SUTTER
V.P. : Pieter NIEFFEL fs. Pieters causa uxoris (NEFEL)
K : Livijne = 17 jr, Francies = 11 jr, Joanne Marie = 8 jr, Fransoise = 6 jr, Cornelis = 4 jr
en Angeline AERNAUT = 2 jr.
Gronden van erfve bij de houderigghe met den overledenen gheconquesteert in hun huwelijck
Een behuysde hofstede op het dorp daer den overledenen is de weirelt ghepasseert toecommende bij
coope ten decrete uyt de goederen van Pieter DE GRAVE in houwelijck met de weduwe van Joos
CORIJN ten date van den 6de april 1729 groot in erfve met landt 164 roeden
Joannes Francies VAN WASSENHOVE fs. Jans tot Vinderhoute causa uxoris
Recompense die de weesen moeten dooghen aen de houderigghe over het 5de deel van den grondt
van een behuysde hofstede ende landt groot 300 roeden in de prochie van Denderwindeke in het
dorp de houderigghe toecommende benevens haere broeders ende susters ende noch het 5de deel
van den grondt van een behuysde hofstede in Ninove groot 100 roeden
21ste nov. 1742
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Copie Actum den 2e ouste 1741 gepresen ten sterfhuyse van Pieter DE SMET fs. Geeraert
overleden in Dronghen wijck keuse den 28ste july 1741 ende ten versoecke van
Angeline IDE fa. Geeraert houderigghe bleven.
Tekening achteraan en onderaan het blad
Gheert DE SMET
_______________________________________________




Lieven
Pieter
Pieternelle
Joanna
x met Adrien COPPENS
x met Pieter VLERICK
-----------------------------------------------------SVG Geeraert VASTERSAEGHE , fs. Geeraert bij Livijne SPEECKAERT (Hansbeke Bundel 76)
overl. Sint Martens Leerne den 28ste febr. 1741 heerlijckhede van Hansbeke
He.: Catharina SEVERIS fa. Joos
K.: Joannes =9 jr, Geert = 6 jr, Augustinus = 2 jr en Livijne = 5 maenden
V.P.: Judocus DE WULF fs. Jan, cosijn
19de july 1741
zegel 1741 ses Stuyvers (zes bladzijden)
Alsoo Jacobus VERCAUTEREN fs. Andries bij Marie VAN DER STICHELE (Reg. . . fo 61)
in huwelijck geweest met Barbara SEVERIS die te voorent weduwe was van Geeraert
VASTERSAEGHE is commen te overlijden sonder lichamelijcke hoirs achter te laeten desselfs
naergelaeten successie wiert gepresenteert bij Pieter ende Frans VERCAUTEREN, Lowijs
VEREECKEN in huwelijck met Livijne VERCAUTEREN, Pieter DE MUYTER in huwelijck met
Marie Angeline VERCAUTEREN den selven Lowijs VEREECKE als vooght over de vier kinderen
van Pieter DE MEYER fs. Joos die hij ghewonnen heeft met Joanna VERCAUTEREN ende Frans
DE MEYERE fs. Pieter als vader ende staenden vooght over sijne drij kinderen gewonnen met
Isabelle VERCAUTEREN alle kinderen van den voornoemden Andries ende van de gemelde Marie
VAN DER STICHELE. . . . . .
D’hauderigghe geeft te kennen dat den overledenen sich gestelt heeft seker ende borghe over Lieven
SEVERIS haeren broeder voor den pacht van den meulen tot Deurle
5de july 1741
-----------------------------------------------------SVG Joannes DE VOS fs. Cornelis bij Cathalijne MAES
(Reg. 203 fo 87)
ste
overl. Drongen in het dorp den 1 maart 1742, chirugijn bij het collegie medicum der stadt Gendt
He.: Petronelle DE VREESE fa. Anthonus bij Joosijntien DOBBELAERE
K. : Cornelis Joannes DE VOS = 10 jr
V.P.: Jacobus DE VOS fs. Guillaume
Contract voor houwelijck gemaeckt
Compareerde voor mij Jacques DE DOBBELAERE notaris publicq tot Gendt present de getuighen
in persoone Sieur Joannes DE VOS fs. Cornelis bij Catharina MAES Mr. Chirugien woonende tot
Dronghen ende Petronelle DE VREESE fa. Anthone bij Joosijntien DOBBELAERE jonge dochter
bij competente audde te kennen ghevende dat tusschen hun comparanten apparent is huwelijck te
gheschieden, . . .
...
...
ter presentie van Sr. Jan DE DOBBELAERE swaegher
van de toecommende bruydt ende Petrus Amandus CLAYS . . .
30ste Xbre 1719
Gronden van erfven staende in hunlieden huwelijck gheconquesteert
Een behuysde hofstede eertijds een herberghe ghenaempt de Cantine seigneuriale ende tevooren de
Croone met huysinghen schuere ende stallinge boomen haghen ende lochtingh daermede gaende
alsnu twee wonninghen ghestaen ende gheleghen binnen het dorp bij het 32ste beloop arlo 2 groot 328
roeden daeran abouterende west dheer Jan Baptiste STAELENS met sijne herberghe Den Dobbel
Arent suyt de calseyde oost het peeperstraetken noort den meulenwech toecommende bij coope van
de weduwe Sr. Joseph SPILIERS in daten 23ste dec. 1730
Item het derde wannof ghelijck derde bij dese houderigghe is ten houwelijck ghebracht ende het
resterende derde competeert Livine DE VREESE haere suster in 400 roeden landts gheleghen in
Vosselaere toecommende bij uytgrootinghe ende cessie van Judocus DONCKERWOLCKE ende
Joanna DE VREESE sijne huysvrauwe van den 27ste april 1739
19de meye 1742
------------------------------------------------------
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Jacques FORTEERE fs. Martain, overl. Drongen op den 12de november 1741 (Reg. 203 fo 76)
He.: Louyse PROVOST
K.: Guillam FORTEERE bij competente aude, Livijne = 23 jr en Joseph FORTEERE = 16 jr
V.P. Adriaen DE DAPPERE fs. Jacques als naeste bestaenden
Joosijntien SCHOLIERS fs. Bauduyn ghewonnen bij Catharine FORTEERE fa. Jacques voornoemt
ende Joannes DE JAEGHERE fa. Pieters bij de Catharina FORTEERE thaeren 2de huwelijcken.
De hauderigghe met de weesen competeren een huyseken staende op cheyns groot 150 roeden
competerende mijn heer VAN DEN BOSSCHE tot Ghendt
11de april 1742
-----------------------------------------------------Pro Deo Marie HIJE fa. Pieters, overl. Drongen 28ste january 1742
(Reg. 203 fo 78v)
Hr.: Lieven DE CLERCQ fs. Lievens
K.: Joannes = 20 jr, Isabelle = 18 jr, Pieter = 15 jr, Livijne = 14 jr en Lieven DE CLERCQ = 11 jr
V.M.: Pieter HIJE fs. Pieters oom
Een huyseken met stallen ende fruytbomen staende op straet cheyns
25ste april 1742
-----------------------------------------------------Jan LANDTSMAN, fs. Lievens ende Elisabeth DE MUYTER
(Reg. 203 fo 101)
overl. Dronghen Beekstraete 17e jan. 1742
He.: Barbarina DE BUCK
K.: Christine Jacoba = 10 jr, Marie Joanna = 8 jr, Lowijs = 3 jr ende Jan Baptist = 17 maent
ende Livina Adriana gheboren den 19e juny 1742 na het overlijden van haeren man
Lowijs DE BUCK swaegher
26ste july 1742
Bijgevoegd blad met zegel Vier S.
Compareerde voor Ampman Burghmeester ende Schepenen der prochie van Dronghen in
persoone Pieter SNAUWAERT fs. Lowijs woonende tot Landeghem welcken comparant hem
verclaerde te stellen ende constitueren als zeker ende borghe over Joannes SNAUWAERT sijnen
broeder inwoonder deser prochie thuwelijck hebbende Barbara DE BUCK te vooren weduwe van
Jan LANDTSMAN. . . . . .
23ste febr. 1746
-----------------------------------------------------Francies VAN DE GHEHUCHTE fs. Lievens,
(Reg. 203 fo 108)
overl. Drongen in de Beeckstraete den 1ste aug. 1742
Wdnr in (1ste x) van Lievijne SERGEANT fa. Gillis
K.(1ste x): Lievijne = 17 jr, Lieven = 15 jr en Judocus VAN DE GHEHUCHTE fs. Francies
V.P.: Jan VAN DE GHEHUCHTE fs. Lievens oom ende V.M.: Gillis STEYAERT grootvader
He.(2de x): Jacquemijntien STEYAERT fa. Pieters
K.(2de x) : Joannes = 7 jr ende Marianne = 3 jr
2de october 1742
Een behuyst hofstedeken groot in erfven onder landt ende meirsch 1897 roeden oost de
Alewijnstraete bewoont ende ghebruyckt bij Gillis SERGEANT
4de dec. 1742
-----------------------------------------------------Andries BAUTERS , fs. Geeraert bij Anna DE SPIEGELEIRE
(Reg. 203 fo 110v)
overl. Drongen op den 23ste april 1742 in den wijck de Schuyterstraete op den Bassebekedriesch
He.: Franchoise BEELAERT fa. Pieters bij Marie DE BACKER
K.: Livijne = 9 jr, Joannes Baptist = 7 jr, Pieter = 4 jr, Joanna Franchoise = 3 jr ende Livinus
BAUTERS = 5 weken
V.P. Jan Baptist DE RONNE fs. Anthone woonende binnen Afsné
Compareerde in persoone Francois BEELAERT fs. Pieters den welcken hem verclaerde te stellen
seker ende borghe over Francoise BEELAERT fa. Pieters . . .
...
10de oct. 1742
Gronden van erfven commende van shauderigghe seyde
Een behuysde hofstede in de schuyterstraete begrepen in het 19de bel. arlo 40 toecommende ten deele
met het overlijden van haeren 1ste man Jan DE BUCK ende het wederdeel bij uytgrootinghe van de
hoirs van den selven Jan DE BUCK van date den 15de sept. 1731 groot 406 roeden ende noch een
stucxken landt in het 19de bel. arlo 41 groot 520 roeden
Een partije landts gheleghen als vooren in het 19de bel. arlo 25
De houderigghe is noch in processe jeghens Joannes HIJE fs. Balthasar tot Gendt 10de oct. 1742
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Ten versoecke van Pieter HYDE fs. Jan houder ten sterfhuyse van Catharina SCHELSTRAETE fa.
Joos overleden in Dronghen in den wijck van den Schuyterstraete den 21ste april 1742
Voogd materneel : Livinus GERREGADT over de achtergelaeten weesen
26ste 7bre 1742
-----------------------------------------------------Compareerde voor Burchmeester ende Schepenen der prochie van Dronghen Ignatius
NEETESOONE fs. Pieters wonnende in de stadt van Gendt den welcken verclaert te aenveerden
de deelvooghdije over de minderjaerighe weesen naerghelaeten bij Machiel NEETESONNE fs.
Pieters alhier overleden den 11de meye 1742 waer houderigghe gebleven is Anna STARCKE fa.
Martens
26ste july 1742
-----------------------------------------------------Gelijntien GRIJP fa. Jacques, overl. Drongen 3de aug. 1742
(Reg 203 fo 118)
ste
Wdwe in (1 x) van Lieven VAN RENTERGEM
K.(1ste x): Guillaume VAN RENTERGEM = 24 jr fs. Lieven voornoemt hoir unicq
Wdwe in (2de x) van Lieven VERBAERE
Hr.(3de x): Jooris DOBBELAERE fs. Jans
V.P.: Jan VAN RENTERGHEM ende V.M.: Jan VAN HOOREBEKE
Marten DOBBELAERE fs. Jans tot St-Martens Ackergem hovenier int achterstraetken
Hofstede aen de Luchterstraete verworven in het 1ste huwelijck groot 32 roeden ende een partije
landt ghenaemt den Dombulck groot 550 roeden
12de sept. 1742
-----------------------------------------------------Lievijne CORNELIS fa. Herman, overl. Drongen Noorthaut den 11de april 1742 (Reg. 203 fo 113v)
Hr.: Simon EVERAERT fs. Jan, winkelier
K.: Joos EVERAERT = 15 jr, Joanna = 13 jr, Marie = 8 jr en Lieven EVERAERT = 3 jr
V.M.: Joos CORNELIS fs. Jan voornoemt
7de november 1742
-----------------------------------------------------Judocus DE MUYTER, fs. Geeraert bij Francoise HALMAN
(Reg 203 fo 122)
Overl. Drongen op den 16de july 1742 op de hofstede wesende proprieteyt van dhoirs Jan
DE BUCK in den wijck van Keuse bij den herberge De Flonke
He.: Joosijne TOGH fa. Lievens bij Joosijntien DE SCHUYTERE
K.: Joannes DE MUYTER = 3 jr.
V.P.: Joannes MORTIER fs. Arnaut, oom
7de nov. 1742
-----------------------------------------------------Joannes DE MEYER fs. Jacobus, overl. Dronghen 21ste january 1742 ende (Reg. 203 fo 136v)
zijn weduwe Jacquemijntien LANDTSMAN fa. Lieven overl. Drongen 3de february 1742
K.: Marie Joanna = 15 jr, Lucia = 10 jr, Jacoba = 8 jr ende Livina DE MEYER = 4 jr
V.P.: Jacobus DE MEYER voornoemt grootvader fs. Bauduyn
V.M.: Joos LANDTSMAN fs. Lieven voorseyt
5de dec. 1742
-----------------------------------------------------Francois DE SCHUYTER fs. Pieter bij Elisabeth LOONTIENS
(Reg 203 fo 124)
overl. Drongen op den 18de january 1742
He.: Catharina TANDT fa. Joos
V.P.: Pieter DE SCHUYTER fs. Pieter voornoemt
K.: Joosijntien=18 jr, Joannes=14 jr, Joanna=12 jr, Marie Anne =7 jr, Agnes = 4 jr ende Carel =2 jr
Gronden van erfven gecommen van de sijde van den overleden ten sterfhuyse van sijnen vader
In Dronghen wijck Noorthaut d’helft deurgaende van een hofstede met dhelft van den huyse schuere
ende voordere edificien met een dreefken groot 436 roeden dies de wederhelft benevens gelijcke
helft van de naervolghende partije oock competeert aen dit sterfhuys bij uytgrootinghe jeghens
Joannes MOYKENS thuwelijck hebbende Anne Marie DE SCHUYTER fa. Pieter voornoemt
Een partije landt in den Teirlinck genaemt de twee bunder groot 665 roeden
Gronden van erfven in huwelijck vercreghen bij uytgrootinghe van Joannes MOEYKENS thuwelijck
hebbende Anna Marie DE SCHUYTER fa. Pieter voornoemt s’overleden suster van alfven bedde
Op den 2de july 1736 heeft den overledenen gekocht de deurgaende helft van de hofstede.
Tot laste van Carel MESTDAGH over 2 jaeren cheynspacht van een hofstede in Ste Martens
Laethem Elisabeth LOONTIENS had eigendom in Ruiselede
19de dec. 1742
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Lieven LOOTENS fs. Maurus bij Catharina DE MEYER,
(Reg. 203 fo 132v)
overl. Drongen den 1ste maerte 1742 in den wijck van Alewijn
He.: Petronelle DE WULF fa. Lieven bij Joanna DE SCHUYTER fa. Pieter
V.P.: Jan DE SCHUYTER fs. Marten causa uxoris woonende binnen dese prochie
K.: Joannes = 10 jr, Anna Marie = 8 jr, Pieter = 6 jr, Frans LOOTENS = 4 jr
Gronden van erfven gecommen van de sijde van den overledenen
Een deurgaende 6de in de helft van een behuysde hofstede groot int gheheele 92 roeden in Drongen
Allewijn wannof de deurgaende helft competeert aen de voorseyde Catharina DE MEYER ende de
resterende vijf deelen van de wederhelft aen soverleden broeders ende suster
Een ghelijck sesde in d’helft van een partije genaemt de peerdenwee groot 376 roeden
Een ghelijck sesde in d’helft van een partije ettinghe oock genaemt de peerdenwee groot 220 roeden
suyt den Allewijncautere ende west d’hofstede van Anthone DE PAUW
Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert
In den wijck van Allewijn in het 1ste bel. arlo 42, 1200 roeden landt gecommen bij coope ten
sterfhuyse van Livijne SCHELSTRAETE weduwe van Joos VAN DE WALLE den 4de sept. 1737
gebruyckt bij de voorseyde Catharina DE MEYER soverleden moeder
Heeft aen d’hauderigghe gecompeteert een vierde in een behuysde hofstede met den lande binnen de
prochie van Sinte Martens Laethem dies de resterende drij vierden hebben gecompeteert aen Pieter
ende Lieven DE SCHUYTER alsmede aen Joannes MOEYKENS thuwelijck hebbende Anne Marie
DE SCHUYTER ende staende huwelijck verkocht aen Jan GOETGELUCK 16de january 1743
-----------------------------------------------------Joannes VAN DE WALLE, fs. Anthone bij Marie DE JAEGHERE
(Reg 203 fo 128v)
overl. Drongen den 16de april 1742 in den wijck van Luchteren
He.: Catharina VAN DE GHEHUCHTE, fa. Pieters bij Anna NEERMAN
K.: Anthone = 7 jr en Marie Livine VAN DE WALLE = 2 jr
V.P.: Anthone VAN DE WALLE fs. Anthone oom
Catharina VAN DE GHEHUCHTE nu gehuwd met Gaspard VAN HEULE fs. Pieters
Gronden van erfven bij de houderigghe met den overledenen gheconquesteert
Een behuysde hofstede in den wijck van Luchteren bij coope den 14de oct. 1738 staende in het
3de bel. arlo 33 groot 122 roeden, alwaer den overledenen deser weirelt ghepasseert is
Een partije eertijds landt nu bogaert in het 3de bel. arlo 34 groot 117 roeden
Een partije landt daer een put in light groot 112 roeden in het 3de bel. arlo 30 17de january 1743
-----------------------------------------------------Bundel 235 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1743)
Marcus SMEKENS, fs. Guillaume bij Joanna LAMPE
(Reg 203 fo 141)
overl. Dronghen den 20ste oct. 1742 op den wijck Vierheckenen, in sijn leven curisijn van Dronghen
He.: Isabelle DE MOL fa. Heyndrick bij Anna ELEWAUT
K.: Joanna = 23 jr, Isabelle = 19 jr, Anthone = 16 jr, Pieternelle = 13 jr ende Philippus = 9 jr.
V.P. Sieur Lowijs JANSON fs. Lowijs oom causa uxoris
30e january 1743
-----------------------------------------------------Joannes VAN HOECKE fs. Frans bij Anna Marie VERSCHUERE
(Reg. 203 fo 143)
overl. Drongen den 13de 7ber 1742 in den wijck Vierheckens
He.: Joanne Marie VAN DE WALLE fa. Jacobus bij Joanna DE BAERE
K.: Joannes = 7 jr ende Anna Marie VAN HOECKE = 4 jr
V.P.: Cornelis VAN HOECKE fs. Frans oom
Gronden van erfven commende van soverleden seyde
Het vijfde paert van een behuysde hofstede schuere ende stallen met de lande daermede gaende groot
drij bunderen gheleghen in de prochie van Nazarette aubouterende den Waeregemsche heirwegh
Gronden van erfven gheconquesteert staende huwelijck
Een hofstede in het dorp ten deele ghebauwt ten westen op den kerckmuer wesende cheyns
Gronden van erfven commende van shauderigghen seyde
Het vijfde paert van de helft van een behuysde hofstede ghestaen ende gheleghen binnen de
prochie van Aerseele Casselrije van Corterijck groot 36 roeden. . .
13de febr. 1743
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Pro Deo Olivier LIPPENS, fs. Domijn bij Joosijntien DE MEYERE
(Reg 203 fo 146v)
overl. Drongen den 5de april 1742 op den wijck van Luchteren
wdnr in 1e huwelijck van Joosijntien COCQUYT
K.(1ste x): Livinus LIPPENS mitsgaders Joanna LIPPENS in houwelijck met Geleyn FORTIER
ende Marie Joanna LIPPENS in huwelijck met Lieven CRIEL
Wdnr in (2de x) van Joanna ENGHELS
K.(2de x): Domijn LIPPENS sijn selfs man beth dan 25 jaeren
Wdnr in (3e x) van Marie CLAYS, fa. Jans bij Marie MESTDAGH
overl. Drongen 4de april 1740 op den wijck van Luchteren
K.(3de x): Elisabeth Joanna = 16 jr, Anne Marie = 13 jr, Joannes = 10 jr
V.P.: Guillaeme LIPPENS fs; Domijn ende V.M.: Carel DE SMET oom
Den overledenen heeft in cheyns ghehadt een partije landt groot 400 roeden proprieteyt van
Joe Petrus VAN LAEREBEKE , alwaer hij heeft ghebaut een huyseken met een schuerken
27ste febr. 1743
-----------------------------------------------------Jan MIRRESONNE, fs. Pieters bij Joosijntien VAN DE GHEHUCHTE
(Reg. 203 fo 148)
overl. Drongen wijck Keuse op den 12de sept. 1742 op de proprieteyt van Sr. Jacques SCHAMP
He.: Cathelijne VYNCKE fa.: Lieven bij Joosijntien BIJL
K.: Joosijntien = 22 jr , Marie = 15 jr ende Joannes MIRRESONNE = 12 jr
V.P.: Joannes RIJCKENBOER fs. Jans oom causa uxoris
Hebben staende huwelijck in cheyns ghenomen een partijken landt groot 202 roeden gheleghen in
den Loobulck wesende proprieteyt van Sr. Jacques SCHAMP alwaer zij hebben ghebaut een
huyseken schuere ende stallen beplant met fruytboomen ende dooren haeghen 13de maerte 1743
-----------------------------------------------------Anna VAN DEN EEDE, fa. Pieters bij Livijne SCHELSTRAETE
(Reg. 203 fo 150v)
overl. Drongen den 24ste july 1742 in den wijck van Keuse
Hr.: Pieter DE ROOSE fs. Francois bij Marie LEGIEST
K.: Joannes Baptiste DE ROOSE = 6 maenden
V.M.: Frans VAN DEN EEDE fs. Pieters oom woonende binnen dese prochie
Gronden van erfve commende van soverleden seyde
Een derde in vijf deelen van acht in de helft van een behuysde hofstede ten sterfhuyse van Livijne
SCHELSTRAETE haere moeder gheleghen in de Assels heerlijckheyt van Overmeersch
Een derde deurgaende van een behuysde hofstede commende van haeren vaeder ende moeder
13de maerte 1743
gheleghen in het 21e bel. arlo 21 groot 300 roeden
-----------------------------------------------------Rekenynghe bewijs ende reliqua die overgheeft Jooris DOBBELAERE (Reg 203 fo 152v)
fs. Jans als handelaeren vooght over Joosijntien GRIJP fa. Pieters bij Marie DE JAEGHERE, wdwe
van den selven GRIJP ende tevooren van Anthone VAN DE WALLE fs. Joos 27ste maerte 1743
-----------------------------------------------------Clara VAN DER MOERE, fa. Martens bij Susanne VAN SCHELSTRAETE (Reg. 203 fo 154v)
overl. Drongen den 22ste april 1742 op het dorp
Ende haeren man Judocus LOUIJS fs. Pieter bij Lievijne GOETHALS,
overl. Drongen op den 18de september 1742 op het dorp
K.: Dominicus ende Godelieve LOUIJS (LOWIJS)
V.P.: Pieter LANGERAERT ende V.M. : Lieven DE VREESE
Gronden van erfve commende van sweesen vaderlijcke seyde
Eertijdts een bulckens landt als nu bogaert ende behuyst hofstedeken op het dorp suyt de riviere de
leye deel van het 32ste bel. arlo 16 groot 48 roeden
Venditie op den 10e october 1742
Marie LOUIJS suster tot Ackerghem overleden ende Isabelle LOUIJS oock overleden
10de april 1743
------------------------------------------------------
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Livijne BRAEM fa. Pieters bij Lievijne DOBBELAERE
(Reg 203 fo 156v)
overl. Drongen 20ste aug. 1742 in het dorp op de hofstede Tempelhof op de proprieteyt van
Norbertus VAN HOOREBEKE
Hr. Adriaen DE DAPPER fs. Livinus bij Joosijntien VOGHELAERE
K.: Frans = 24 jr, Pieter = 20 jr, Isabella = 17 jr Augustinus = 14 jr en Emanuel DE DAPPER=12 jr
V.M.: Pieter WIEME fs. Jans oom causa uxoris
Gronden van erfve bij den houder met de overledene gheconquesteert
Een partije landt ghenaempt het Vlinderken gheleghen op den Boelenaere groot 251 roeden bij
coope van Geeraert DE RUDDERE in huwelijck met Marie HEBBELIJNCK den 19de nov. 1721
Den houder heeft benevens sijnen broeder Livinus ende Pieter DE VLIEGHER fs. Adriaen hunnen
cosijn als benevens Baltazar CORNELIS vooght over de kints kinderen van Maria DE DAPPER ten
sterfhuyse van Philippe DE DAPPER fs. Guillame cosijn overleden in Astene vercocht een stuck
landt gheleghen in deselve prochie hun toecommende met den overlijden van Philippe DE DAPPER
voornoemt waeruyt den houder heeft gheprofiteert tot 3 £ 5 sch. ende 8 gr. 15de meye 1743
-----------------------------------------------------Isabelle BEELAERT fa. Victor bij Louise LEGIEST
(Reg 203 fo 160v)
overl. Drongen den 28ste dec. 1742 in den wijck van Alewijn
wdwe van Joos CORNELIS fs. Guilliaeme ende Catharina DE KESELE (SVG 23ste febr. 1729)
K.(1ste x): Pieter = 18 jr ende Judocus CORNELIS = 15 jr
Hr. (2de x):: Francois VAN DER MEIRSCH fs. Pieter
V.M.: Lieven BEELAERT fs. Victor voornoemt
Regulatie van de recompense die Albertus Frederick ende Livijne CORNELIS, kinderen van
Joos gewonnen bij Catharine DE KESELE int sterfhuys van hunne moeder ten proffijte van de
voorschreven Joos CORNELIS hunnen vader schuldigh sijn te doen
29ste meye 1743
-----------------------------------------------------Livijne VAN DER VENNE fa. Jans bij Joanna VAN BEVER
(Reg 203 fo 166)
overl. Dronghen wijck Keuse op den 25ste dec. 1742 op de proprieteyt ende hofstede van dhr
Francois DE BROU overleden greffier
Hr.: Carel VAN DE WALLE fs. Jooris bij Joosijntien LOOTENS in sijn 2de huwelijck
K.: Carolina = 9 jr, Anthone = 7 jr ende Joannes VAN DE WALLE = 4 jr.
V.M.: Zacharias VAN DER VENNE oom
Men is schuldigh aen Frans VAN DE WALLE fs. Carel voorseyt bij Joanna BOONE volghens den
SVG ghepasseert den 18de juny 1732 de somme van 6 £ 18 sch. 8 gr. 3 dnrs 3de july 1743
-----------------------------------------------------Jacobus DE BOEVERE fs. Jacques
(Reg 203 fo 166v)
overl. Oostakker den 9de april 1743 ten huyse van Jacques DE SPRIET in houwelijck ghehadt
Elisabeth DE BOEVERE sijne suster, woonachtigh gheweest op den wijck van Luchteren.
He.: Florentia CORIJN, fa. Joos bij Isabella BOTTELIER
K.: Isabelle = 23 jr, Lucia = 14 jr ende Joanna DE BOEVERE in huwelijck met Mathijs DRUBBEL
V.P.: Pieter DE WULF fs. Jan
Gronden van erfve commende van den overledenens weghens
Te weten een 12de part van een behuyst hofstedeken in Dronghen bij dhouderigghe bewoont op den
overledenen verstorven bij den overlijden van Janneken DE BOEVERE sijne gewesen moeye
benevens Jacques DE SPRIET in huwelijck geweest met Elisabeth DE BOEVERE overleden in
Oostacker sonder lighamelijcke hoirs ende de voordere hoirs groot in erfve ontrent 20 roeden
gheleghen bij de Boschkeete
Deel van de hofstede ende erfve daermede gaende te weten de elf deelen van twaelf van het
hofstedeken staende dit houwelijck in coope vercregen van d’hoirs van Guillaeme DE LOOSE
Recompense die d’houderigghe aen d’hoirs schuldigh is te doen te weten dat op den overledenen
ghedevolveert was een vierde paert deurgaende van een behuyst hofstedeken met twee partijkens
landts met den overlijden van Elisabeth DE BOEVERE sijne ghewesen suster
Bij de liquidatie int corte staat: bij dien Joannes PATTIJN in huwelijck met Isabelle DE BOEVERE
17de july 1743
representeren den 1ste hooftstaecke moet ghenieten £ 17 – 4 – 2 – 4 ½
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Joanna DE VREESE fa. Jans bij Pieternelle DE WAEGENAERE
(Reg 203 fo 179)
overl. Drongen den 18de maerte in den wijck van Alewijn 1742 op de hofstede proprieteyt van
Sieur Philippus DE BURGHGRAVE
Hr.: Jan DE ROOSE fs. Jan
K.: Anne Marie = 21 jr, Petronelle = 18 jr ende Teresia DE ROOSE = 14 jr
V.M.: Carel DE VREESE fs. Jans oom
3de july 1743
-----------------------------------------------------Pieternelle DE VREESE fa. Anthone, overl. Drongen op het dorp den 8ste july 1742 (Reg 203 fo 172)
Wdwe in (1ste x) van Joannes DE VOS, chirurgien
K.(1ste x): Cornelis Joannes DE VOS = 11 jr fs. Joannes ende Pieternelle DE VREESE
Wdwe in (2de x) van Francois DE MUYTER fs. Joos van wien sij hoir ghebleven is mits de
renunciatie tsijnen sterfhuyse ghedaen bij Joos DE MUYTER sijn vaeder den 31ste july 1743
V.P.: Judocus DONCKERWOLCKE oom ende V.M. : Jacobus DE VOS oom
Gronden van erfven commende van soverleden sijde
Een behuysde hofstede eertijds een herberghe ghenaempt eertijts de Cantine ende nu de Croone
ghestaen op het dorp bij het 32ste beloop arlo 2 groot 328 roeden wesende twee wooninghen west den
herberghe den dobbelen aerent toecommende bij coope van de weduwe Joseph SPELIERS in daeten
23ste dec. 1730 in pachte ghebruyckt bij Anthone LOYS
Het 3de van een half bunder lant in Noorthaut wanof dese weese gerecht is tot een derde deurgaende
uyt den hoofde van sijne moeder wanof dander 2/3den competeren Judocus DONCKERWOLCKE
causa uxoris Livine DE VREESE sijne moeye
De drij deelen van sesse wanof het vierde deel competeert dese weese in 400 roeden lants gheleghen
binnen de prochie van Vosselaere toecommende bij uytgrootijnghe ende cessie van Judocus
DONCKERWOLCKE ende Joanna DE VREESE van den 27ste april 1739 31ste july 1743
-----------------------------------------------------Joosijntien SALENS fs. Jacobus bij Anne AELMAN,
(Reg 203 fo 176)
overl. Drongen den 16de dec. 1742 in den wijck van de Beeckstraete
Hr.: Joannes Jonpere fs.. Francois bij Joanna LEYE
K.: Anne Marie = 16 jr en Godelieve JONPERE = 11 jr
V.M. : Marijn DE BRAUWER fs. Jans oom
Gronden van erfven bij den houder met de overledene staende huwelijck gheconquesteert
De twee deelen van drije van een behuyst hofstedeken desen sterfhuyse toecommende bij successie
van uytgrootinghe van Marijn DE BRAUWER in huwelijck met Joanna JONPERE suster van desen
houder ende Jacobus FRANSOY in huwelijck met Livijne JONPERE oock suster van desen houder
ende waer van het derde deel desen houder competeert groot 100 roeden noort de Beeckstraeteende
5de 7bre 1743
staende in het 16e bel. arlo 92 bij den houder in ghebruyck
-----------------------------------------------------Pro Deo Dierick JANSSENS fs. Jans bij Joanna . . .
(Reg 203 fo 184)
overl. Drongen 15de 8bre 1742 wijck Schuyterstraete op de propreiteyt van Anthone LOYS causa
uxoris
He.: Joanna LEERBERGHE fa. Lauwereyns bij Joanna COPPENS
K.: Anthone = 8 jr, Godelieve = 5 jr, Pieternelle = 3 jr ende Isabelle elf maenden
V.P. Pieter MESTDACH Burchmeester als camerdeel voocht
9de 8bre 1743
-----------------------------------------------------Guillaeme VAN KERREBROECK, fs. Lievens bij Livijne BISSCHOP
(Reg 203 fo 193)
overl. Drongen den 9de sept. 1742 in den wijck van de Schuyterstraete
He.: Marie VAN QUECKELBERGHE fa. Jooris bij Elisabeth DE VREESE
V.P.: Philippus VAN KERREBROECK fs. Lieven
K.: Livijne = 9 ½ jr ende Joanna = 3 jr
Den overledenen heeft staende hun huwelijck met de houderigghe aengegaen ende in cheyns
ghenomen van Sr. Judocus DE KEYSTER fs. Judocus een behuyst hofstedeken in den wijck van de
Schuyterstraete voor eenen termijn van 21 jaer inganck ghenomen kerstavont 1736 abouterende oost
de selve schuyterstraete west den heer marquis van Deynse groot een alf ghemet
. . oct. 1743
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Pieter DE PAU fs. Peter bij Pieternelle VERVENNE fa. Jans
(Reg. 203 fo 184)
overl. Drongen den 4de april 1743 in den wijck Keuse op den Varendries
He.: Pieternelle LEYSSENS fa. Pieters bij Barbarina DE BUCK
V.P.: Norbertus VAN HOOREBEKE fs. Carel, Schepenen van Dronghen, cosijn
K.: Francois = 20 jr, Magdalena = 17 jr, Livijne = 12 jr ende Pieter DE PAU = 8 jr, mitsgaders
Gillis ende Joannes DE PAU respectivelijck bij houwelijcke staet hun selfs ende Catharina DE PAU
in houwelijck met Pieter GOETHALS
Gronden van erfve commende van de seyde van den overledenen
Een behuysde hofstede met al de landen daerachter gheleghen in het 29ste beloop Arlo 22, 23 ende 24
groot 505 roeden ter toecommende ten deele ter vercavelynghe ten sterfhuyse van sijnen vader ende
moeder benevens Lieven DE PAU ende sijne ander broeders ende het wederdeel in de selve groote
bij uytgrootingher van sijnen broeder Lieven DE PAU voornoemt
Ander gronden van erfve staende huwelijck gheconquesteert
Een partije landt gheleghen bij den Varendries staende in het 28ste bel. arlo 19 ende 20 commende bij
coope van Jacobus BEELAERT causa uxoris groot 700 roeden
Gronden van erfven dhouderigghe toecommende ten sterfhuyse van haere moeder
Een 6de paert van een behuysde hofstede gheleghen ten Helshoecke in het 13de bel. arlo 36 bewoond
bij Pieter GOETHALS noort dheer Frans DE BROU causa uxoris groot 464 roeden ende de
resterende 5 deelen bij uytgrootinghe van Pieter VAN DEN BERGHE causa uxoris 9de oct. 1743
-----------------------------------------------------Rekeninghe die bij dese maeckt Livinus DE VREESE fs. Louys handelaere vooght over
Domijn LOUYS ende Goedelieve LOUYS weesen van wijlent Judocus LOUYS fs. Pietersende
wijlent Clara VAN DER MOERE fa. Martens sijne huysvrauwe (SVG 10de april 1743)
Betaelt aen Marie VAN HULLE voor het onderhaut van Domijn LOUYS 3 sch. gr. 25ste nov. 1743
-----------------------------------------------------Alsoo tusschen Anna GONSET weduwe van Andries COCQUYT en d’hoirs gemeene ende
onverdeelt waeren de naerschreven goederen:
Een hofstede met de edificien daer op staende gheleghen in de Assels nu ghenaemt Leye hof groot
107 roeden in het 33ste bel. arlo 223. Een stucx landt gheleghen als vooren nu ghenaemt audt hof
groot 172 roeden in het 33ste bel. arlo 222. Een stuck oock gheleghen in de Assels ghenaemt wind
stuck groot 632 roeden . Een stucx landt gheleghen als vooren groot 258 roeden
Een partije meersch gheleghen als vooren in het 33ste bel. arlo 209 groot 333 roeden 21ste dec. 1743
-----------------------------------------------------Bundel 236 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1744-1746)
SVG Andries COCQUYT fs. Lieven bij Pieternelle DE MEYER, lantsman
(Reg. 204 fo 4)
overl. Drongen op den 15de aug. 1743 in den wijck van de Assels
Wdnr (1ste x) van Pieternelle DE SCHEPPER fa. Jans
K.(1ste x): Jan, Albert ende Lieven COCQUYT, alsmede Isabelle = 19 jr, Augustinus = 11 jr ende
Norbertine COCQUYT = 6 jr. (Pieter COCQUYT overleden voor sijnen vader)
V.P.: Joannes DE RONNE fs. Lieven naesten bloetvrient
He.: Marie Anne GONZÉ fa. Marten
K.(2de x): Andries = 4 maenden
Er is huwelijcksvoorwaerde gemaeckt tusschen dhouderigghe en den overledenen voor notaris
Martin DEBBAUT te Ghendt op 27ste oct. 1742 ten 10 ure en half voor noene
Gronden van erfven ten huwelijck gebracht ende geconquesteert in sijn 1ste huwelijck
Dhelft van een hofstede ghelegen in de Assels ghebruyckt vor den jaere 1740 tot sijn overlijden nu
genaemt het Leye hof groot 107 roeden wesende het het 33ste bel. arlo 223
Dhelft van een stucxken landt gelegen als vooren nu genaemt audt hof groot int geheele 172 roeden
ende over dese helft 86 roeden in het 33ste bel. arlo 222
...
...
...
Een behuysde hofstede gheleghen binnen de prochie van Waerschoot commende van sijn moeder
groot 800 roeden ligghende oost Jan STANDAERT ghebruyckt bij Jan VAN HOLDERBEKE
300 roeden meersch gheleghen in de prochie van Ste Marie Leerne
29ste jan. 1744
-----------------------------------------------------SVG
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Purgative op den SVG ten sterfhuyse van Tanneken SNOUCQ fa. Marten (Reg. 204 fo 12v)
overl. Dronghen op den 18de nov. 1722 wettelijck gepasseert den 24ste maerte 1723 bij Lieven
VAN DER VENNET fs. Pieter als hauder bleven ter interventie van Lieven DE KESELE fs. Pieter
als deelvoocht over de vijf minderjaerighe kinderen te weten Jan, Pieter, Isabelle, Marie ende Livijne
VAN DER VENNET welcke purgative maeckt ende overgeeft Adriaen DE CLERCQ fs. Philippe
thuwelijck met Theresia DE VREESE weduwe van den voornoemden Lieven VAN DER VENNET
aen Frans DE MEYER fs. Phillipe in huwelijck ghehadt de voornoemde Isabelle VAN DER
VENNET, Jan VAN DE WALLE thuwelijck met de voornoemde Marie VAN DER VENNET
Marten SNOUCQ ende Elisabeth BOONE soverleden vader ende moeder
Marten SNOUCQ is gestorven 3 jaeren en 8 maenden naer dese overledene 26ste febr. 1744
-----------------------------------------------------Joosijntien VAN DE GHEHUCHTE fa. Geert
(Reg. 204 fo 14v)
overl. Drongen den 27ste april 1743 in het dorp
wdwe van Pieter MERRESONNE
Hr.: Jan HIJE fs. Jans
V.M. Joannes RIJCKENBOER fs. Jans over de weesen van Jan MIRRESONNE fs. Pieters
Eerst Joannes MERRESONNE fs. Jans, Joosijntien ende Marie MERRESONNE fa. Jans
soverleden kindts kinderen overbrijnghende aen Pieter LANDUYT fs. Pieter in houwelijck met
Marie MERRESONNE fa. Pieters ende Pieter DE MEYER fs. Jans in houwelijck met Livijne
MERRESONNE oock fa. Pieters ende Anne MIRRESONNE filia Pieters in huwelijck met
Joannes RIJCKENBOER voornoemt (V.M.).
26ste febr. 1744
-----------------------------------------------------Alzoo bij den SVG ten sterfhuyse van Tanneken SNOECK fa. Marten
(Reg. 204 fo 17)
de
overl. Dronghen den 18 nov. 1722 huysvrauwe was van Lieven VAN DER VENNET fs. Pieter
V.M.: Lieven DE KESELE over hunne kinderen Jan, Pieter, Isabelle, Marie ende Livijne VAN DER
VENNET overgegeven den 24ste maerte 1723 sijn verschillende abusen ende obmissien gebeurt
Het sterfhuys was belast met het onderhaut van Marten SNOECK
Proces ontstaen tusschen Adriaen DE CLERCQ in huwelijck met Theresia DE VREESE tevooren
weduwe van Lieven VAN DER VENNET voornoemt als heeschere jeghens Francois DE MEYER
fs. Philippe in huwelijck met de voornoemde Isabelle VAN DER VENNET. . . 8ste maerte 1744
-----------------------------------------------------Supplierende verthoont reverentelijck Francois DE MEYER fs. Philippe in huwelijck geweest met
Isabelle VAN DER VENNET fa. Lieven bij Tanneken SNOECK, dat proces is ontstaen tusschen
hem als vooght over Pieter, Marie ende Livijne VAN DER VENNET oock kinderen van Lieven bij
Tanneken SNOECK als verweerdere jeghens Adriaen DE CLERCQ in huwelijck met Theresia DE
VREESE weduwe van den voornoemden Lieven VAN DER VENNET heesschere bij requeste van
den 16de febr. 1741 ter andere . . .
...
...
...
11de maerte 1744
-----------------------------------------------------Marie GRIJP fa. Jacques overl. Drongen Luchteren den 6de juny 1742
(Reg. 204 fo 18v)
en haeren man Jan VAN RENTEGHEM fs. Guilliaeme
oock overl. Drongen den 20ste juny 1742 in den wijck van Luchteren
V.P.: Pieter MESTDACH fs. Frans oom causa uxoris, Burchmeester
V.M.: Jooris DOBBELAERE causa uxoris
K.: Pieter =16 jr, Marie =13 jr, Joannes =10 jr, Livijne = 7 jr en Petronelle = 5 jr
Gronden van erfven toeghecommen soo bij successie als staende huwelijck
Een hofstedeken in Luchteren in het 14de bel. arlo 921 ende 922 tsaemen groot 309 roeden
139 1/3 roeden landt deel van eene partije van 209 roeden in het 15de bel. arlo 4
Een partije landt genaemt de bijle in het 15de bel. arlo 5 groot 550 roeden
550 roeden landts deel van een meerdere partije van 1299 roeden dies het resterende competeert
aen de kinderen van Lieven VAN RENTERGHEM ende de kinderen van Joos RENNEKENS
bekent in het 15de bel. arlo 15
6de meye 1744
------------------------------------------------------
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Isabelle VAN DER VENNE (VENNET) fa. Lievens
(Reg. 204 fo 26v)
overl. Dronghen den 25ste meye 1743 in den wijck van Slijndonck
Hr.: Francies DE MEYER fs. Philips ende Joanna CLAEYS
K.: Marie Anne DE MEYERE fa. Frans = 2 jr
V.M.: Gillis VAN DER VENNET fs. Jans cosijn woonachtigh tot Merendree
Gronden van erfve commende van de seyde van desen houder
Een vierde paert in een hofstede gheleghen op Slijndonck oost Slijndockdriesch 2de Xbre 1744
In de marge op het 1ste blad. Overgebracht bij Adriaen DE CLERCQ ende Theresia DE VREESE
sijne huysvrauwe (Reg. .. fo 12v) benevens Lievens DE KESELE in sijne qualiteyt als voght in
handen van dheer Philip DE FAULX ampman ten overstaen van Pieter MESTDAGH Burghmeester
Jacques VAN HERWEGHE, Andries DE KEUCKELAERE, Norbert VAN HOOREBEKE ende
Joannes BEYAERT Schepenen ter presentie van Frans DE MEYER in huwelijck geweest met
Isabelle VAN DER VENNET ende Jan VAN DE WALLE in huwelijck met Marie VAN DER VENNET
...
...
26ste febr. 1744
-----------------------------------------------------Purgative op den SVG ten sterfhuyse van Andries COCQUYT fs. Lieven (Reg. 204 fo 21)
overleden in Dronghen den 15de aug. 1743 op den wijck van de Assels
wdnr (1ste x) van Petronelle DE SCHEPPERE
K.(1ste x) : Augustinus, Isabelle ende Norbertine COCQUYT alle drije minderjaerigh, Joannes,
Albertus ende Livinus COCQUYT oock sone van den overledenen tsijnen 1e huwelijck
He.: Anna GONZÉ fa. Marten
K.(2de x) Andries COCQUYT
V.P. Joannes DE RONNE
2de Xbre 1744
-----------------------------------------------------Anna Marie DE SMET fa. Lievens
(Reg. 204 fo 30v)
overl. Drongen 30 juny 1744 op het pachthof proprieteyt van mijn heer Jacobus Bernardus
COPITERS Tolebeke etc… gheleghen in den wijck van Luchteren op d’hooghstraete
Hr.: Joannes HIJE fs. Geeraert
V.M.: Livinus BOTERMAN fs. Francies cosijn causa uxoris
K.: Joannes = 6 jr, Marie Joanna = 4 jr en Pieter HIJE = 15 maenden
Hofstedeken in de Schuyterstraete komende van Joosijntien VAN DE WALLE fa. Joos zijn 1ste
vrouw, nu bewoond door Frans DE BRAUWER, west Pieter SERGEANT causa uxoris
Zij hadden o.a. in baeten: 124 schaepen, 1 meerrepert met veulen, een blauw ruynpeert, een zwart
ruyn peert, ses koyen, vier renders, twee stieren, een kalveken, een zeuge, vijf biggen, eenen beer
. . . . onderteekent : Jan HEYDE fs. Geeraert
3de febr. 1745
-----------------------------------------------------Catharina DE PAU(W) fa. Pieter bij Petronelle LEYSSENS
(Reg. 204 fo 39v)
overl. Dronghen op den 14de dec. 1744 in den wijck Keuse aen den Helshoeck
Hr.: Pieter GOETHALS fs. Pieter, timmerman
K.: Norbert = 6 jr en Emanuel GOETHALS = 2 jr
V.M.: Gillis DE PAU fs. Pieter voornoemt, oom
Gronden van erfven ghecommen van de sijde van de overledene bij successie van haeren vader
Het deurgaende sevenste deel in eene hofstede dies de wederhelft competeert aen Petronelle
LEYSSENSsweesens grootmoeder ghestaen aen den vaerendries groot met het land 505 roeden . . .
Een 7de deel van een partije landt groot 700 roeden in het 28ste bel. arlis 19 et 20 31ste maerte 1745
-----------------------------------------------------Guillaeme LIPPENS fs. Domijn
(Reg. 204 fo 35v)
overl. Drongen den 27ste july 1744 in den wijck van Luchteren
He.: Livijne BECKAERT fa. Pieters
V.P.: Carel GOETHALS fs. Geeraert oom causa uxoris
K.: Olivier LIPPENS bij huwelijck sijn selfs, Joannes = 24 jr, Marie Francoise = 18 jr, Pieter = 13 jr
Hebben aengegaen van Jor Jreon Sebastiaen LIMNANDER fs. Olivier in cheyns een vervallen ende
behuyst hofstedeken gestaen in de Luchterstraete groot 217 roeden
17de maerte 1745
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Philippe DE MEYER fs. Bauduyn ende Livijne DOBBELAERE,
(Reg. 204 fo 46)
overl. Drongen den 30ste nov. 1744 in den wijck van Keuse
Wdnr (1ste x) van Janneken CORNELIS fa. Gillis
K.(1ste x): Joannes DE MEYER sijn selfs, Lieven GEIRNAERT in huwelijk met Livijne DE
MEYER, Lieven MARTENS in huwelijck met Helena Theresia DE MEYER, Nicolaes MARRON in
huwelijck met Jacquemijntien DE MEYER, Marie = 19 jr ende Lowijs DE MEYER = 17 jr,
V.P.: Jan SNOECQ, oom causa uxoris
He.(2de x): Josijntien VINCENT fa. Pieters fs. Pieter
K.(2de x): Magdalena = 15 jr, Bauduyn = 12 jr, Isabelle Therese = 11 jr, Joanna Catharina = 8 jr,
Pieter Judocus = 6 jr ende Lieven DE MEYER = 4 jr
Compareerde Pieter VINCENT fs. Pieter inwoonder deser prochie aen den Varendries welcken hem
verclaerde te stellen als borghe ende principael over Joosijntien VINCENT sijne dochter
De goederen van Catharine DE MEYER s’overleden suster van vollen bedde sijn verkocht staende
desen huwelijck.
Den overledenen hadt waren ende goederen op een solder in de Ketelpoorte, op een solder in de
Bogardstraete ende op een solder in de Palingstraete
31ste maerte 1745
-----------------------------------------------------Alzoo tusschen Petronelle LEYSSENS fa. Pieters, weduwe ten sterfhuyse van Pieter DE PAUW
fs Pieter ter eender ende Gillis ende Joannes DE PAUW hun selfs, voorts Francois, Pieter,
Magdalena ende Livijne DE PAUW alle sesse kinderen van Pieter ende Petronelle LEYSSENS,
mitsgaeders Pieter GOETHALS thuwelijck gehadt hebbende Catharina DE PAUW oock filia Pieter
en dese hauderigghe soo over sijn selven als vaeder ende vooght over sijne twee minderjaerighe
kinderen verweckt met de selve Catharina DE PAUW hebben doen prijsen door Louis Norbert DE
SCHUYTER ghesworen prijser de goederen gestelt in twee Cavels onder A ende B
Cavel A is door dhauderigghe ghelaeten aen haere kinderen ende kints kinderen
Cavel B is bij vriendelijcke uytlegh ghelaeten aen Petronelle LEYSSENS wannof het resterende
vierde in de gronden haer is competerende bij successie van Barbara DE BUCK haer moeder als van
Pieter LEYSSENS haeren broeder
13de febr. 1745
-----------------------------------------------------Joanna DE SCHUYTERE fa. Pieters
(Reg. 204 fo 55v)
overl. Dronghen den 22ste july 1744 in den wijck van Luchteren
wdwe in (1ste x) van Guillaeme WIEME
K.(1ste x): Catharina WIEME = 24 jr ende Frans WIEME = 21 jr
Hr.(2de x): Jan ALLO fs. Passchier
K. (2de x): Livinus Basinus = 15 jr, Angeline = 14 jr
V.M.: Livinus DE SCHUYTERE fs. Pieters, oom woonende in de stadt Gendt teynden schipgracht
Hebben aengegaen een cheyns van dheer Mr. Marcus Anthonius BASILIUS tot Gendt met een
huyseken jonghe fruytboomen ende cateylen daer op staende
26ste meye 1745
-----------------------------------------------------Rekeninghe die bij dese maeckt Jacobus DE MEYER fs. Bauduyn als staenden vooght over de vier
minderjaerighe kinderen van Joannes DE MEYER fs. Jacobus ende Jacquemijntien LANDTSMAN
den voornoemden Joannes DE MEYER s’rendants sone was dit sedert den 5de dec. 1742 daete van
het passeren van den SVG van Joannes DE MEYER ende Jacquemijntien LANDTSMAN mits den
overlijden van den voornoemden Jacobus DE MEYER overgegeven bij Jan MOEYKENS fs. Lowijs
thuwelijck met de weduwe van den selven Jacobus DE MEYER
6de april 1746
-----------------------------------------------------Pro Deo Jan COPPENS fs. Jans, gewezen mulder op Halewijn molen
(Reg. 204 fo 62)
overl. Dronghen op den 9ste meye 1747 op den wijck van Alewijn
He.: Marie LOOTENS fa. Maurus
V.P. Jan COPPENS fs. Jans cosijn
K.: Joanna = 11, Joannes Baptist = 10 jr, Pieter Francies = 7 jr, Livijne = 5 jr, Marie Anne = 3 jr
Gronden van erfve gheconquesteert staende hunlieden huwelijck
Behuysde hofstede in den wijck van Alewijn bij coop van Frans DE MEYERE fs. Pieters ende van
de weduwe van Anthone DE PAU
13de jan. 1751
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Pieternelle BEELAERT, overl. Dronghen den 12de febr. 1746 Beeckstraete (Reg. 204 fo 92v)
fa. Carel bij Joosijntien MULLEN (Mullem)
Wdwe in (1ste x) van Philippus BUYSSE fs. Jooris overleden binnen de prochie van Mariakercke
K.(1ste x): Lowise BUYSSE = 11 jr en Pieter BUYSSE = 8 jr
V.P.: Jan VUYTGANCK fs. Pieters cosijn causa uxoris
Hr.(2de x): Geeraert SCHATTEMAN fs. Jans fs. Laureys tot Wondelghem
K.(2de x): Marie Anne SCHATTEMAN = 3 jr en 1 maent
V.M.: Jooris BEELAERT fs. Pieter oom, V.P.: Jan VUYTGANCK fs. Pieters cosijn causa uxoris
Gronden van erfven commende van d’overledene seyde
Een half ghemet landts Dronghen op Beeckstraete Cautere ghenaemt d’aude beecke
Op den selven cauter 400 roeden landt groot 400 roeden
Aen d’overledene is competerende benevens Joos CORNELIS fs. Herman in huwelick gheweest met
Joosijntien MULLEM s’overledene moeder eene rente van 25 £ gr. wiselgelt
Ander gronden van erfven commende van s’overledene sijde bij successie van haere ouders
dewelcke ligghen onghecavelt met Ermanus CORNELIS haeren broeder van halfve bedde fs. Joos
ende Joosijntien MULLEN in haer 2de huwelijck met Joos CORNELIS fs. Erman
De drie deelen van viere van een behuysde hofstede in de Beeckstraete bij coope van d’hoors van
Passchier VAN BEVEREN
26ste 8bre 1746
-----------------------------------------------------Joannes DE JAEGHER, fs. Jans bij Marie VAN LAECKE
(Reg. 204 fo 75v)
overl. Drongen den 25ste april 1745 op den wijck van Keuse op den Varendries op het goet ende
proprieteyt van mijn heer SASOENDE
He.: Anna Marie VAN QUATEM (Quathem) fa. Jans
K.: Pieter = 8 jr, Livijne = 6 jr, Marie Anna = 3 jaer en 6 maenden, Catharina =1 jaer en 6 maenden
V.P.: Gillis DE JAEGHER fs. Jans, oom woonende tot Ursel
Gronden van erfven commende van s’overleden zijde
De deurgaende helft van een behuysde hofstede groot met den lande 575 roeden wannof de
wederhelft competeert aen de twee kinderen van Frans LOOTENS bij Joanna DE JAEGHER fa. Jans
gestaen ende gelegen in de prochie van Hansbeke dit volghens de vercavelinghe ghedaen tusschen
den overledenen ende Pieter DE JAEGHER sijnen broeder van daete den 7de july 1740
Dhelft wannof de wederhelft competeert als vooren van twee partijen landts d’eene van auts genaemt
het Beeckbosselken groot 130 roeden ende d’ander genaemt den quaen plasch groot 845 roeden
Noch d’helft dies de wederhelft competeert als vooren van een partijken landts gheleghen als vooren
genaemt den transbulck groot 212 roeden comt voor dese weesen tot 106 roeden 20ste july 1746
-----------------------------------------------------Pieter DE VOS fs. Christoffel bij Joanna SELIS
(Reg. 204 fo 69)
de
overl. Dronghen den 2 aug. 1745 aen de Beeckstraete
He.: Livijne VAN WANSEELE fa. Pieter nu gehuwd met Joannes VOLCKAERT fs. Philip
Philip VOLCKAERT fs. Marten woonende tot Sinte Maria Leerne
V.P.: Joseph DE POORTERE fs. Lievens, oom causa uxoris inwoonder deser prochie
K: Marie Christine, geb. den 26ste maerte 1742, Joanna Petronella, geb. 26ste sept. 1743 ende
Petronella Joanna DE VOS geboren den 13de ougste 1745.
Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overleden bij successie en ten sterfhuyse
van sijnen vader Christoffel DE VOS soverleden vader overgegeven voor Bailliu ende Schepenen
der prochie van Mariakercke den 17de decembre 1745
Binnen de prochie van Oostacker het 7de deel van een partije landt groot int geheele 1200 roeden
Item een 7e deel in dhelft van een hofstede met een partije landt gelegen in Dronghen groot int
gheheele 782 roeden paelende noort den Dam suyt de Beeckstraete
Een ghelijck sevenste in dhelft van een partije landt op den cauter groot int gheele 250 roeden
paelende noort den herweghe van Meerendre ende west Pieter DOBBELAERE
...
...
Een ghelijck zevenste in dhelft van drij partijen landt en bosch gelegen in Mariakercke genaemt de
Cocquyt stede in het geheele 1236 roeden streckende van aen de groenstaecke tot aen de Caelene
Elisabeth DE VOS fa. Christoffel begijntien in Ste Elisabeth Ghendt 6de july 1746
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Joannes VERBAERE, fs. Jans bij Pierijntien MESTACH
(Reg. 204 fo 65)
overleden in Dronghen den 28ste april 1746 in de Schuyterstraete
He.: Anne Marie PLASMAN, fa. Joos ende Anna GOETHALS
V.P. : Anthone DE SMET fs. Cornelis, cosijn
K : Joannes = 19, Marie Joanna = 12, Isabella = 8, Francies = 6 jr ende Anna Theresia VERBAERE
Gronden van erfven commende van de seyde van den overledenen
Een behuysde hofstede ‘De Langhe Bedden’ in de schuyterstraete alwaer den overledenen de weirelt
is ghepasseert de helft toecommende bij successie van sijnen vader ende moeder ende het wederdeel
bij vuytgrootinge jeghens Livinus DIERICX gepasseert den 24ste maerte 1717
Een partije landt gheleghen achter de schuere den overleden toecommende bij uytgrootinghe van den
voorschreven Livinus DIERICX, oost de schuyterstraete suyt Judocus CODDENS
Pieter PLASMAN fs. Joos inwoonder deser prochie is broeder van de hauderigghe. 6de july 1746
-----------------------------------------------------Joannes COPPENS fs. Jans
(Reg. 204 fo 62)
overleden in Dronghen den 19de meye 1745 op de hofstede proprieteyt van dhoirs van Lieven
DE MUYTER fs. Joos gheleghen in de Beeckstraete
He.: Aldegonde GOETHALS fs. Francois.
Zij is in (1ste x) geweest met Gillis DE SCHUYTER met minderjaerighe kinderen (SVG 7de dec.
1729)
K.: Joannes = 12 jr en 6 maenden, Godelieve COPPENS = 9 jr
V.M.: Joannes MARTENS fs. Jans oom
22ste juny 1746
-----------------------------------------------------Marie LIPPENS fa. Lievens bij Gillijntien GRIJP
(Reg. 204 fo 80)
de
overl. Dronghen den 9 sept. 1745 in den wijck van luchteren op het goet van Jor Charles
DANNELS
Hr.: Livinus BEELAERT fs. Victor
V.M.: Joos D’HANENS fs Jans cosijn causa uxoris woonende in dese prochie
K. : Joannes = 18 jr, Marie Francoise = 15 jr, Joanna = 13 jr, Isabella = 12 jr , Lusia = 10 jr ,
Joosijntien = 6 jr en 9 maenden en Jacobus BEELAERT = 5 jr,
Gronden van erfve commende van soverledene sijde
De helft van een partije landts groot 400 roeden onverdeelt met Jan VAN HOOREBEKE op den
Cappele acker abouterende oost kijstkant suyt Pieter MESTACH causa uxoris voor dese weesen over
d’helft tot 200 roeden
Jan AERTS in huwelijck met Joanna DE RUYCK die houderigghe ghebleven is ten sterfhuyse van
Pieter BEELAERT fs. Victor
14de 7bre 1746
-----------------------------------------------------Anthone DE VREESE fs. Anthone (de vader is overleden in Mariakerke) (Reg. 204 fo 85)
overl. in Dronghen den 24ste aug. 1745 in het dorp de herberge de Dobbel Harent (Arent) proprieteyt
van mijnheer N: STALENS
He.: Marie Joanne VAN DER HAEGHE fa. Thosijn ende Elisabeth JONCKHEERE
K.: Joannes Jacobus = 3 jr ende Pieter Frans DE VREESE = 7 maenden
V.P.: Pieter DE VREESE fs. Anthone oom woonende in Mariakercke
Ten sterfhuyse van sweesen grootvader die overleden is in Mariakercke is geen SVG ghemaeckt
ende al de goederen van meubelen ende inmeubelen worden door de grootmoeder ende haere
kinderen noch ghebruyckt ende weghens haere grooten ouderdom nu sijn onderstant 26ste 8bre 1746
-----------------------------------------------------Joannes Albertus VERHEGGHEN fs. Jan
(Reg. 204 fo 89v)
in sijn leven ontfangher der prochie van Baerle ende schoolmeester aldaer.
Overleden in Dronghen op den 7de meye 1745 op den wijck Baerelvelde
He.: Livijne VERHEGGHEN fa. Joos, Francies VAN DEN BERGHE haeren man
K.: Anthonius Franciscus Ignatius = 5 jr ende Judocus VERHEGGHEN = 2 jr.
V.P.: Jan VERHEGGHEN fs. Marten vaeder van den overledenen ende Schepenen ende coster van
Baerle
26ste 8bre 1746
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(Reg. 204 fo 107v)
Petronelle GOEGELUCK fa. Geert, overl. Dronghen 31ste dec. 1745
Hr.: Jan PHILIPS fs. Lieven
K.: Jacoba = 22 jr, Joosijne = 19 jr, Livijne = 17 jr, Marie = 13 jr ende Joosijne COPPENS fa.
Charles ghewonnen voor haer huwelijck ende bij competente aude van beth dan 26 jaeren haer selfs
V.M.: Charles GOEGELUCK fs. Geeraert inwoonder van Dronghen
Desen sterfhuyse competeert half ende half een behuysde hofstede met de lande daermede gaende op
cheyns proprieteyt van Sr. Jan VAN DEN BOSSCHE in Ghendt
8ste maerte 1747
-----------------------------------------------------Janneken SCHAELENS fa. Geeraert, overl. Dronghen 14de nov. 1742
(Reg. 204 fo 104v)
Hr.: Lieven PROVOST fs. Lievens
K.: Joannes = 15 jr, Judocus = 11 jr, Adriaen = 8 jr ende Godelieve PROVOST = 3 jr
Camerdeelvoocht: Joannes BEYAERT Schepenen deser prochie
Adriaen PROVOST broeder van Lieven PROVOST inwoonder deser prochie wijck Barelvelde.
Desen sterfhuyse competeert half ende half een huyseken staende op een half bunder erfve in cheyns
op proprieteyt van den heer Ampman van Dronghen
8ste maerte 1747
-----------------------------------------------------Judocus CORTVRIENT fs. Joos, overl. Dronghen Keuse 28ste april 1746
(Reg. 204 fo 111)
He.: Petronelle DE ROOSE fa. Gillis
K.: Carel ende Geeraert CORTVRIENT bij competente aude hun selfs ende Franchoise = 22 jr,
Joannes = 18 jr, Pieter = 16 jr, Louis = 14 jr, Jacobus = 10 jr ende Lieven CORTVRIENT = 8 jr
V.P.:Carel DE WEIRDT fs. Philippe broeder van halfven bedde van den overleden
Dit sterfhuys competeert een hofstede in cheyns ghenomen van Jan HYDE in Gendt 8ste maerte 1747
-----------------------------------------------------Livijne VAN DE WALLE, fa. Anthone bij Marie DE JAEGHERE fa. Jans (Reg. 204 fo 115v)
overl. Dronghen den 4de meye 1744 in den wijck van Luchteren
Hr.: Jacobus DRIEGHE fs. Jans (leeft nog), waeghenmaker
V.M.: Anthone VAN DE WALLE fs. Anthone oom
K.: Catharina = 5 jr, Anthone = 4 jr ende Christina DRIEGHE = 3 jr
Den hauder geeft te kennen dat de hofstede hij is gebruyckende is commende vuyt den hoofde van
Joanna VAN DE GHEHUCHTE fa. Jacques (fout!: moet zijn Pieter) s’hauders eerste huysvrauwe is
dewelcke is abouterende oost aen de straete loopende naer Alewijn.
8ste maerte 1747
-----------------------------------------------------Olivier LIPPENS fs. Jans
(Reg. 204 fo 123)
overl. Dronghen den 24ste maerte 1745 int quartier van Barelvelde dheerlijckheyt van t’Catulsche
He.: Jacquemijntien GOETHALS fa. Gillis
K.: Joannes = 12 jr, Frans = 10 jr, Lucia = 8 jr, Lieven = 5 jr, ende Carolina LIPPENS = 3 jr.
V.P.: Franchois VERCRUYSEN fs. Frans thuwelijck met de suster van den overledenen tot Baerle
Geduerende huwelijck tsaemen gheconquesteert een behuysde hofstede in cheyns vercreghen van Sr.
Joannes HYDE in Ghendt
Borghe Joannes GOETHALS fs. Gillis tot Baerle
26ste april 1747
-----------------------------------------------------Lieven DE VREESE fs. Lievens
(Reg. 204 fo 126)
overl. Drongen den 9de november 1746 in den wijck van Schuyterstrate
weduwnaar van Joosijntien VAN OOTEGHEM fa. Pieters
K.(1ste x): Marie = 16 jr, Carel = 15 jr, Joanna DE VREESE = 11 jr
V.M van de drij 1ste weesen.: Carel GOETHALS fs. Geert
He.(2de x): Joosijntien HEBBELYNCK fa. Pieters in huwelijck met Adriaen DE DAPPER fs. Jans
K.(2de x): Lieven = 7 jr, Pieter DE VREESE = 3 maenden
V.P.: Joannes DE VREESE fs. Lieven oom
Compareerde in persoone Jan DE DAPPER fs. Marten inwoonder deser prochie in den wijck Keuse
welcken hem verclaerde te stellen seker ende borghe over Joosijntien HEBBELINCK.
Door den overledenen eertijts in cheyns ghenomen een hofstede met het landt daermede gaende in
de Schuyterstraete proprieteyt van mijn heer Francies Raymundus MAHIEU 26ste april 1747
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Joanna VERMEERSCH fa. Lievens bij Isabelle THOLENAERE
(Reg. 204 fo 132)
overl. Dronghen Luchteren 21ste aug. 1746 op de proprieteyt van Judocus VAN HELSTRAETE
He.: Paulus VAN KERCKVOORDE fs. Guillaume
K.: Pieternelle = 10 jr, Judocus = 7 ½ jr , Livinus VAN KERCKVOORDE = 4 jr
V.M. Joannes VERMEERSCH fs. Livens oom woonende tot Zaphelaere
Gronden van erfven commende van soverleden zijde
Binnen de prochie van Lochristie een vierde van d’helft deurgaende van een behuysde hofstede met
huysijnghen schuere poorte hoven fruyt ende ander boomen groot int gheeele met het landt achter
het huys ontrent 400 roeden abouterende oost Jacobus VAN LAERE causa uxoris noch belast met
het blat van bijleve van s’overledene styfvader
Recompense die den houder moet doen over de vercoopinghe ghedaen staende huwelijck van twee
partijen landt ghecommen van de overledene gelegen binnen de prochie van Oostacker vercocht aen
Jan VAN DAMME
Compareerde in persoone Pieter VAN KERCKVOORDE fs. Paulus voornoemt inwoonder deser
prochie welcken hem verclaerde te stellen als seker ende borghe over Paulus VAN
KERCKVOORDE sijnen vader
10de meye 1747
-----------------------------------------------------Pro Deo Daneel HOECK fs. Jans, overl. Dronghen Luchteren 4de ougst 1742 (Reg. 204 fo 138)
He.: Anne Marie DE ROOSE fa. Jans, alsnu in huwelijck met Cornelis DE PAEPE
V.P. : Joseph HOECK fs. Jans oom
K.: Sebastiaen = 11 jr, Livijne Joanna = 8 jr, Judocus = 7 jr , Joannes Ignatius = 5 jr
Marie Franchoise HOECK = 3 jr
Staende huwelijck hebben zij in cheyns ghenomen van de eerweerde paters predicheren tot Gendt
een behuysde hofstede wesende van oudts een herberghe ghenaemt De Roose met het landt
daermede gaende gelegen binnen dese prochie
Commeren . . . Geert DOBBELAERE tot Baerle per reste van leveringhe van bruyn bier 9 sch. gr.
10de meye 1747
(Bijgevoegd blad in den SVG)
Alsoo d’onderschreven Joseph HOUCK soo over sijn zelven als over de weesen Daneel HOUCK,
Olivier ADAMS in huwelijck gehadt hebbende Petronelle HOUCK, Joannes LAMBRECHT in
huwelijck met Tanneken ADAMS, Joannes ADAMS in huwelijck gehadt hebbende de weduwe
Martens ADAMS ende Jan VERMEULEN gherecht ende op hem gedevolveert was bij den
overlijden ofte verongelucken van Pieter HOUCK fs. Jans in dhelft van de huyse ende lande
daermede gaende gelegen in Astene in pachte gebruyckt bij Pieter SCHAUBROECK sorterende ter
heerlijckhede van Scheldevelde
...
...
...
...
13de 9bre 1747
-----------------------------------------------------Philippus CLEPKENS fs. Jans
(Reg. 204 fo 141)
overl. Dronghen op den 15de maerte 1744 in den wijck ghenaemt Bassebeke
He.: Livijne VAN DE VOORDE fa. Guillaeme, ook weduwe van Joannes GRIJP
V.P.: Jan BRACKMAN fs. Jooris ouwen oom causa uxoris
K.: Joannes Baptist = 13 jr 3 m, Livinus = 10 jr, Frans = 7 jr 6 m ende Norbertus CLEPKENS = 4 jr
Gronden van erfven deelsaem tusschen de houderigghe ende haere weesen half en half
Haer is competerende de helft van een behuysde hofstede in Bassebeke waervan de wederhelft
competeert aen haer weesen die sij gewonnen hadde bij Joannes GRIJP fs. Jans staende haer eerste
huwelijck ende bij hun ghecoght met 50 roeden in cheyns bij Philippus VAN DE STEENE nu sijne
hoirs in gheheele groot ontrent 600 roeden. Dhelft van een partijekn landts ghelghen in den
Waeremoes lochtinck groot 425 roeden salvo justo
Compareerde in persoone Jan BRAECKMAN fs Joos woonende tot Laethem ouden oom causa
uxoris van de weesen welcken tot maeninghe van den officier Cornelis DE PAEPE deelvooght wiert
gecreert over de vier minderjaerighe weesen
Compareerde in persoone Francois VAN DE VOORDE fs. Guilliaeme inwoonder deser prochie van
Dronghen in den wijck van Vierheckenen welcken hem verclaerde te stelle seker ende borghe over
Livijne VAN DE VOORDE sijne suster
14de juny 1747
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Livijne VAN RENTERGHEM fa. Guillaume bij Anna VAN HOOREBEKE (Reg. 204 fo 145)
overl. Dronghen op den 30de juny 1742 in den wijck van de Schuyterstraete
Hr.: Pieter MESTACH, burchmeester van Dronghen fs. Franchois ende Joosijntien DE BAETS
V.M. : Joannes VAN RENTERGHEM fs. Geeraert cosijn woonende tot Ste Denijs
K.: Marie = 19 jr, Joannes = 18 jr, Francies = 16 jr, Adriaen = 13 jr, Joanna =11 jr (overleden)
Gronden van erfven gheconquesteert bij den houder met de overledene binnen huwelijck bij
uytgrootinghe
Een 8ste paert in een behuysde hofstede hem toecommende van sijn moeder Joosijntien DE BAETS
ende de andere zeven deelen bij uytgrootinghe van sijne broeders en susters soo van ghelijcken van
Marie VAN DE GHEHUCHTE weduwe van Frans MESTACH fs. Frans d’aude volghens den brief
van den 2de april 1729 staende in het 31ste bel. arlo 1, 13, 14 groot tsamen 409 roeden
7 deelen van achte van een stucxken landt als vooren staende in het 31ste bel. arlo 8 groot 326 roeden
7 deelen van achte van een stucxken landt oost Jan IDE fs Geeraert suyt Adriaen VERSCHUERE
west een dreefken staende in het 31ste bel. arlo 210 groot 365 roeden
Seven deelen van achte van een paertije landt genaemt De Slijnghe groot 358 roeden gheleghen in
een meerdere partije staende in het 34ste bel. arlo 1 . . .
...
...
14de juny 1747
-----------------------------------------------------Philippe DHAENENS fs. Jooris bij Janneken DE VREESE
(Reg. 204 fo 153v)
overl. Drongen wijck Keuse 17de dec. 1746
wdnr in (1ste x) van Janneken TEMMERMAN fa. Gillis
K.(1ste x): Pieter ende Francois DHAENENS beede hun selfs alsmede Jan VAN DE WOESTIJNE
thuwelijck hebbende Petronelle DHAENENS te vooren weduwe van Andries DE MUYNCK ende
mits den civile doodt van Lieven DHAENENS religieus in het order van de paters Recolletten
He.(2de x): Adriaeneken VAN DEN ABEELE fa. Jacques
K.(2de x): Joanna = 13 jr, Marie Petronelle = 11 jr, Joannes Baptist = 6 jr, Adriaeneken = 5 jr
V.M.: Norbert VAN HOOREBEKE, cosijn
Huwelijks contract voor notaris Anthone DE ROUCK in Ghendt op 1 april 1733
Philippe DHAENENS woonende binnen de prochie van Dronghen ter eendere ende Adriaene
VAN DEN ABEELE woonende binnen dese stadt Ghendt ter andere beyde bij competenten aude
hun selfs man ende vrauwe van beth dan 25 jaeren te kennen gevende dat tusschen hemlieden
apparent huwelijck staet te gebeuren indient onse moeder de heylighe kercke permitteert . . .
. . . .Toussanus D’HERTEVELDE ende Philippe MASSEREEL getuyghen . . .desen 1ste april 1733
Gronden van erfven staende sijn eerste huwelijck met Janneken TEMMERMAN filia Gillis
Dhelft van een hofstede binnen dese prochie van Dronghen in den wijck Keuse groot 370 roeden
paelende noort oost de Keuse straete suyt west den heere VAN SCHOONBERGHE ende noort den
advocaet meester Ferdinand VAN DER SMISSEN, vercregen bij coope van Jan TEMMERMAN
fs. Lowijs per contract ende erffenisse den 11de maerte 1712 dannof de wederhelft competeert aende
voorseyde Pieter, Frans ende Petronelle DHAENENS bij successie van Janneken TEMMERMAN
Compareerde in persoone Carel DE WEIRDT fs. Philippe inwoonder deser prochie wijck Keuse
welcken comparant hem verclaerde te stellen als zeker ende borghe over Adriaeneken VAN DEN
ABEELE fa. Jacques dit voor den staet in baeten ende commeren
12de july 1747
-----------------------------------------------------Jacquemijntien VYNCKE fa. Pieters,
(Reg. 204 fo 162)
overl. Dronghen den 22ste maerte 1744 in de wijck van de Beeckstraete op de proprieteyt van
mevrauw de baronesse van Bellem
Hr. Pieter COCHUYT fs. Pieters
V.M.: Pieter VAN DAMME fs. Jacques oom
K.: Joosijne = 23 jr, Joannes = 22 jr, Isabelle = 20 jr, Angeline = 18 jr, Jacquemijntien
COCHUYT = 16 jr mitsgaders Guillame COCHUYT ende Joanna COCHUYT in houwelijck met
Judocus SUCAET respectivelijck bij houwelijcke staet hun selfs
Alvooren Judocus SUCAET in houwelijck met Joanna COCHUYT fa. Pieters heeft gheproffiteert
voor huwelijck dote 1 £ 2 sch. gr. tot het coopen van pluymen om haer trouwbedde te formeren ende
noch 18 sch. 2 gr. tot het coopen van leywaet . . .
...
27ste 7bre 1747
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Livijne DE MAEGHT fa. Andries, overleden Dronghen op den 4de july 1747
Hr.: Pieter BERSOEN fs. Guillamme sonder lichamelijcke hoirs.
Livijne DE MAEGHT fa. Andries heeft doen maecken forma van testament ofte gedeclareert haeren
vuytterste wille, alwaer sij heeft ghestelt ende begiftight aen Anne Marie BERSOEN fa. Guillame
haer swaegerinne het 3de deurgaende van alle goederen meubelen als inmeubelen ende aen haere
hoirs van de ander twee deelen van drije ende moet volghen eerst Gillis DE MAEGHT fs. Andries
eygen broeder, Livinus BECKAERT in huwelijck met Livijne DE BOEVER fa. Lievens fa. van
Joanna HAERENS fa. Joos met Lieven DE BOEVER fs. Lievens vader ende vooght van sijn drij
minder jaerighe weesen die hij hadde bij de voornoemde Joanna HAERENS, Livinus DE CLERCQ
fs. Lieven oom ende vooght van de weesen van wijlent Jan DE CLERCQ fs. Lievens bij
Pieternelle PATIJN die sone was van het voorschreven Gillijntien DE MAEGHT in haer tweede
huwelijck met Livinus DE CLERCQ, Lieven GILLIS fs. Frans soo over sijn selven als in qualiteyt
van vooght benevens Jan VERLINDE vader ende vooght van de vier kinderen gewonnen bij Joanna
GILLIS fa. Frans sijn overleden huysvrauwe fs. en fa. van Jacquemijntien DE MAEGHT fa. Andries
29e july 1747
die suster was van Lievijne DE MAEGHT van halfve bedde . . .19de july 1746
Er zijn nog een 13-tal blz. aanvullende gegevens: een paar familiale gegevens hieruit
Gesien den requeste ghepresenteert bij Lieven DE BOEVER fs. Lieven (Reg. 204 fo 204)
vader ende vooght van sijne minderjaerighe kinderen verweckt bij Janneken AERENS fa. Joos bij
Gillijntien DE MAEGHT fa. Andries tsijnen 2de huwelijck met Janneken VAN KERREBROECK,
voorts Lieven DE CLERCQ oom ende deelvooght over Livijne DE CLERCQ fa. Jan verweckt bij
Petronelle PATIJN welcken Jan DE CLERCQ fs. is van Lieven bij deselve Gillijntien DE
MAEGHT thaeren 2de huwelijck. Jan VERLINDEN vader ende vooght van sijne minderjaerighe
kinderen verweckt bij Joanna DE MAEGHT fa. Jacobus die oock sone was van Andries tsijnen
eerste huwelijck met Livijne DE WULF.
Overleden sonder hoirs Livijne DE MAEGHT fa. Andries tsijnen 2de huwelijck met de voorseyde
Janneken VAN KERREBROECK waer hauder bleven was Pieter BERSOEN 6de meye 1748
-----------------------------------------------------Jan ALO fs. Passchier,
(Reg. 204 fo 171v)
overl. Dronghen Luchteren 17de july 1747 op de proprieteyt van Mr BASILIUS tot Gent
Wdnr in (1ste x) van Joanna DE SCHUYTER fa. Pieters
K.(1ste x).: Livinus Basinus ALO = 18 jr ende Angeline ALO = 17 jr
He.(2de x): Marie Catharina VAN HEECHAUTE fa. Jans (VAN EECHAUTE)
K.(2de x): Judocus ALO = 10 maenden
V.P.: Joannes ALO fs. Jans cosijn ende naeste bestaende woonende in Eecke
V.M.: Livinus DE SCHUYTER fs. Pieters, oom
D’houderigghe is besittende eenen cheyns proprieteyt van d’heer Marcus Anthonius BASILIUS tot
Gendt bebaut met een huyseken coeystalleken verckenscot doorenhaeghen fruytboomen ende ander
gheplant hout gheleghen in den wijck van Luchteren
Men is schuldigh aen Frans WIEME 2 sch. 8 gr. per reste van sijn staet van Joanna DE SCHUYTER
sijne moeder ende aen Catharina WIEME tot 11 sch. 4 gr. en 9 dnrs.over haer paert van SVG
Compareerde in persoone Joos AERENS fs. Marten woonende tot Ste Martens Leerne welcken hem
verclaerde te stellen als seker ende borghe over Catharine VAN EECKHAUTE 8ste nov. 1747
-----------------------------------------------------Joannes MOENTIENS fs. Geert bij Marie DE BRAUWER,
(Reg. 204 fo 167)
ste
overl. Dronghen op 21 maerte 1747 in den wijck van Schuyterstraete op de proprieteyt van
Livinus BEELAERT fs. Pieter
He.: Marie Magdalena VLERICK fa. Gillis
V.P.: Geeraert MOENTIENS fs. Geert grootvaeder
K.: Marie Francoise = 18 maenden
Gronden van erfve commende van soverleden sijde
Een 6de deel van de helft van een behuysde hofstede in de Vierheckenen met het landt daer achter
an gheleghen genaemt De Vroevrouwe commende van zijn moeder aubouterende in het gheeele
suyt de straete west d’abdije van Dronghen noort de Meulenaershoeck
8ste nov 1747
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Pieter DE BRABANTER fs. Liven bij Philippina WIEME
(Reg. 204 fo 177v)
overl. Dronghen den 23ste maerte 1745 in de wijck van Luchteren
Wdnr in (1ste x) van Livijne VAN DE GHEHUCHTE fa. Lievens
K.(1ste x): Joannes DE BRABANTER sijn selfs man in huwelijcke staet, Anna DE BRABANTER
oock haer selfs vrouw bijn competente oude ende Marie DE BRABANTER = 21 jr
He.(2de x): Joosijntien ROMMEDE fs. Jans (ROMEDE)
K.(2de x): Livinus = 13 jr, Joanna bet dan 9 jr ende Angeline DE BRABANTER = 5 jr
V.P. Jan DE BRABANTER fs. Jans, cosijn
Compareerde in persoone Philippe VAN KERREBROECK fs. Lieven inwoonder deser prochie in
den wijck van Luchteren, welcken comparant hem verclaerde te stellen als seker ende borghe
Hebben aenveert een cheyns groot 2 ghemeten 160 roeden bebout met een huyseken met eenighe
catheylen van boomen proprieteyt van Jor Philippus Frans PENNEMAN
22ste 9bre 1747
-----------------------------------------------------Lievijne TEMMERMAN, fa. Lieven bij Lievijne DHAENENS
(Reg. 204 fo 182v)
overl. Dronghen den 26e april 1747 in den wijck van Noorthaut
Hr.: Judocus BRUGGHEMAN, fs. Judocus bij Petronelle VERMEIRE
K.: Pieter = 2 jaeren ende Lucia BRUGGHEMAN ontrent 8 maenden
V.M: Pieter TEMMERMAN fs. Lieven voornoemt, oom
Gronden van eirfven commende van d’overledene behaudens het catheyl dat deelsaem is.
In Dronghen een hofstede met het huys schuere ende stallinghen met alle de boomen met noch een
stucxken landt annex groot in erfven ontrent de 400 roeden abouterende noort oost Geeraert
DOBBELAERE causa uxoris suyt oost de noorthautstraete suyt west de hoirs van wijlent Herman
CORNELIS ende noort west Sr. N. VAN DER VENNET gheleghen in het 24ste bel. arlo 1
Een partijken landt staende alsnu met eenen boomgaert groot tot 150 roeden gheleghen als vooren
Een stuck landt ghenaemt het boontjen groot tot 275 roeden gheleghen als vooren abouterende noort
oost de straete loopende van de noorthautstraete naer den streepbosch
Nogh twee partijen van lande ligghende in een meerder partije ghenaemt de twee bunder suyt oost
den Kallenmoeyenbosch tsaemen groot tot 370 roeden
Ten lesten nogh een stuck gheleghen binnen Dronghen noortwest de noorthautstraete groot in erfven
tot ontrent de 400 roeden
Men staet schuldigh aen de hoirs van wijlent Lieven TEMMERMAN over reste van den uytgroot
van de goederen ende gronden van eirfven tot II £ X sch. gr.
Item aen Geeraert DE VUSSERE in huwelijck met Joosijntien TEMMERMAN oock over reste
van den selven uytcoop tot V £ gr.
6de dec. 1747
-----------------------------------------------------Joosijntien DE WULF fa. Lievens
(Reg. 204 fo 187v)
de
overl. Dronghen den 19 meye 1747 in den wijck van Luchteren
Hr.: Jan TEMMERMAN fs. Mathis (Matheeus) fs. Jans
K.: Joanna ende Livijne alle beyde ontrent 24 jr ende Mathijs TEMMERMAN sijn selfs man
V.M.: Pieter DE WULF fs. Livens oom
Den houder heeft met d’overledene aenghegaen een cheyns van partijen van landen ende meerschen
proprieteyt van d’heer Marcus Anthonius BASILIUS advocaet in den raede van Vlaenderen
waeronder een partije groot een bunder genaemt het Roovelt ten elchhouckstrate alwaer sij gheboudt
hebben een huys schuere stallen met eenen bogaert
Recompense die den houder aen dhoirs schuldigh is te ghedooghen
Den hauder met doverledene heeft vercocht benevens haere medehoirs een partije landt ende
meersch in dese prochie waervan aen d’overledene voor haer paert heeft ghenoten tot 5 £ 18 sch.
wisselgelt compt over de helft van recompense in courant 3 £ 8 sch. 10 gr. 20ste dec. 1747
-----------------------------------------------------Compareerde voor Burghmeester ende Schepenen van Dronghen Jan POLLET fs. Lievens
hauder bleven ten sterfhuyse van Joanna GOETHALS fa. Gillis, welcken comparant onder eedt
heeft verclaert dat hij van geene andere nochte voordere penninghen mitsgaders actien ende
crediten alsoock commeren ende lasten en weet te spreken . . .
...
8ste meye 1748
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Renseing ende bewijs die maeckt ende overgeeft Jacobus DRIEGHE fs. Jans (Reg. 204 fo 193v)
houder ende vooght ghebleven ten sterfhuyse van Joanna VAN DE GHEHUCHTE sijne overleden
huysvrauwe van haer minderjaerighe weesen van het gonne gheprocedeert is van de vercoopinghe
van een behuysde hofstedeken binnen de prochie van Hansbeke ghedaen . . . .
....
Den overgever geeft te kennen dat hij benevens de ghemeene hoirs van Pieter VAN DE
GHEHUCHTE fs. Jacques hunnen vader ende sweesen groodtvader ghesaemelijck hebben vercocht
een behuyst hofstedeken ghestaen binnen de prochie van Hansbeke groot 230 roeden alwaer
soverghevers weesen waeren gherecht uijt den hoofde van hunlieden moeder in den gront tot den
vierden deurgaens volghens den SVG ghepasseert den 26ste juny 1737 . . . 3de april 1748
-----------------------------------------------------Joosijntien DE MEYER fa. Jacques, overl. Dronghen 22 maerte 1747
(Reg. 204 fo 195)
ste
Wdwe in (1 x) van Joannes HEYNSSENS fs. Francois
K.(1ste x): Joanna Marie = 15 jr, Livijne Petronelle = 14 jr ende Isabella HEYNSSENS= 12 jr
V.M. : Lieven DE MEYER fs. Jacques voornoemt inwoonder deser prochie
V.P.: Frans HEYNSSENS fs. Frans oom
Hr.(2de x) : Pieter GOETGEBUER fs. Philips
K.(2de x): Marie Magdalena = 7 jr, Philippus Jacobus = 5 jr ende Cornelia Aldegonde
GOETGEBUER = 2 jr
22e meye 1748
-----------------------------------------------------Joos DE GROOTE fs. Jans
(Reg. 204 fo 200)
overl. Dronghen den 2de april 1748 op de proprieteyt van Jan HYDE fs. Geert in Luchteren.
He.: Livijne VAN HOECKE fa. Pieters
K.: Marie Anne DE GROOTE = 19 maenden
V.P.: Jan DE GROOTE fs. Joos grootvader
V.M.: Joannes VAN HOECKE fs. Pieters broeder van de houderigghe
12de juny 1748
-----------------------------------------------------Francies MOEYKENS fs. Pieters, overl. Dronghen in den wijck van luchteren (Reg. 204 fo 208)
op den 17de ougst 1747 op de proprieteyt van Jor Carel DANNEELS
He.: Francoise VERMEIRE fa. Marten alsnu in huwelijck met Gillis DE BOEVER
V.P.: Joannes VAN GELE (GEELE) fs. Gillis oom causa uxoris woonende tot Afsné
K.: Joannes = 13 jr, Pieter = 11 jr, Marie Anne = 9 jr, Augustinus = 7 jr, Livinus = 4 jr, Marie
Francoise = 2 jr ende Francies MOEYKENS = 12 maent.
Compareerde in persoone Francois VERMEERE fs. Marten woonende tot Poesele welcken
comparant hem verclaerde te stellen als seker ende ende borghe over Francoise VERMEERE sijne
suster dit voor de SVG ten sterfhuyse van Frans MOEYKENS
10de july 1748
-----------------------------------------------------Geeraert DHONT fs.. (niet gegeven), overl. Dronghen den 19de meye 1748 (Reg. 204 fo 213v)
in den wijck Keuse op de proprieteyt van Mijnheer A. SPELTENS Pbr. ende pastor van Ste Denijs
He.: Isabelle NEIRINCKX fa. Gillis (NEERYNCK)
K.: Geeraert en Pieter = 5 maenden
V.P. Pieter DE VREESE fs. Lieven cosijn ende naeste bestaende causa uxoris 24ste july 1748
-----------------------------------------------------Gillis SERGEANT fs. Jan, overl. Dronghen op 28ste july 1748 op Aelewijn (Reg. 204 fo 217v)
Wdnr van Joosijntien BOGAERT
K.: Jan ende Gillis SERGEANT alsmede Joos MEIRRESON thuwelijck met Janneken SERGEANT,
Laureys DE SMEDT thuwelijck met Petronelle SERGEANT, Joseph DE SCHUYTER thuwelijck
met Marie SERGEANT, mitsgaders Francies, Joannes,Pieter ende Joosijntien SERGEANT alle vier
achterghelaeten kinderen van wijlent Pieter SERGEANT die sone was van desen overledenen.
V.P.: Jan VAN DE GHEHUCHTE over de weesen van wijlent Francies VAN DE GHEHUCHTE
gewonnen met wijlent Livijne SERGEANT fa. desen overledenen
Gronden van eirfven wesende Leen goederen ten desen sterfhuyse bevonden dhelft deurgaende
wannof de ander helft deurgaende is compiterende aen dese hoirs uyt den hoofde van versterfte
van hunne voornoemde moeder, schoonmoeder Josijntien BOGAERT sijnde Leen 18de 7bre 1748
-----------------------------------------------------177
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Pro Deo Lieven DE BOEVER fs. Lieven
overl. Dronghen den 10de dec. 1747 op Slijndonck op de propriteyt van Pieter MESTACH
Burchmeester
Wdnr in (1ste x) van Joanna ARENS fa. Joos ende Gillijntien DE MAEGHT fa. Andries
K.(1ste x): Gillis DE BOEVER in huwelijck met Francoise VERMEERE, Joannes DE BOEVER
= 22 jr, Angeline = 17 jr, ende de twee weese kinderen van Livijne DE BOEVER gewonnen met
Lieven BECKAERT met naeme Joanna = 4 jr ende Caroline BECKAERT = 1 jaer
He.(2de x): Livijne DE SCHUYTER fa. Jans
K. (2de x): Anne Marie = 14 jr, Pieternelle = 11 jr, Livinus = 8 jr ende Caroline DE BOEVER = 3 jr
V.M.: Frans CALOOT fs. Jans, oom
Aen Gillis Jan ende Angeline DE BOEVER soverledens weesen van den 1ste bedde de somme van
1 £ 10 sch. gr. soo veele den overledenen over hun hadde ontfanghen van Janneken DE MAEGHT
overleden tot Caperijcke weesende sweesen ouwe moeye
Aen Jan DE BOEVER tot 13 sch. gr. soo veele den overledenen heeft ontfanghen ten sterfhuyse van
Marie DE BOEVER sijne suster overleden huysvrouwe van Jan ALO
2de 8bre 1748
-----------------------------------------------------Jan WIEME fs. Guillaeme
(Reg. 204. fo 226)
overl. Dronghen op den 1ste augusty 1747 in den wijck van Alewijn
He.: Joanna JOORIS fa. Jans nu gehuwd met Pieter DE VRIENDT
V.P.: Frans WIEME fs. Guillaeme, oom
K.: Joanna = 1 jaer.
Compareerde in persoone Geeraert DE PUYT fs. Lieven inwoonder deser prochie welcken
comparant hem verclaerde te stellen seker ende borghe over Joanna JOORIS fa. Jans mitsgaders over
Pieter DE VRIENDT haeren jeghenwoordighen man.
Gronden van erfve commende van den overledenen die den hoir alleen moet volgen
Een 4de deurgaende van een behuysde hofstede in Alewijn groot 150 roeden ligghende onverdeelt
met de wdwe ende d’hoirs van Maurus LOOTENS noort de Alewijn straete 2de october 1748
-----------------------------------------------------Livijne WASSEVELT fa. Joos
(Reg. 204 fo 230v)
overl. Dronghen den 10de sept. 1748 aen de veirstraete
Hr.: Joannes HORIE fs. Pieter bij Cathelijne BACQUILLAU
K.: Jan Frans = 15 jr, Franchoiyse Petronelle = 12 jr, Pieter Martinus = 10 jr, Ludovicus = 4 jr,
Marie Anne HORIE = 8 maenden
V.M.: Jan VAN WASSEVELDE woonende tot Sinay lande van Waes, oom
Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert
Een behuysde hofstede in Dronghen groot een half gemet bij coope van Sr. Jacobus VAN LOO fs.
Francois Hercules ghepasseert voor den notaris Francois VAN TIEGHEM den 4de april 1732
Dit sterfhuys competeert een veir van Dronghen naer Royghem bij dit sterfhuyse ghebruyckt
Noch een sesde deel van een veir als het voorgaende dannof de ander vijf deelen competeren aen de
voorde hoors ten sterfhuyse van Cathelijne BACQUILLAU shauders moeder int geheele ghebruyckt
bij Joseph VERMEIRE
Compareerde in persoone Pieter MESTACH fs. Frans Burghmeester deser prochie welcken
comparant hem verclaerde te stellen ende constitueren als seker ende borghe over Joannes HORIE
tensterfhuyse van Livijne WASSEVELT fa. Joos
8ste nov. 1748
-----------------------------------------------------Anne Marie DE BOEVERE fa.: Lieven ende Joosijntien DE PESTELE (Reg. 204 fo 237v)
overl. Dronghen op den 9de 8bre 1748 wijck Slijndonckdriesch
Hr.: Lieven AERTS fs. Pieter
V.M.: Carel DE BOEVERE fs. Lievens broeder van de overledene woonende tot Lovendeghem
K.: Petronelle = 14 jr, Marie Joanna = 12 jr, Charles = 10 jr, Livijne = 6 jr, Caroline = 5 jr ende
Lieven AERTS = 3 jr
Desen sterfhuyse competeert half ende half een behuysde hofstede met ontrent de 6 ghemeten landt
op cheynsgrond van den Baron SINSERLYNCK
13de 9bre 1748
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ende 1ste augmentatie toebehoorende Joannes ende Angeline DE BOEVER fs. en fa. van Lieven bij
Joanna AERENS fa. Joos ende Gillijntien DE MAEGHT fa. Andries, tsijnen 2de huwelijck bij
Janneken VAN KERREBROECK, de weesen toecommende bij den overlijden van Livijne
DE MAEGHT fa. Andries overleden in Drongen op den 4de july 1747 waer hauder bleven is Pieter
BERSOEN, van wien sij benevens Gillis DE BOEVER hunnen broeder van vollen bedde, ende
Joanna ende Caroline BEKAERT minderjaerighe dochters van Lieven bij Livijne DE BOEVER
oock fa. Lieven ende Joanna AERENS tsaemen voor dhelft van eenen 2de staecke in de moederlijcke
sijde, welck goet den voornompden Gillis DE BOEVER staenden vooght is over de twee weesen, dat
hij alle t’selve heeft connen gaederen ende jeghens Lieven DE CLERCQ oom ende deelvooght over
Livijne DE CLERCQ fa. Jan verweckt bij Petronelle PATIJN , welcken Jan DE CLERCQ sone was
van Lieven bij tselve Gillijntien DE MAEGHT thaeren 2de huwelijck, representerende de wederhelft
van den 2de staecke in de moederlijcke sijde ende d’ander helft van den 3de staecke in de vaderlijcke
sijde alsmede Lieven DE MAEGHT fs. Andries verthoont heeft eenen 2de staecke in de moederlijcke
sijde ende een 3de staecke in de vaderlijcke sijde, wannof den 3de staecke in de vaderlijcke sijde totter
helft verthoont is bij Jan VERLINDE als vader ende voght van sijne minderjaerighe kinderen
verweckt met Joanna DE MAEGHT fa. Jacobus die sone was van Andries tsijnen 1ste huwelijck met
Livijne DE WULF ende dannof de wederhelft verthoont is gheworden door Lieven GILLIS, effenen
ende liquideren emmers volghens het contract van uytcoop benevens Anne Marie BERSOEN fa.
Gulliame begifte van een derde deurgaende jeghens den voornomden Pieter BERSOEN angegaen
soo van alle de meubele als immeubele goederen ten sterfhuyse van daeten 18e july 1747 . . .
Extract ghetrocken uyt de menute van presie ghedaen ten sterfhuyse van Livijne DEMAEGHT fa.
Andries overleden huysvrauwe van Pieter BERSOEN, overleden den 4de july 1747.
De kinderen van Lieven DE BOEVERE die hij hadde bij Joanna HAERENS fa. Gillijntjen
DE MAEGHT suster van de overledene met het kindt van Jan DE CLERCQ fs. Lievens die sone was
van tvoornoemde Gillijntien DE MAEGHT tsaemen representerende eenen hooftstaecke benevens
Gillis hunnen ouden oom
Extract ghetrocken uyt de menute van presie ghedaen ten sterfhuyse van Lieven DE BOEVERE
Men is schuldigh aen Gillis DE BOEVERE, Jan DE BOEVERE ende Angeline DE BOEVERE tot
1 £ 10 sch. gr. soo veele den overledenen hadde ontfanghen ten sterfhuyse van Janneken DE
MAEGHT die overleden is tot Caperijcke.
Aen Jan ende Angeline DE BOEVERE tot 13 sch. gr. soo veele hem is toecommende ten sterfhuyse
van Marie DE BOEVER overleden huysvrauwe van Jan ALO
11de febr. 1750
-----------------------------------------------------Magdalene VAN DER MEIRSCH
(Reg. 205 fo 2v)
fa. Pieter bij Petronelle VAN DEN BRAEMBUSSCHE
overl. Drongen 28ste aug. 1749 in den wijck Assels
Hr.: Joannes Albertus COCQUYT fs. Andries
K.: Jacobus = 9 jr, Livijne = 4 jr ende Francois COCQUYT = 9 maenden
V.M. : Jacobus VAN DER MEIRSCH fs. Pieter voornoemt
Recompense die de weesen aenden hauder schuldigh sijn te doen ter causen hiernaer verclaert
Den hauder heeft benevens sijne broeders ende susters mitsgaders Maria Anne GONZET hunne
styfmoeder alhier op den 28ste april 1745 ende 9de febr. 1746 verkocht alle goederen achterghelaeten
bij wijlent Andries COCQUYT voornoemt die hij vercreghen hadde soo bij successie van sijne
ouders als bij conquest staende sijn 1ste huwelijck met Petronelle DE SCHEPPER bestaen hebbende
in vijf differente hofstedekens ende mede gaende gronden mitsgaders eene partije landt ende
maeymeersch respectivelijck ghestaen ende gheleghen binnen de prochien van Dronghen,
Waerschoot ende Sinte Maria Leerne
25ste febr. 1750
-----------------------------------------------------Pro Deo Marie Anne HERME fa. Frans, overl. Dronghen in de wijck van Keuse den 19de jan. 1750
op de proprieteyt van Pieter VERHEGGHE
Hr.: Joannes SCHELSTRAETE fs. Geert
K.: Pieter = 3 jr, Caroline = 2 jr ende Joannes = 15 daghen
V.M.: Pieter DE DAPPER fs. Adriaen oom causa uxoris
11de maerte 1750
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Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet maeckt ende overgeeft (Reg. 205 fo 7v)
Joseph BAERT in huwelijck met Joanna DE MEYER fa. Joannes bij Jacquemijntien LANDTSMAN
als staenden vooght over de drij minderjaerighe kinderen van den voorseyde Joannes DE MEYER
bij Jacquemijntien LANDTSMAN dit sedert den 6de april 1746 daete van het overgheven ende
sluyten van de rekeninghe ghedaen bij Joannes MOEYKENS in huwelijck met de wdwe van Jacobus
DE MEYER ghewesen staende vooght van deselve weesen. Joannes SNAUWAERT in huwelijck
met de wdwe van Jan LANTSMAN . Betaelt aen Lieven DE MEYER de somme van 16 £ gr. over
4 jaeren onderhaut van de weese genaemt Livijne DE MEYER verschenen den 14de febr. 1746
Betaelt aen Pieter DE MEYER tot Deurle de somme van 1 £ 3 sch. en 4 gr. over een jaer onderhaut
van de weese Jacoba DE MEYER verschenen den 17de febr. 1748
Den rendant pretendeert over vier jaeren onderhaut van de weese genaemt Livijne DE MEYER
t’leste verschenen den 14de febr. 1750 de somme van 12 £ gr. . . .
Betaelt in verscheyde reysen voor de weese Lucia DE MEYER 1 £ 17 sch. 2 gr. 29de april 1750
-----------------------------------------------------Geeraert STEYAERT fs. Lieven bij Petronelle VERLINDE
(Reg. 205 fo 11)
de
overl. Dronghen op den 13 maerte 1750 in den wijck Luchteren
He.: Livijne LANDTSMAN fa. Joos fs. Lieven
K.: Lieven = 12 ½ jaer, Joannes Baptist = 10 jr, Bernardus = 7 jr, Marie Anne = 5 jr, Pieter
Francies STEYAERT = 1 jaer
V.P.: Pieter STEYAERT fs. Lieven voornoempt, oom woonende in de stadt van Ghendt
Aen dit sterfhuys competeert een hofstede dies de grondt competeert aen de vrauwe Douariere van
Nieupoort bij den overleden in cheyns ghenomen
13de meye 1750
-----------------------------------------------------Marie VAN DE WALLE fa. Joseph bij Janneken VAN LANGHERE
(Reg. 205 fo 14)
overl. Drongen op den 12de april 1750 in den wijck van Noorthaut
Hr.: Pieter LANCKSWEIRT fs. Jan bij Paesschijntien PAPPENS
K.: Francies CAMPE in huwelijck met Joosijntien LANCKSWEIRT, Jan = 22 jr, Lieven = 16 jr,
Marie Anne LANCKSWEIRT = 12 jr
V.M.: Gillis VAN DE WALLE fs. Joseph voornoemt, oom
Gronden van eirfven commende van de sijde van de overledene
Een 5de paert deurgaende wannof de andere 4 vijfde deelen sijn competerende aen desen deelvooght
aen Norbertus VAN DE WALLE met consorten van een hofstede met nogh een stucxken landt in
den wijck van Baerelvelde tsaemen groot in erfven tot ontrent 400 roeden
Een ghelijck 5de paert wannof de andere deelen competeren als vooren in een stuck landt gheleghen
als vooren t’saemen groot tot 318 roeden
Gronden van erfven commende van de sijde van den hauder
In den selven wijck van Noorthaut een hofstede met daer annex aen den voornoemden huyse
tsaemen groot tot ontrent de 450 roeden. Een stuck landt gheleghen als vooren groot tot 100 roeden
Een partije landts gheleghen als vooren ghenaemt de werre noort oost de hoirs van Joos DE
VREESE suyt oost Geeraert DOBBELAERE ende Philippus VAN RENTERGHEM causa uxoris
met consorten groot in erfven tot 700 roeden
27ste meye 1750
-----------------------------------------------------Pro Deo Pieter SLOCK fs. Carel bij Pieternelle VAN DE KEERE
overl. Dronghen den 18de augusty 1749 in de wijck van de Beeckstraete
He.: Isabelle DE WEERDT fa. Livens
K.: Anne Marie = 13 jr, Joanna = 12 jr, Carel = 9 jr, Pieternelle = 7 jr, Judoca = 5 jr Joannes = 3 jr
ende Pieter Francies SLOCK = 4 weken
V.P.: Livinus DELRUE fs. Jans oom causa uxoris
Gronden van erfve gheconquesteert binnen huwelijck
Een behuysde hofstede ghestaen in de wijck de Beeckstraete wesende Leen ghehouden van den
erfachtighen heere van Dronghen groot 300 roeden bij coope van Jan DE ROOSE
Noch een partije landt bij Meerschcant meulen genaemt den Galgenbergh groot ontrent 400 roeden
wesende vrij eyghen goet bij coope als hier vooren
11de 9bre 1750
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Petronelle VAN DER VENNET fa. Laureyns bij Joanna DE WULF
(Reg. 205 fo 20v)
overl. Dronghen den 16de febr. 1750 op het dorp
Hr.: Martinus FIERS fs. Joannes bij Marie VAN QUICKENBORNE, wagenmaker
K.: Marie Catharine FIERS = 11 jaer eenighe naerghelaeten dochter
V.M.: Joannes VAN DER VENNET fs. Laureyns voornoemt woonende tot Landeghem
Gronden van erfven bij den hauder staende huwelijck vercreghen met d’overledene bij uytgrootinghe
jeghens Joannes ende Jacobus HORIE alsmede Silvester, Jacobus ende Frans VAN DE SAFFELE
respectieve hoors van Marie Jacoba HORIE fa. Thomas van daeten 28ste juny 1738
Een hofstede met den huyse schuere stallen daer opstaende gestaen op het dorp wesende eene
herberghe genaemt Sinte Anthone groot ontrent 156 roeden
D’helft van een partije landt gheleghen op den Boelenaere groot 362 roeden wannof de wederhelft
competeert Pieter MESTAGH causa uxoris
Een partije bosch gelegen op den paradijscauter nu ghenaemt het Cabaes groot 304 roeden
Een partije bosch gelegen als vooren nu genaemt Doorloop eertijdts de paradijsekens groot ontrent
300 roeden. Een partije meirsch op Bourgoyen ghenaemt de hooghen bulck groot 674 roeden
Een hofstedeken gheleghen in den wijck van Luchteren groot 100 roeden in cheynse ghebruyckt bij
Livijne CORNELIS fa. Guilliame
Gronden van erfven bij den hauder met d’overledene staende huwelijck gekocht van de wdwe ende
hoors van Jan HYDE fs. Geeraert den 26ste febr. 1749
Een hofstedeken in den wijck van Schuyterstraete nu genaemt Blomhof in het 20ste bel. arlo 27 groot
119 roeden ende een partije landt gelegen als vooren in het 20ste bel. arlo 25 genaemt den
paradijsappel daer den wegh doorloopt opden paradijscauter groot 330 roeden 16de sept. 1750
-----------------------------------------------------Joannes HEYNDRICK fs. Jans bij Joanna DE PAEPE
(Reg. 205 fo 26v)
overl. Drongen den 3de maerte 1750 op het dorp op de proprieteyt van dhoirs van Joos DE MUYTER
He.: Marie Anne RENNEKENS fa. Livens
K.: Lucia Aldegonde = 22 maenden, Guillemus = 4 maenden
V.P.: Jacobus HEYNDRICK fs. Jans voornoemt, oom (HEYNDRICX)
14de october 1750
-----------------------------------------------------Pro Deo Anthone VAN DE WALLE fs. Anthone bij Marie Therese DE JAEGHER
overl. Dronghen Luchteren den 7de maerte 1750 op den proprieteyt van Pieter VAN NEESE
He.: Joanna VERVIER fa. (niet gegeven) bij Livijne DE WULF fa. Joos
K.: Francies Livinus = 6 jr, Marie Theresia = 3 jr en 4 maenden, Isabelle VAN DE WALLE = 1 j
V.P.: Jacobus COPPENS fs. Pieters oom causa uxoris
Den overledenen is gewesen guldenbroeder van onse Lieve Vrouwe ende den H: Gerulphus
Pacht verschuldigd aen Joanna VAN DE WALLE fa. Pieters tot Brugghe 14de october 1750
-----------------------------------------------------Livinus DE KESEL fs. Pieters oud Burghmeester deser prochie
(Reg. 205 fo 32)
overl. Dronghen op den wijck Keuse den 12de juny 1750 op de proprieteyt Douariere van mijn heer
Georges VAN CROMBRUGGHE
Wdnr van Janneken DE SMET fs. Livens
K.(1ste x): Pieter DE KESEL sijn selfs man
He.(2de x): Joanna VAN DE COTTE fa. Jans
K.(2de x): Joos DE KESEL in huwelijck met Livina DE VREESE, Marie Anne ghesteet Begijntien
in het cleyn bagijnhof tot Ghent, Livijne = 22 jr, Lucia = 19 jr, Joannes DE KESEL = 16 jr
V.P.: Anthone DE BRAUWERE fs. Pieters cosijn ende naesten bestaende
Gronden van erfve commende van soverleden sijde
D’helft van een partijken landt groot 250 roeden bij den overledenen gheconquesteert staende sijn
eerste huwelijck met Joanna DE SMET gheleghen in een meerdere partije 1100 roeden
Gronden van erfve saemen in huwelijck gheconquesteert
Een behuysde hofstede met het landt daermede gaende in de raepstraete groot 100 roen suyt ende
west Baerle cauter commende uyt het sterfhuys van Cornelis DE SMET fs. Cornelis ende
Joosijntien NEYT sijne huysvrauwe volghens contract van daete 22ste apr. 1743 29ste oct. 1750
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Joanna MESTACH, fa. Lieven ghewonnen bij Marie DE VREESE (Reg. 205 fo 29v)
overl. Dronghen Varendries 14de July 1749 sonder lichaemelijcke descendenten, gewesen
huysvrauwe van Pieter HEYNSSENS den welcken ter causen van het fait bij hem door
crancksinnigheyt gheperpetreert int veronghelucken van sijn kindt bij sententie is gheordonneert sijn
leven gheduerende ghecolloqueert te worden tgonne is moeten ghebeuren ten coste deser prochie als
den selven HEYNSSENS alhier gebortigh sijnde ende onvoorsien van middelen tot sijne allimentatie
ten Graven Casteele ghecolloqueert als hauder ten eendere ende dhoirs van de overledene ter ander
te weten Lieven ende Pieter MESTACH beede broeders van volle bedde.
V.M.: Lieven MESTACH voornoemt over Joannes, Francois ende Judocus MESTACH alle
minderjarighe kinderen van Joannes die broeder was van de overledene
Een hofstedeken met den huyse schuer stallen ende smesse ghestaen bij den Varendries, tgonne
ghelaeten is aen Anna HEYNSSENS fa. Francois omme ter causen van haere ghebrekelijckheyt
met het jaerijckx provenu haer leven gheduerende daermede te onderhauden
29ste oct. 1750
-----------------------------------------------------Frans DE MEYERE fs. Gillis
(Reg. 205 fo 41v)
ste
overl. Dronghen den 27 april 1750 wijck van Dassels op de proprieteyt van Baltazar CORNELIS
Wdnr van: Magdalena CORNELIS fa. Gillis
V.P.: Guillaeme DE MEYERE fs. Gillis oom woonachtigh tot Meyghem
K.: Pieternelle = 17 jr, Baltazar Frans = 10 jr mitsgaders Philippus DE MEYERE fs. Frans sijn
selfs man bij competente oude beth dan 25 jaeren
11de 9bre 1750
-----------------------------------------------------Geeraert MESTACH , fs. Francois bij Livijne BRAEM
(Reg. 205 fo 48)
overl. Dronghen den 6de augustus 1750 in den wijck Halewijn
He.: Marie DE SCHUYTER fa. Marten
K.: Martinus MESTACH = 9 maenden
V.P. Pieter MESTACH fs. Frans voornoemt, oom, woonachtigh tot Ursel
Gronden van erfven comende van de sijde van de hauderigghe bij sucessie van haere ouders ende
aen haer gevolght bij vercavelinghe van daeten 17de maerte 1737
Dhelft van een hofstedeken gheleghen in Dronghen in den wijck Halewijn ghenaemt achterhof
alwaer den overleden de weirelt is ghepasseert oost Geeraert ende Marten DE SCHUYTER
shauderigghen broeders suyt oost de Halewijnstraete, west Marten DE SCHUYTER fs. Marten
ende noort een straetien staende ten landtboecke in het 10de bel. arlo 14 groot 204 roeden wannof
de wederhelft competeert Livijne DE SCHUYTER shauderigghe suster
29ste oct. 1750
-----------------------------------------------------Joseph VAN HUELE (HEULE), overl. Dronghen den 5de aug. 1746
(Reg. 205 fo 38v)
fs. Pieter bij Livijne DE SCHUYTER
He. : Petronelle LEIRBERGHE (LERBERGHE), fa. Laureyns bij Joanna COPPENS,
woont nu als dienstmaerte ten huyse van Andries DE KEUKELAERE
K.: Pieter = 6 jr., Lievijne VAN HUELE overleden naaer de doodt van den overledenen
V.P.: Pieter VAN HEULE grootvader inwoonder deser prochie
11de 9bre 1750
-----------------------------------------------------Pieter SERGEANT fs.. Pieter ghewonnen bij Livijne CLAYS
(Reg. 205 fo 44)
overl. Dronghen op den 1ste augustus 1750 in het Dorp
He.: Marie Livijne VAN DEN BERGHE fa. Pieters
K.: Marie Anna = 4 jr, Isabelle Catharina = 3 jr, Joannes Baptiste SERGANT = 11 maenden
V.P.: Livinus DE VOGHELAERE aengetrouwden vader van den overledenen
Gronden van erfven commende van shauderigghen sijde
Een behuysde hofstede met een meerselken medegaende op dander zijde van de straete noort de
veirstraete suyt de leye groot met de hofstede 360 roeden
Een behuyst hofstedeken met het landt daer aen gheleghen groot int gheheele 250 roeden gheleghen
in den wijck van de Schuyterstraete
Zij hebben tsaemen vercocht een partijken landt groot 200 roeden gheleghen binnen de prochie van
Merrentre haer toegecommen uyt den hoofde van haere moeder
11de 9bre 1750
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Joos MEIRSSCHAERT fs. Lieven
(Reg. 205 fo 53v)
overl. Dronghen den 6de september 1745 in den wijck van de Beeckstraete
He.: Jacoba STEYAERT
V.P.: Marten DE VREESE swaegher van den overledenen woonende tot Mariakercke
K.: Lievijneken MEIRSSCHAERT = 7 jr thaeren 2de huwelijck
Gronden van erfven commende van de zijde van den overledenen bij versterfte van Joos
MEISSCHAERT soverledenen grootvader belast met bijleve in proffijtte van d’hauderigghe
Een partije landts in Oostackere op den wijck ’t groot velt groot 400 roeden daer desen sterfhuyse
tot een 6de paert in gherecht is onvercavelt ende onverdeelt met Judocus MEIRSSCHAERT
Men staet schuldigh aen Lieven, Judocus ende Livijne VAN DE GEHUCHTE gewonnen an
Livijne STEYAERT midtsgaders Joannes VAN DE GEJUCHTE verweckt bij dese hauderigghe alle
viere kinderen van wijlent Francies VAN DE GEHUCHTE tsijnen eersten ende tweeden huwelijcke
ieder 15 schellijnghen grootten
13de january 1751
-----------------------------------------------------Lieven BEELAERT fs. Victor ghewonnen bij Marie VAN RENTERGHEM (Reg. 205 fo 56)
overl. Dronghen op den 22ste november 1750
Wdnr in (1e x) van Marie LIPPENS fa. Lieven (SVG ghepasseert den 14de sept. 1746)
K(1ste x).: Joannes = 22 jr, Marie Francoise = 20 ½ jr, Jacobus = 19 ½ jr, Joanna = 18 ½ jr,
Isabelle = 17 jr, Lucia Angeline = 15 jr ende Joosijntien BEELAERT = 11 jr.
V.P.: Francois VAN DER MEIRSCH oom causa uxoris van halven bedde inwoonder deser prochie
He.(2de x): Joosijntien HUTSEBAUT fa. Joos
K.(2de x): Pieter Judocus = 3 ½ jr, Francois = 2 jr ende Lieven Beelaert = 4 maenden
Gronden van erfven commende van de voorseyde Marie LIPPENS, te weten dhelft van een partije
landt in Dronghen op de Cappelacker groot 400 roeden paelende oost Keyskant suyt Pieter
MESTACH causa uxoris dannof de wederhelft competeert aen Jan VAN HOOREBEKE in pachte
ghebruyckt bij Francois STERRE
Gronden van erfven commende van s’overleden sijde, te weten binnen Vinderhaute een partijken
maeymeersch geleghen in Vinderhautsche poucke groot ontrent 100 roeden paelende noort de neer
caelene wordende bij desen sterfhuyse gebruyckt
Jan AERTS in huwelijck met Joanna DE RUYCK te vooren weduwe van Pieter BEELAERT
fs. Victor
...
...
...
Compareerden in persoonen Lieven, Jooris ende Christoffel HUTSEBAUT (Reg. 205 fo 62)
alle drije sonen van Joos mitsgaders Pieter DE CLERCQ in huwelijck met Catharine HUTSEBAUT
fa. Joos voornoemt respectivelijck woonachtigh in Everghem op den wijck van Belsele welcke
comparanten hun onder de clausule solidaire van elck voor ander ende een voor al verclaerden te
stellen seker borghe ende selfs als principael over Joosijntien HUTSEBAUT hunne suster . . .
27ste jan 1751
-----------------------------------------------------Catharina DE VLIEGHER fa. Adriaen bij Catharine BACQUILLIAU,
(Reg. 205 fo 63)
overl. Dronghen op den 1ste juny 1750
Hr.: Gillis DE PAUW fs. Pieter
V.M.: Francois DE VLIEGHER fs. Adriaen voornoemt
K.: Francois DE PAUW = 6 jr. eenigh kindt
Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene haer toeghecomen als begifte tot een
derde deurgaende van alle meubele ende immeubele goederen achtergelaeten ende thaeren proffijte
gelegateert bij wijlent Livijne BACQUELLIAU fa. Jans die huysvrauwe was van Thomas HORIE . .
Het derde deurgaende van een hofstedeken geleghen in Dronghen bij Slindonck Driesch groot 200
roeden int geheele in pachte gebruyckt bij Lieven VAN MEENEN
Het derde deel als vooren van eene partije landt op de Boelenaere groot ontrent een half bunder in
pachte gebruyckt bij Joannes HORIE
Het 3de deel als vooren van een partije meirsch in den wijck van Keuse groot int geheele 800 roeden
paelende suyt de leye wesende leen releverende van den leenhove van Dronghen
Cathelijne BACQUILLAU overleden tot Cortrijck ca. 1749
27ste january 1751
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Petronelle LEYSSENS fa. Pieter, wdwe van Pieter DE PAUW
(Reg. 205 fo 82)
overl. Dronghen den 25ste oct. 1750 op den wijck Vaerendriesch
K.: Gillis, Joannes, Francois ende Magdalena DE PAUW in huwelijck met Judocus DE MEYER,
hun selfs, voorts Pieter GOETHALS thuwelijck gehadt hebbende Catharina DE PAUW, vader ende
legitime voght van sijnen minderjaerighe sone
V.P.: Norbert VAN HOOREBEKE, cosijn, V.M.: Pieter Joannes BELSENS coster in St Martens
Lathem, oom causa uxoris vooght over het nogh minderjaerigh kind Livijne DE PAUW = 19 ½ jr,
haere minderjaerighen broeder Pieter DE PAUW is overleden.
Gronden van erfven staende huwelijck vercreghen soo bij successie als bij conquest
Ten Helshoecke eene hofstede met den huyse schuer stallen ende boomen daer op staende
Een partije meirsch in het 13de bel. arlo .? . groot 300 roeden
Een partije meirsch gelegen nevens de voorgaende in het 13de bel. arlo . ? . groot 500 roeden
Een partijken landt genaemt het wijnckelken in het 13de bel. arlo . ? . groot 188 roeden
Een partije landt gelegen aen de Floncke genaemt den Braembulck gheleghen in het 13de bel. arlo 31
groot 316 roen
Een hofstede bij de Vaerendriesch in het 29ste bel. arlo 22, 23 en 24 groot 505 roeden
Een partije landt gelegen als vooren staende in het 28ste bel. arlis 19 ende 20 groot 700 roeden
Een partije landt staende in het 28ste bel. arlo 19 groot ontrent een half bunder 10de febr. 1751
-----------------------------------------------------Pro Deo van Joosijntien VAN RENTERGHEM, fa. Lieven ende Anna PETIT
overl. Dronghen op den . . . april 1745 op dheerlijckheid van tCatulsche
Hr.: Jan MULLEM fs. Jan
V.M.: Laureyns VAN RENTERGHEM broeder van d’overledene woonende tot Landeghem
K.: Joannes = 11 jr en Judocus MULLEM = 4 jr.
Den hauder met de overledene competeerde half ende half een huyseken staende op 3 ghemeten
landt ten titel van cheynse competerende den Burchmeester MESTAGH 10de febr. 1751
-----------------------------------------------------Joanna VAN DAMME fa. Pieter ghewonnen bij Lievijne VAN DE STEENE (Reg. 205 fo 69)
overl. Dronghen den 13de nov. 1750 in den wijck van Noorthaut
Hr.: Carel DE VREESE fs. Jan bij Petronelle DE WAEGHENAERE, smid
K.: Joseph =22 jr, Marie Magdalene = 17 jr, Norbertine = 15 jr, Joannes, Caerel, Geeraert,
Anthone ende Augustinus DE VREESE alsmede Francies SOENS in huwelijck met Petronelle
DE VREESE, Jan VERBIEST in huwelijck met Agnesse DE VREESE, Joseph DE KESELE in
huwelijck met Lucia DE VREESE
V.M.: Jan DE VREESE fs. Laureyns, cosijn
Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene
In Sint Martens Leerne dhelft deurgaende wannof de wederhelft compiteert aen desen deelvooght
met sijn broeder ende susters van een hofstede abouterende noort oost het straetien loopende naer de
moerstraete groot in erfven in het geheele tot 900 roeden
Dhelft deurgaende van een partije landt gelegen als vooren groot in erfven 200 roeden
Nogh dhelft deurgaende van een partije genaemt het kleyn weirffeken gelegen als vooren paelende
oost de volghende partije landt groot tot 200 roeden
Nogh dhelft van een stuck landt genaemt den grooten weirf groot 450 roeden
Nogh d’helft deurgaende van een hofstede gelegen als de voorgaende noort oost de Strobben straete
west Gillis SCHOLLIER als cheynspachter groot tot ontrent 400 roeden
Gronden van erfven commende van de sijde van den hauder gelegen binnen Dronghen desen
sterfhuyse toecommende ten deele bij versterfte van sijne ouders ende bij uytgrootinghe jeghens
sijne broeders ende susters als jeghens Lieven YDE, Pieter DE PAEPE, Lieven VAN
SPEYBROECK, Jan SCHAMPende Joosijntjen DE VREESE met consorten
In de wijck van Noorthaut een schoone hofstede met nogh 3 partijen van lande ligghende aen elkaer
suyt oost den wegh van Nevel loopende naer d’herberghe Het Strop al tsaemen groot 9 ghemeten
Nogh een partije landts groot tot 400 roeden suyt oost de noorthautstraete
Een partije bosch genoemt Het Cromvelt groot in erfven tot 190 roeden
24ste maerte 1751
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Overlijden van Hr ende Mr Ludovicus DE WAELE pastoor van Dronghen den 22ste ougst 1750
Int register van de weeserije fo 142 en volgende
5de april 1751
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgeeft dheer Philippe DEFAULX
ampman van Dronghen ten sterfhuyse van Hr ende Mr Ludovicus DE WAELE pastoor van
Dronghen van daete den 22ste ougst 1750 . . . . . .
...
...
5de april 1751
-----------------------------------------------------Pieternelle IKET fa. Marten bij Livijne VYNCKE
(Reg. 205 fo 93)
overl. Dronghen den 12de december 1750 in den wijck van Keuse in de broeckstraete op de
proprieteyt van Joe Isabelle DE BUENS
Hr.: Joannes DE SCHUYTER fs. Jans
K.: Philippus = 20 jr, Jacobus = 18 jr, Livinus = 11 jr, Marie Tresia = 6 jr ende Joannes Francies
DE SCHUYTER = 4 jr
V.M.: Pieter IKET fs. Jans cosijn
Hebben staende huwelijck in cheynspacht ghenomen een bulck landt van d’heer Ferdinandus DE
BUENS gheleghen in de Broeckstrate dat bebaut was met een huyseken ende beplant met boomen
Compareerde in persoone Jan DE DAPPER fs. Marten welcken comparant hem verclaerde te stellen
ende constitueren als seker ende borghe over Joannes DE SCHUYTER fs. Jans 7de april 1751
-----------------------------------------------------Pro Deo Jan HYDE fs. Jans overl. Dronghen op den 15de nov. 1749 in den wijck van Luchteren
Wdnr in (1ste x) van Livijne VAN DE GEHUCHTE
K.(1ste x): Isabelle HYDE gehuwd met Guilliame VAN RENTERGHEM
He.(2de x): Livijne CORNELIS fa. Guilliame
K.(2de x): Anne Marie out beth 6 jr ende Joanna Petronelle HYDE = 4 jr
V.P.: Pieter HYDE fs. Jan voornoemt
Desen sterfhuyse competeert een huys staende op cheyns dies de grondt competeert de weese van
Martinus FIERS ghestaen in den wijck van Luchteren
7de april 1751
-----------------------------------------------------Augmentatie van staet van goede ancommende de weese Emanuel
(Reg. 205 fo 103)
GOETHALS fs. Pieter bij Catharine DE PAUW fa. Pieter bij Petronelle LEYSSENS op hem bij
representatie van de selve Catharine DE PAUW sijne moeder verschenen ende verstorven met de
doodt van de ghemelde Petronelle LEYSSENS sijne grootmoeder maternel overleden in Dronghen
den 25e october 1750 tot wiens sterfhuys Emanuel GOETHALS is gerecht tot eenen 6e staecke van
alle de goederen, welcke augmentatie ghemaeckt wordt bij de voornoemde vader Pieter GOETHALS
Frans DE PAUW sweesen oom ende Pieter DE PAUW oock sweesen oom overleden onbedeghen
den 3de february 1750
19e meye 1751
-----------------------------------------------------Isabelle IKET fa. Pieters ghewonnen bij Joanna DE METS
(Reg. 205 fo 108)
overl. Dronghen op den 22ste january 1751 in den wijck ghenaemt de Schuyterstraete
Hr.: Pieter BERSOEN fs. Guillaeme
K.: Joanna = 2 ½ jr, Francoise BERSOEN = 1 ½ jr
V.M.: Pieter IKET fs. Jans grootvader ende naeste bestaende
Contract antenuptial voor notaris Philippe WIEME tot Ghendt
Compareerde Pieter BERSOEN fs. Guilliame ghewonnen bij Janneken TJOEN wdnr sonder
kinderen futuren bruydegom woonende in Dronghen ende presentelijck binnen dese stadt ter
eender ende Isabelle IKET filia Pieter in houwelijck ghewonnen met Joanna DE METS, jonghe
dochter bij aude haer selfs vrouwe ende nietmin gheassisteert met haeren vader future bruydt . . .
De contractanten verclaeren hemlieden te contenteren met de goederen die sij van weder sijden ten
houwelijck sullen commen sonder eenighen inventaris ofte specificatie te begeeren . . .
ter presentie van Sieurs Guilliame VAN DER HEECKEN ende Jan VERHELST 28ste sept. 1747
Gemeensaeme baete commende van den hauder
Een behuysde hofstede in de Schuyterstraete groot met het landt 300 roeden 19de meye 1751
------------------------------------------------------
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Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij dese maeckt en overgeeft
(Reg. 205 fo 115)
Judocus DONCKERWOLCKE fs Hercules oom causa uxoris abelen handelaere ende staende vooght
over Cornelis Joannes DE VOS fs. Joannes bij Petronelle DE VREESE fa. Anthone, lest wdwe van
Francies DE MUYTER fs. Joos welcke weese is hoir necessaire ten beyde sterfhuyse soo paterneel
als materneel nu in houwelijcke staet gehetreden met Marie VAN MENDONCK, dit van alsulcken
ontfanck ende administratie bij den Judocus DONCKERWOLCKE ghehadt van de goederen
ende incommen de weese competerende tsedert de leste rekeninghe van den 12de maerte 1749
Den doender heeft ontfanghen van Anthone BOSMAN fs. Christiaen een somme van 20 £ gr.
wisselgelt tot laste ende op de goederen van de weese conforma de authorisatie bij Ulieden heeren
aen den doender verleent van date den 23ste april 1749
Den doender heeft ontfaen van Anthone LOYS meester cuyper de somme van 18 £ gr. over twee
jaeren pacht van de hofstede ghenaemt De Croone ghestaen binnen het dorp van Dronghen volghens
de voorwaerde dannof sijnde van date den 30ste december 1748
Dese weese is gerecht tot 1/3de van een half bunder landt in Noorthaut uyt den hoofde van sijne
moeder wannof dander 2 deelen competeren Judocus DONCKERWOLCKE causa uxoris ende
Livijne DE VREESE s’weesen moeye in pachte ghebruyckt bij Carel DE VREESE 23ste juny 1751
-----------------------------------------------------Pieter VAN DER HULST fs. Daniel,
(Reg. 205 fo 121)
overl. Dronghen den 8ste april 1751 op den wijck Vaerendries
Wdnr uit (1ste x) van Livijne VAN DER STICHELE
K.(1ste x): Joannes Francois ende Jacquemijntien nu in huwelijck met Francois HOEYKENS, voorts
Pieter, Daniel ende Marianne JOÉ fs. en fa. van Anthone JOÉ bij Godelieve VAN DER HULST
oock fa. Pieter in (1ste x), Jacobus ende Lucia DE SMEDT beede bij huwelijcke staet hun selfs.
ex officio Caemervooght: Pieter MESTACH Burghmeester deser prochie bij gebreke van
bloetvrienden over Joannes ende Joanna DE SMEDT minderjarighe kinderen van Lieven DE
SMEDT verweckt bij de voorseyde Godelieve VAN DER HULST thaeren tweede huwelijck
He.(2de x) : Petronelle DE BACKER fa. Francois
K.(2de x): Judocus Augustinus ende Franchoise VAN DER HULST in huwelijck met Lieven
WIEME fs en fa. van den overleden tsijnen tweeden huwelijck ghewonnen bij dese hauderigghe
ende Pieter ende Caroline VAN DER HULST minderjaerighe kinderen van Jacobus VAN DER
HULST fs. den overledene ende dese hauderigghe ende Francois DE LANGHE minderjarighe sone
van Jan DE LANGHE bij Joanna VAN DER HULST oock fa. was van den overledenen bij dese
hauderigghe.
Gronden van erfven comende van de sijde van de hauderigghe bij successie van Frans DE BACKER
haeren vader conforme de vercavelinghe van daete 11de juny 1745
Een hofstede in Dronghen met de voordere edificien groot in erfven 453 roeden
Dhelft van eene partije gelegen aen de Raepstraete genaemt d’achthonderd roeden te weten den
noort west cant groot ontrent de 456 roeden noort d’aerme schole van Ghendt ende suyt Frans
BEELAERT ende de weese Marie BEELAERT met het wederdeel
Een partijken landt genaemt het stuckxken achter de smesse groot 200 roeden
Een partije meirsch gelegen achter Keuse genaemt het cleen ghemeente groot 144 roeden
D’helft van een partije meirsch gelegen als vooren genaemt het bedelf groot 232 roeden west Frans
BEELAERT ende de weese Marie BEELAERT met het wederdeel . . .
. . . 21ste july 1751
-----------------------------------------------------Pro Deo Jan VAN QUECKELBERGHE fs. Geeraert,
overl. Drongen den 10de febr. 1751 in den wijck genaemt de Schuyterstraete
He.: Caroline RAMBAERT fa. (niet gegeven)
K.: Geeraert VAN QUECKELBERGHE in huwelijck met Jacquemijne VERMEERS, Judocus
VAN QUECKELBERGHE sijn selfs man ende Joanna VAN QUECKELBERGHE in houwelijck
met Liven VERBEKE ende Pieter VAN QUECKELBERGHE = 9 jr.
V.P.:Pieter VAN QUECKELBERGHE fs. Lieven, cosijn
Hebben in cheyns propriteyt van Sr. Petrus Frans HELLEBAUT een huys schuere fruytboomen ende
ander boomen in slechte staet ende hebben er de nodighe reparatie aenghebracht 21ste july 1751
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Martinus FIERS fs. Jan ghewonnen bij Marie VAN QUICKENBORNE (Reg. 205 fo 144v)
overl. Dronghen den 18de january 1751 op het dorp, wagenmaker,
Wdnr in (1ste x) van Petronelle VAN DER VENNET fa. Laureyns
K.(1ste x): Marie Catharine FIERS out beth 12 jr
He.(2de x): Marie Magdalena VAN DER VENNET fa. Carel,
nu gehuwd met Pieter Frans GILLIS meester waeghenmaecker
K.(2de x): Agnesse, geboren 26ste juny 1751
V.P.: Guilliame FIERS fs. Joos oom woonachtigh tot Landeghem
Gronden van erfven staende sijn eerste huwelijck bij uytgrootinghe jeghens dhoors van Marie Jacoba
HORIE fa. Thomas bij Petronelle VAN DER VENNET, SVG ghepasseert den 16de sept. 1750
Dhelft van een hofstede met de huysen, schuere stallen daerop staende wesende een herberghe
staende op het dorp alwaer voor teecken uytsteeckt Sinte Anthone groot int gheheele onder
boomgaert ende lochtinck ontrent 156 roeden paelende suyt de calsijde west de Bruydtstraete
D’helft van eene partije landt gelegen op de boelenaere groot int geheele 362 roeden paelende oost
Pieter MESTAGH causa uxoris . . . . . .
...
..
Een hofstedeken in den wijck van Luchteren groot 100 roeden paelende oost de Broeckstraete
comende van Halewijn naer de Cruysstraete in cheyns ghebruyckt bij Livijne CORNELIS fa.
Guilliame alsnu in huwelijck met Jasopaert WIEME . . .
...
...
...
...
...
Gronden van erfve bij den overleden staende sijn 1ste huwelijck vercreghen bij coope ten sterfhuyse
van Jan HYDE fs. Geeraert den 26ste febr. 1749 in pachte gebruyckt bij Frans DE BRAUWER
Dhelft van een hofstedeken bij successie van Petronelle VAN DER VENNET haere moeder in den
wijck Schuyterstraete genaemt Blomhof groot int geheele 119 roeden in het 20ste bel. arlo 27
Dhelft van een partije landt nu genaemt den paradijs appel daer den wegh doorloopt op den paradijs
Cauter groot int geheele 330 roeden staende in het 20ste bel. arlo 25
Gronden van erfven comende van de sijde van de hauderigghe
Een 5de paert ende deel in dhelft van een hofstede in Landeghem in den westhoeck groot onder
boomgaert ende landt ontrent een bunder dannof de andere vier deelen van vijfve competeren aen
Pieter, Marie Anne Anne Therese ende Marie Christine VAN DER VENNET haere broederende
susters ende de wederhelft aen Jan DE PUYT fs. Andries met consorten
9de sept. 1751
-----------------------------------------------------Petronelle DE SCHUYTER , fa. Jan ghewonnen bij Marie POLLET (Reg. 205 fo 157)
overl. Dronghen op den 10de febr. 1751
Hr.: Carel WIBO fs. Joos
K.: Anne Marie = 13 ½ jr, Lieven = 9 ½ jr, Joseph = 5 jr, Isabelle Therese WIBO = 16 maenden
V.M.: Lieven VAN MEENEN fs. Helias causa uxoris oom
Den hauder heeft in cheyns genomen van Sieur Martinus ELBO in Ghendt een hofstedeken ende
lochtinck daermede gaende voor eenen termijn van 25 jaeren inganck genomen kersavont 1749 ten
advenante van 16 sch. 8 gr. tsjaers
Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene staende huwelijck op haer
gesuccedeert bij den overlijden van Jan POLLET haeren oom materneel
Dhelft van een partijken landt gelegen in Dronghen in den Alewijn ackere groot 200 roen danof de
wederhelft competeert Lieven VAN MEENEN causa uxoris in pachte gebruyckt bij Frans WIEME
Compareerde in persoone Geeraert VAN BEVEREN fs. Laureyns woonende in de Assels
denwelcken hem verclaerde te stellen als seker ende borghe ende selfs als principael over Carel
WIBO fs Joos dit voor de SVG ten sterfhuyse van Petronelle DE SCHUYTER 22ste sept. 1751
-----------------------------------------------------Liquidatie ofte deductie van de coopsomme gheprocedeert van een hofstede ende mede gaende
gronden in de prochie van Dronghen op het dorp groot in erfven 184 roeden welcke hofstede is
vercocht op den 13de nov. 1750 bij Martinus HEYNDRICX ende Marie VAN CAUWENBERGHE
sijne huysvrauwe te vooren weduwe van Joannes ARNAUT (SVG ghepasseert 21ste nov. 1742) aen
ende in proffijte van Judocus VERCAUTEREN fs. Francois voor de somme ende op conditien als
bij het contract van coope ende acte van approbatie vermelt
3de 9bre 1751
------------------------------------------------------
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Catharina DE ROOSE, fa. Philippus bij Petronelle DE METS
(Reg. 205 fo 161)
overl. Drongen 9de aug. 1751
Hr.: Pieter BUYSSE fs. Jooris bij Anne Marie BOONE
K.: Joannes = 9 jr en Marie Magdalena BUYSSE = 7 jr.
V.M.: Pieter DE ROOSE fs. Philippus voornoemt
Compareerde in persoone Jooris BUYSE fs. Jooris inwoonder deser prochie in den wijck Keuse
welcken comparant hem stelt als seker ende borghe over Pieter BUYSE sijnen broeder.
Gebruycken in cheynspachte een behuyst hofstedeken daer dese overledene in ghestorfven is met
twee partijkens landt t’saemen groot in erfven tot ontrent de 500 roeden dat van seker joffrauw
Anne Marie DE WILDE voor eenen termijn van 25 jaeren
6de october 1751
-----------------------------------------------------Bundel 241 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1752)
Anne Petronelle VAN GEERTRUYEN, fa. Judocus bij Marie CASAR
(Reg. 205 fo 171)
overl. Dronghen den 3de nov. 1751
Hr.: Fredericq CORNELIS fs. Joos
V.M.: Livinus VAN GEERTRUYEN fs. Judocus voornompt oom woonende in de stadt Ghendt
K.: Joannes = 4 jr ende Francies CORNELIS = 16 maenden
12de jan. 1752
-----------------------------------------------------Adriaene CORIJN filia Pieter, overl. Dronghen 16de october 1751
(Reg. 205 fo 175)
Hr.: Frans CAVIJN fs. Cornelis
V.M.: Judocus CORIJN fs. Pieter voornompt bleecker woonende op Ste Pieters nevens Ghendt
Kind : Therese Joanna CAVIJN = 6 jr eenigh kindt
Hebben staende huwelijck in cheyns genomen van Jor SANDELIN een hofstedeken groot 2 oude
gemeten ende een partije landt groot 500 roeden gelegen in Dronghen
26ste january 1752
-----------------------------------------------------Pro Deo Jacquemijntien LOONTIENS fa. Jacobus
overl. Dronghen 28ste aug. 1751op den wijck Schuyterstraete op de proprieteyt van Joe N. BUNST
Hr.: Livinus COCQUYT fs. Andries
K.: Judoca COCQUYT = 3 maenden
V.M.: Jacobus LOONTIENS fs. Jans grootvader woonende tot Meerendre 26ste january 1752
-----------------------------------------------------Pro Deo Livijne BECKAERT fa. Pieters, overl. Dronghen Luchteren 26ste july 1751 op de
proprieteyt van mijn heer N. LIMNANDER heere van Sulte etc.
Wdwe van Guillaume LIPPENS fs. Domijn
K.: Olivier in huwelijcke staet, Joannes LIPPENS in huwelijck met Joanna VAN DEN BERGHE die
tsaemen hebben gewonnen een kindt bij naeme Pieter LIPPENS, ende Marie Francoise = 25 jr
ende Pieter = 20 jr.
V.P.: Carel GOETHALS fs. Geeraert causa uxoris en V.M.: Pieter COPPENS fs. Jans
Venditie van al de meubelen catheylen van huysraet ende alle ander effecten vercocht ten versoecke
van de deelghenoten ende vooghden op den 2de aug; 1751 daerin begrepen de wijngelden
Wordt noch gebrocht voor baete den prijs van de catheylen van een huyseken schuerken boomen
ende dooren hagen ghestaen op cheyns propriteyt van mher N. LIMNANDER 9de febr. 1752
-----------------------------------------------------Pro Deo Joannes LIPPENS fs. Guillaume, overl. Dronghen op den 26ste aug. 1751 in den wijck van
Luchteren op de proprieteyt van mijn heer N. LIMNANDER
He.: Joanna VAN DEN BERGHE fa. Joos
V.P.: Olivier LIPPENS fs. Guillaeme oom
Kind: Pieter LIPPENS = 15 maenden
9de febr. 1752
------------------------------------------------------
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Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet maeckt ende overgeeft Lieven HYDE fs. Jan
vooght over de minderjaerighe kinderen, van Jan HYDE voornomt gewonnen in 1e huwelijck
met Joosijntien VAN DE WALLE als in 2e huwelijck met Anne Marie DE SMEDT, dit sedert
den 1ste octobre 1749 daete van het passeren van den SVG ten sterfhuyse van den voornompden
Jan HYDE, presenterende desen aen Jan Frans ende Petronelle HYDE, sone ende dochter van
Jan voornompt tsijnen 1ste huwelijck met Joosijne VAN DE WALLE
Apart bijgevoegd Blad
Ontfaen bij mij onderschreven vuytter handt van Pieter HIJE fs. Geert vooght van de kinderen
van wijlent Jan HIJE sijne broeder de somme van ses schellinghen en drij grooten.
K.(uit 2de x): met Anne Marie DE SMEDT, Joannes, Pieter ende Marie Jeanne HYDE
Item maeckt den rendant noch ontfanck met de somme van 4 ponden acht schellinghen thien
grooten en acht deniers soo vele hij heeft ontfanghen van Norbert VAN HOOREBEKE als
gheauthoriseerden over alle sijne medehoors tsaemen gherepresenteert hebbende het derde deel
deurgaende in svaders moederlijcke sijde ten sterfhuyse van joffrauw Petronelle GOETHALS
fa. Charles die sone was van Jooris ende Magdalene VAN HOOREBEKE overleden binnen de
stadt Ghendt ten wiens sterfhuyse den rendant benevens de voornompde Jan Frans ende Petronelle
HYDE sijnen broeder ende suster uyten hoofde van het voorseyde Joosijntien VAN DE WALLE
hunne moeder tsaemen hebben verthoont een sesde in een vijfde deel van de voorseyde svaders
moederlijck sijde
23ste febr. 1752
-----------------------------------------------------Anna VAERESEELE fa. Pieter
(Reg. 205 fo 189)
overl. Dronghen den lesten april 1744 in den wijck Schuyterstraete
Wdwe van Jan MESTAGH fs. Herman
K.: Jan, Herman ende Pieter bij competente aude hun selfs, mitsgaders Jan MESTAGH fs. Gillis die
oock sone was van Jan voorseyt ende de overledene, bij competente aude van beth dan 25 jr
V.M.: Judocus MOREEL fs. Jan cosijn ende deelvooght gecreert over Lievijne = 22 jr, Lieven ende
Judocus beede ontrent 18 jr ende Pieter MESTAGH = 15 jr, oock vier kinderen van Gillis fs. Jan
ende van dese overledene voornoemt.
Aen desen sterfhuys competeert een woonhuys, schuere, stallen ende voordere edificien drooghe
ende groene catheylen staende op cheynsgrondt van den erfachtighen heere deser prochie; bij wijlent
den voornomden Jan MESTAGH daer op gebauwt ende geplant uyt crachte van sijnen aengegaen
cheyns pacht.
12de april 1752
-----------------------------------------------------Livijne VAN DEN BERGHE fa. Pieter
(Reg. 205 fo 179)
overl. Dronghen den 16de sept. 1751 aen de veirstraete
Wdwe.(1ste x) van Pieter SERGEANT fs. Pieter
K. (1ste x): Marie Anne = 5 jr, Isabelle Catharina = 4 jr en Joannes Baptist SERGEANT = 2 jr
V.P.:Lieven DE VOGHELAERE fs. Frans, stijfvader van wijlent Pieter SERGEANT voorseyt
V.M.: Joannes VAN DEN KERCKHOVE cosijn
Hr.(2de x): Pieter VAN PARIJS
Een hofstede aen de veirstraete met den lande daermede gaende groot 74 roeden
Een partijken meersch gelegen als vooren groot 149 roeden paelende suyt oost de calsijde, west Sr.
OVERWAELE ende noort jonckheer DU BOIS
Een stuck landt groot 100 roeden gelegen op den boelenaere oost den Marquis van Deynse . . .
Een stuck landt groot 101 roeden gelegen als de voorgaende paelende suyt oost den Marquis van
Deynse suyt west de weesen Martinus FIERS ghebruyckt geweest bij den sterfhuyse
Een hofstedeken met de catheylen daer op staende gelegen in den wijck schuyterstraete groot in
erfven 108 roeden paelende oost Jan HYDE fs. Geeraert ende een stuck landt gelegen als vooren
groot 163 roeden suyt de schuyterstraete in pachte gebruyckt bij Jan DE MEYER ten 3 £ 3 sch. 4 gr.
tsjaers boven alle lasten ende conditien
Wesende het voorseyde hofstedeken ende lant belast met een rente van 20 £ gr. wisselgelt in
proffijte van Joffrauwe Isabelle VAN HIJFTE begijntien in den hove van Onse Lieve Vrauwe ter
Hoeyen ende Judocus VAN DER ELSTRAETEN met consorten
26ste april 1752
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SVG Marie DE BRABANDER fa. Victor ende Marie DE VREESE
(Reg. 205 fo 193)
overl. Dronghen den 17de aug. 1751 op den wijck beeckstraete op de proprieteyt van Sieur
Ferdinandus DE BRABANTER
Wdwe in (1ste x) van Lowijs DE WULF fs. Judocus ende Petronelle BLOMME (SVG 14de feb. 1742)
K.(1ste x): Joannes DE WULF sijn selfs man, Laurijne DE WULF in huwelijck met Anthone
DE COCQ, ende Pieter, Jacobus ende Marie Anne DE WULF alsnogh minderjaerigh
Hr.(2de x): Olivier LIPPENS fs. Guillaeme ende Livijne BOECKAERT
V.P. Adriaen DE SCHUYTER fs. Jans oom causa uxoris ende V.M.: Lieven SNOECK fs. Pieters
Den hauder besit in pachte een hofstedeken met de lande daermede gaende alsmede een andere
partije landt van wijlent dheer Ferdinand Augustijn DE BRABANDER
Compareerde in persoone Anthone DE COCK fs. Jacques woonende in den wijck Assels welcken
comparant hem verclaerde te stellen als seker ende borghe ende selfs als principael over Joannes DE
WULF fs. Lowijs dit voor sijne handelinghe ende administratie bij hem te nemen als vooght over
sijne minderjaerighe broeders ende suster
26ste april 1752
-----------------------------------------------------SVG Adriaen DE CLERCQ fs. Philipe, overl. Dronghen 3de maerte 1752
(Reg. 205 fo 199)
He.: Theresia DE VREESE
K.: Anne Marie DE CLERCQ = 9 jr.
V.P.: Lieven VAN BEVEREN oom causa uxoris
Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert
Een partije landt ende bosch op Slijndonck genaemt het Haeseldonckstuck groot een bunder oost
den heer FISCAEL suyt ende west portacker ende noort de Caellene
Compareerde Geeraert MAENHAUT fs. Joannes woonachtigh tot Meerendre welcken comparant
hem verclaert te stellen seker ende borghe over Therese DE VREESE hauderigghe 31ste meye 1752
-----------------------------------------------------SVG Pro Deo Joanna JOORIS fa. Jan, overl. Dronghen den 2de juny 1752 in Alewijn
Wdwe van Jan WIEME fs. Jans
K.(1ste x): Christine WIEME = 5 jr
V.P. Frans WIEME ende V.M.: Joannes VERNIEST in huwelijck met de suster van de overledene
Hr. Pieter VRIENT fs. (niet gegeven)
K.(2de x): Livijne VRIENT = 3 jr.
28ste juny 1752
-----------------------------------------------------SVG Gillis VAN DE WALLE fs. Joos bij Janneken VAN LANCKE
(Reg. 205 fo 202)
overl Dronghen den 29ste febr 1752 in Vierheckenen
He.: Petronelle VERCRUYSSEN fa. Francies bij Lievijne DE WEIRDT
K.: Francies VAN DE WALLE bij huwelijck staet sijn selfs man, Joanna = 21 jr, Jacobus = 19 jr,
Pieter = 18 jr, Anthone = 16 jr ende Carel VAN DE WALLE = 6 jr.
V.P.: Norbertus VAN DE WALLE fs. Joos voornoemt, oom
Den overledenen heeft van sijnen kant laeten uytgrooten ten proffijtte van den deelvooght daer hij
ghemeene was ligghende in een behuysde hofstede met de landen daermede gaende gelegen op
Baerelvelde waervooren hij van hem heeft ontfanghen 16 gr. courant gelt waervan sij hauderigghe
over dhelft recompense saude moeten doen
28ste juny 1752
-----------------------------------------------------SVG Lieven ADDENELLE fs. Frans ghewonnen bij Joanna Clara DHASE
overl. binnen het Sas van Ghendt op den . . . . . . 1739,
gewoont hebbende binnen dese prochie aen de Veirstraete
He.: Joanna VAN QUICKENBORNE alsnu in huwelijck met Joseph VERMEERE
V.P. Joos VAN RENTERGHEM caemerdeelvooght ex officio Schepenen deser prochie
K.: Marie Rosa = 18 jr ende Petronelle ADDENELLE = 17 jr
Aen haer ende de weesen competeert een vierde paert in een vrije veir dienende tot de passanten van
Royghem naer Dronghen ende omgekeerd dannof de ander drij deelen competeren aen dhoors van
Cathelijne BACQUILLAU fa. Jan.
6de july 1752
------------------------------------------------------
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Pro Deo Livijne Francoise VERLINDE fa. Dierick,
overl. Dronghen den 13de dec. 1751 in den wijck van Luchteren
Hr.: Jacobus DRIEGHE fs. Jans, wagenmaker
V.M.: Dierick VERLINDE fs. Lievens, grootvader
K.: Thiadorus = 6 jr, Livinus = 5 jr, Joanna = 2 ½ jr ende Isabelle Francoise DRIEGHE = 8 m.
De hofstede den hauder is bewoonende comt uyt den hoofde ende seyde van Joanna VAN DE
GHEHUCHTE filia Jacques (foutief= grootvader / vader = Pieter) shauders eerste huysvrauwe
en is abouterende aen de strate die loopt naer Alewijn
Men is schuldigh aen Joannes DRIEGHE fs Jacobus bij Joanna VAN DE GHEHUCHTE in sijn
1ste huwelijck de somme van 13 £ 12 sch. 9 gr. 3 dnrs volghens den SVG van den 8ste maerte 1747
ten sterfhuyse van sijn 2de huysvrauwe Livijne VAN DE WALLE fa. Anthone
20ste 7bre 1752
-----------------------------------------------------Pro Deo Isabelle DE MOL fa. Heyndrick ende van Anna HELEWAUT, winkelierster
overl. Dronghen 9de nov. 1750 in den wijck van Vierheckenen
Wdwe van Marcus SMEKENS fs. Guillaeme
K.: Isabelle Livijne ende Joanne Maria SMEKENS in huwelijck met Cornelis PEETERS
V.M.: Heyndrick HELEWAUT fs. Jacobus meester cleermaecker tot Ghent, cosijn vooght
over Philippe Frans SMEKENS = 18 jr oock fs. Marcus ende d’overledene 29ste sept. 1752
-----------------------------------------------------Lievijne PRAET fa. Maurus ende Janneken SCHELSTRAETE
(Reg; 205 fo 216)
overl. Dronghen den 22ste meye 1752 t’haerder wooninghe in den wijck Noorthaut
Hr.: Lieven PERVOST fs. Lieven oock wdnr van Janneken SAELLENS met kinderen
K.: Joanna Caroline = 5 jr ende Joanna Catharina PERVOST = 2 jr. (PROVOST)
V.M.: Mauries PRAET, oom inwoonder deser prochie
Ghebruycken in cheynspacht een hofstedeken groot tot een half bunder in den wijck van Noorthaut
waervan den grondt competeert aen de wdwe en de kinderen Joannes DE VREESE 18de oct. 1752
-----------------------------------------------------Lucia DE VREESE fa. Carel bij Joanna VAN DAMME
(Reg. 205 fo 222)
overl. Dronghen Noorthaut 11de juny 1752 op het goet van Joannes TAVERNIER met consorten
Hr.: Joseph DE KESEL fs. Lievens bij Joanna VAN DE COTTE (leeft nog)
K.: Carel = 4 jr, Norbertus Josephus = 2 ½ jr, Pieter Francies DE KESEL = 10 ½ maenden
V.M.: Carel DE VREESE fs. Jans grootvader
Lieven BOCKÉ fs. Jan inwoonder deser prochie in den wijck van Keuse welcken comparant hem
verclaerde te stellen als seker ende borghe over Joseph DE KESEL fs. Lieven sijnen swaegher
Gronden van eirfven commende van de overledene bijdien volghende aen de hoirs alleene
Binnen de prochie van Sinte Martens Leerne het elfste deel deurgaende van dhelft van een hofstede
met den huyse schuere ende stallinghen wannof de wederhelft deurgaende compiteert aen Jan
DE VREESE fs. Lauwereyns met sijne broeders ende susters aubouterende noort oost het straetien
loopende naer de moerstraete suyt oost een ander straetjen. . . . . groot in eirfven tot 900 roeden
Item het elfste deel deurgaende van dhelft van een partije landt groot in het gheheele 200 roeden
Het elfste deel deurgaende als vooren van een partije landt ghenaemt het kleynweirfeken gheleghen
als vooren paelende oost de voorgaende partije landt groot 200 roeden
Het elfste deel deurgaende van dhelft van een stuck landt ghenaemt den grooten weirf ligghende met
het west eynde aen de voorgaende partije groot in het gheheele tot 450 roeden, worden dese ende de
drij voorgaende partijen in pachte ghebruyckt bij Jan TEMMERMAN
Noch het elfste deel deurgaende van d’helft van een hofstede wannof de ander helft competeert als
hier vooren gheleghen als voorgaende abouterende noort oost de Strobbenstraete west Gillis
SCHOLLIER als cheynspachter groot in het gheheele 400 roeden . . .
...
Ander gronden van erfven commende van soverleden ouders waervan den gront van erfve ten deele
is toecommende aen haeren vader Carel DE VREESE fs. Jans
In den wijck van Noorthaut een schoone hofstede met nogh drij partijen van lande ligghende al
tsaemen neffens de hofstede suyt oost den wegh van Nevel loopende naer d’herberghe het Asestrop
al tsamen groot in erfven tot neghen ghemeten . . . . . .
...
. . .18de october 1752
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Pieter DE KESELE, nogh jonghman sijnde
(Reg. 205 fo 231)
fs Lieven bij Joanna DE SMEDT fa. Lievens bij Joosijntien HYDE
overl. Dronghen den 4de aug. 1752 in den wijck Noorthaut ten huyse van Joseph DE KESEL
Laetende voor hoirs den voornoemden Joseph DE KESEL alsmede Marie Anna DE KESELE
ghesteet begijntien in het Cleyn Bagijnhof in Ghendt, midtsgaders Joanna VAN DE COTTE als
moeder ende vooghde beneffens Anthone DE BRAUWER woonachtigh binnen de prochie van
Afsné als deelvooght over Joannes, Livijne ende Lucia DE KESEL maeckende tsaemen hun vijf
kinderen van wijlent Lieven DE KESEL met Joanna DE COTTE ende alsoo halfve broeders ende
susters van den overledenen representerende den gheheelen vaderlijcke sijde, de moederlijcke sijde
wort ghepresenteert bij Pieter, Lieven, Judocus ende Joanna DE SMET fs Livens eyghen broeder
was van Joanna DE SMET alle vier kinderen van wijlent Guillaume DE SMET fs. Lievens eyghen
broeder was van de voornoemde Joanna DE SMEDT ende oom materneel van desen overledenen
tsaemen verthoonende den 1ste hooftstaecke van de moederlijcke sijde, den tweeden hoofstaecke
wort gherepresenteert bij Jacobus CORNELIS in huwelijck met Joosijntien DE SMET fa. Livens
dewelcke halfve suster is van de voornoemde Joanna DE SMET ende maternele moeye van desen
overledenen mitsgaders Marie ende Joanna BEYENS fa. Jan bij Livijne DE SMEDT die oock halfve
suster was van de voornoemde Joanna DE SMET ende maternele moeye van desen overledenen
Compareerde in persoone Anthone DE BRAUWER fs. Pieter woonachtigh binnen de prochie van
Afsné welcken comparant hem verclaerde te stellen ende constitueren als seker ende borghe over
Joanne VAN DE COTTE weduwe van Lieven DE KESEL
(Den overledene heeft een uitgebreid testament gemaakt den 3de aug. 1752.)
Er zijn gronden van erfven commende van s’overledens vaders sijde in Dronghen ende Merendree
Er zijn gronden van erfven commende van desen overledens moeders moeders sijde
Een partije meersch gheleghen in de laecke deel van een meerder partije groot voor dit deel 450
roeden abouterende oost de leye suyt mijn heer VAN BEAUVOORDE west den heer prelaet ende
noort oost mijnheer NIEUWENHUYSE belast ten renteboeck van den heer marquis van Deynse
Hofstedeken in de raepstraete suyt ende west van den Baerelcouter 18de october 1752
-----------------------------------------------------Marie DE ROOSE fa. (niet gegeven),overl. Dronghen den 8ste mei 1732 in den wijck van Luchteren
Hr.: Jan VAN DAMME fs. Lauwereyns,
K.: Pieternelle in huwelijck met Pieter GEDIJN, Joanna = 23 jr ende Livijne VAN DAMME = 21 jr
Den Hr. Jan VAN DAMME fs. Lauwereyns, nu in huwelijck met Pieternelle BOONE, weduwe van
Joannes POELMAN fs. Daniel, overleden tot Dronghen den 13de october 1747 in den wijck van de
Beekstrate, heeft ghewonnen met Pieternelle BOONE fa. Jans de kinderen: Anne Marie = 14 jaeren,
Pieter Frans = 9 jr ende Dorothea POELMAN
Ghecreerden Camervooght : Judocus SCHELSTRAETE fs. Jans Schepenen van Dronghen.
Den hauder gheeft te kennen dat hij heeft in cheyns ghenomen een partijken landt groot 237 roeden
van Lieven SCHAMP nu competerende aen dheer Ferdinandus DE BRABANTER staende sijn
eerste huwelijck met Marie DE ROOSE voornompt bebaut met een huyseken gheleghen an
d’hoogstraete wesende een deel van een meerdere partije
Pieternelle BOONE ghewesen geestelijcke dochter tot Swijnaerde nu aen haere hoirs de somme van
12 £ gr. courant over gheleende ghelde bij d’hauderigghe opghenomen staende haer eerste huwelijck
met Joannes POELMAN
2de 9ber 1752
-----------------------------------------------------Pro Deo Frans BONTE fs. Jan, overl. Dronghen den 8ste juny 1752 in den wijck van Alewijn
Wdnr in (1ste x) van Pieternelle VINCENT fa. Pieters
K.(1ste x): Judocus = 12 jr ende Joannes BONTE = 6 jr.
He.(2de x) : Joanna DE COCK fa. Pieters tevooren weduwe in (1ste x) van Adriaen TOCH
met wie sij heeft ghewonnen Anne Marie TOCH = 14 ½ jr.
V.P.: Gillis VOLCKAERT Schepenen ende V.M.: Pieter VINCENT, grootvader
De houderigghe heeft staende haer huwelijck met Adriaen TOCH een huyseken geboudt op grond
van Jan DE SCHUYTER fs. Martens sonder daer van eenighe cheynsbrief te hebben 2de 9ber 1752
------------------------------------------------------
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Wij onderschreven Pieter, Livinus ende Judocus DE SMET fs. Guillaume als hoirs ten sterfhuyse
van Pieter DE SMET fs. Liven ghewonnen bij Joanna DE SMET die suster was van Guillaume
voornoemt representerende de moederlijck sijde van den voornoemden Pieter DE KESEL.
Bekennen overeen ghecommen te sijn met Joseph DE KESEL, Livinus BOKÉ in houwelijck met
Lievijne DE KESEL, als met Joanna VAN DE COTTE moeder ende vooghde benevens Anthone
DE BRAUWER als deelvooght paterneel over Joannes, Lucia DE KESEL, mitsgaders Marie
Anna ghesteet begijntien tot Ghendt
6de nov. 1752
Request ghepresenteert bij Joanna VAN DE COTTE
(Reg. 205 fo 242v)
weduwe van Lieven DE KESEL moeder ende vooghde van haere weesen, benevens Anthone
DE BRAUWER cosijn paterneel van de weesen daerbij verthoonende dat de weesen benevens
Joseph DE KESEL ende Lieven BOCKÉ in huwelijck met Lievijne DE KESEL al fs ende fa.
Lievens ende met het overlijden van Pieter DE KESEL hunnen halven broeder die ghemaeckt hadde
forma van testament alwaer hij hadde ghestelt aen sijne halve broeders ende susters het derde
deurgaende van alle sijne gronden van erfven, maer alsoo den selven Pieter DE KESEL is commen
t’ overlijden sonder lichaemelijcke hoors, soo ist dat Pieter, Lieven ende Judocus DE SMEDT fs.
Guillaume benevens hunne suster Joanna DE SMEDT sijn representerende den eersten hooftstaecke
van de moederlijcke sijde ende aen hun soude moeten volghen de twee deelen van de drije van de
gronden commende van de moeders sijde ende ghemerckt de voornoemde Pieter, Lieven ende
Judocus DE SMEDT waren met vriendelijcke accordt hun laeten uytgrooten van alsulcke paerten
ende deelen van hunne gherechtighheyt van de gronden van erfven . . .
15de nov. 1752
-----------------------------------------------------Bewijs het welcke overghegheven wordt bij Isabelle DE WEIRDT, (Reg. 205 fo 240v)
weduwe van Pieter SLOCK van de coopsomme van een hofstede groot in erfve ontrent één gemeth
wesende Leen ende een partije landt daermede gaende genaemt den galgenbergh groot ontrent 400
roeden allodial gheleghen binnen Dronghen ontrent de Beekstraete bij d’overgeverigghe ende
haeren man staende huwelijck gheconquesteert ende bij haer verkocht op den 2de octobre 1752 so
over haer selven als moeder ende vooghde van haere seven minderjaerighe kinderen in proffijte
van Marinus DUBISSON fs. Pieters tot Ghendt
15de nov. 1752
SVG Pieter SLOCK gepasseert op den 11de 9bre 1750
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft (Reg. 205 fo 244)
Joannes Albertus COCQUYT fs Andries in qualiteyt van staenden voght over Augustinus ende
Norbertina COCQUYT, de twee minderjaerighe kinderen van Andries COCQUYT voornoemt
tsijnen eersten huwelijck met Petronelle DE SCHEPPER, deselve weesen met naemen Augustinus
ende Norbertina COCQUYT tsedert den 26ste november 1749 daete van het overgheven sluyten ende
arresteren van srendant eerste rekeninghe . . . . . .
...
...
...
Bijkomend blad 1749
Ten versoecke van Albertus COCQUYT fs. Andries ghecreerden handelaeren vooght van de weesen
achtergelaten bij wijlent Andries COCQUYT fs. Lievens hunnen vader van hunne proprieteyt te
weten een behuysde hofstede binnen de prochie van Waesschoot ende ten ghelijcke versoecke van
Jan HOLDERBECKE (is overleden)pachter van de vermelde hofstede
12de Xbre 1752
-----------------------------------------------------Pieter D’HAENENS jongman = 45 jr, (verhuurde koetsen en paarden in Gent)
fs Philippe tsijnen 1e huwelijck bij Joanna TEMMERMAN
overl. tot Ghendt den 18de january 1752 (Er werd een testament gemaakt op den 17de jan. 1752 )
Welcken staet ghemaeckt wordt bij ende tusschen Francois ende Petronelle D’HAENENS in
huwelijck met Joseph GOOLE sone ende dochter van Philippe ende Joanna TEMMERMAN
(mits de civile doodt van Lieven D’HAENENS alias broeder Bienvenitus gheprofest int order van de
paters recolletten) ten desen sterfhuyse verthoonende elck eenen 7de staeck in de vaderlijcke ende
elck een 2de staeck in de moederlijcke sijde, voorts Geeraert CORTVRIENT in huwelijck met
Adriaene VAN DEN ABEELE, te vooren weduwe van den voornompden Philippe D’HAENENS,
moeder ende vooghde van Joannes, Joanna, Marie, Livijne ende Adriaene D’HAENENS
29ste sept. 1752
verthoonende elcke eenen 7de staeck in de vaderlijcke sijde
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Joannes DE VREESE fs. Caerel gewonnen bij Joanna VAN DAMME
(Reg. 205 fo 207)
overl. Drongen den 22ste meye 1752 in den wijck van Noorthaut in tsijnder wooninghe
He.: Marie VAN PARIJS fa. Jaecques gewonnen bij Marie PIFFROEN
V.P.: Caerel DE VREESE fs. Jan grootvader.
K.: Francies = 12 jr, Joannes Baptiste = 10 jr, Anthone = 8 jr, Pieter = 6 jr, Joanna Louise = 4 jr,
Agenesse = 3 jr ende Caerel DE VREESE = 1 jr.
Geeraert DE VREESE fs. Carel inwoonder deser prochie in den wijck van Baerelvelde verclaerde
hem te stellen seker ende borghe over Marie VAN PARIJS fa. Jacques
Gronden van eirfven commende van de sijde van den overledene
Compiteert aen dese sterfhuyse in Ste Martens Leerne tot een 22e paert ende deel deurgaende
wannof tot dhelft deurgaende is compiterende aen de hoirs wijlent Laureyns DE VREESE bij
wijlent Petronelle VAN DAMME ende de resterende 10/11ste deelen deurgaende aen desen
overleden broeders ende susters in een hofstede met den huyse ende stallinghen daerop staende
abouterende oost het straetjen loopende naer de moerstraete in pachte ghebruyckt bij Jan
TEMMERMAN ende groot tot 900 roeden met een 22ste deel in een partije landt groot int gheheele
tot ontrent 200 roeden
Een ghelijck 22ste deel daeurgende als vooren van een partije landt ghenaemt het kleyn weirfeken
gheleghen groot in het gheheele tot 200 roeden
Nogh een 22ste paert deurgaende wannof de andere deelen compiteren als vooren van een stuck
landt ghenaemt de grooten weirf groot in het gheheele tot 450 roen ende worden dese drij partijen
landts in pachte ghebruyckt bij Jan TEMMERMAN
Een 22ste deel deurgaende wannof de andere paerten compiteren aend e gonne als hiervooren in een
hofstede met den huyse schuere ende stallinghen met oock de fruyt ende ander boomen gheleghen
in de prochie van Sinte Martens Leerne noort oost de strobbenstraete west Gillis SCHOLLIER als
cheyns pachter groot in eirfven tot onttrent de 400 roeden
...
...
...
...
Gronden van eirfven commende van soverledens moeder ende competeren tot dhelft aen desen
deelvooght ende de resterende 10/11de deelen van dhelft aen soverledens broeders ende susters
Een hofstede in Dronghen in den wijck Noorthaut met den huyse stallinghen ende smisse,
waeghenhuys ende hovenbuer ende fruytboomen staende nogh op drij stucken landts daer annex
Gronden van eirfven commende van de hauderigghe
Het 6de paert deurgaende wannof de ander vijf sesde sijn compiterende aen shauderigghens
broeders ende susters van een hofstede in Dronghen in de wijck van Noorthaut met nogh een
stucxken landt daer annex aenligghende noort de moerstraete groot in het gheheele 300 roeden
In de prochie van Vosselaere een ghelijck 6de deel van een hofstede noort oost dese hoirrije oost de
moerstraete suyt west ende noort west Lieven BOGAERT causa uxoris groot tot 370 roeden
Een ghelijck deel als de voorgaende van een stuck landt ghenaemt het langhe stuck aubouterende
noort oost Philippus VAN RENTERGHEM ende Joseph VAN NEVEL beyde causa uxoris suyt
oost deselve moerstraete groot in het gheheele tot 632 roeden
Een ghelijck 6de paert deurgaende wannof de andere paerten compiteren als vooren in een partije
landt ghenaemt het lanck gaeverken ofte bulcxken gheleghen als vooren in de prochie van
Vosselaere groot in eirfven in het gheheele tot 450 roeden
Een ghelijck deel van een stuck landt ghenaemt den beck gheleghen als de voorgaende abouterende
noort oost de straete van Nevel loopende naer Ghent suyt oost de moerstraete groot tot 650 roeden
Een 6de paert deurgaende van een partije landt ghenaemt het hansbulcxken gheleghen in de prochie
van Ste Martens Leerne noort west de moerstraete groot in eirfven 400 roeden 20ste sept. 1752
-----------------------------------------------------Pieter DE ROOSE fs. Frans ende Marie LEGIST
(Reg. 205 fo 247v)
overl. Dronghen op den 21ste juny 1752 in den wijck van Alewijn
He.: Petronelle DE WULF fa. Lieven tevooren wdwe van Lieven LOOTENS
K.: Doretea = 7 jr eenigh kint
V.P.: Franchois DE ROOSE fs. Frans broeder van den overledene
Desen sterfhuyse competeert half en half een huys met voordere edificien daerop staende in cheyns
wannof de gront competeert an mijn heere SEVAEN
30ste Xbre 1752
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Anthone LOOTENS fs. Jans bij Anna TOCH
(Reg. 206 fo 1)
overl. Dronghen den 11de nov. 1752 in de Assels op de proprieteyt van Sr Francois VAN DOORNE
Weduwnaar van Francoyse MOLFAUT fs. Jans
K. (uit 1ste x): Jacobus = 20 jr, Andries LOOTENS = 9 jr
V.P.: Andries LOOTENS fs. Jans, oom ende V.M.: Joos MOLFAUT fs. Jacques, oom
He.: Elizabeth LIPPENS fa. Olivier
K. (uit 2de x): Christine LOOTENS = 19 maenden
Compareerde in persoone Domijn LIPPENS fs. Olivier welcken hem verclaerde te stellen seker ende
borghe over Elizabeth LIPPENS fa. Olivier hauderigghe bleven
31ste january 1753
-----------------------------------------------------SVG Lieven DE VEUGHELAERE (DE VOGHELAERE)
(Reg. 206 fo 5v)
fs. Francies ghewonnen bij Marie DE MAECHT
overl. Drongen den 7de january 1753 op den wijck van Baerelvelde
He.: Lievijne CLAYS fa. Daniel bij Joosijntien BAELE ende weduwe van Pieter SERGEANT
K.: Caerel DE VEUGHELAERE bij competente aude van beth dan 25 jaeren nogh jonghman,
Joannes VAN HOVE in huwelijck met Marie DE VEUGHELAERE woonende tot Vinderhaute,
Andries = 24 jr ende Livijne DE VEUGHELAERE = 22 jr.
V.P.: Joannes LOOTENS oom causa uxoris woonende tot Landeghem
Joosijntjen SERGEANT is dochter van Pieter bij Lievijne CLAYS
28ste febr. 1753
-----------------------------------------------------SVG Joanna VINCENT, fa. Pieters bij Anna FIERS
(Reg. 206 fo 10v)
overl. Dronghen op den 23ste dec. 1752 in de wijck Keuse ten Helshoeckdries
Hr.: Francies CLAYS fs. Carel
K.: Joannes DE WULF fs. Lowijs in huwelijck met Pieternelle CLAYS en Joanna Catharina = 20 jr.
V.M.: Pieter VINCENT fs. Pieter grootvader
Staende huwelijck in cheyns ghenomen een hofstedeken tevooren in cheyns ghebruyckt bij Pieter
MERRESONE fs. Pieters propriteyt van Jor Louis JACQUES groot 2 ghemeten 28ste febr. 1753
-----------------------------------------------------SVG Joanna LOOTENS, fa.Maurus bij Cathelijne DE MEYER
(Reg. 206 fo 15v)
overl. Dronghen wijck Alewijn den 13de sept. 1752
Hr.: Joannes DE SCHUYTER fs. Marten
V.M.: Pieter DE WULF fs. Joos oom causa uxoris
K.: Lieven = 16 jr, Francies = 5 jr ende Joanna Lowise DE SCHUYTER = 3 jr.
Gronden van erfven commende van de zijde van de overledene
Een 5de paert van de helft benevens haere susters ende broeders in een behuysde hofstede alwaer de
overledene de weirelt is ghepasseert gheleghen in de Alewijnstraete met het landt daer nevens
waervan de wederhelft is competerende aen Cathelijne DE MEYERE soverledens moeder
vercreghen met het overlijden van haeren vader groot met het landt tot 800 roeden ligghende
onvercavelt ende onverdeelt aubouterende suyt de wdwe ende hoirs van Joos MEIRESONNE west
het straetien loopende naer den herrewegh noort d’Alewijnstraete oost desen sterfhuyse
Noch het 5de paert van dhelft van een behuysde hofstede met de catheylen ende edificien daerop
staende waervan de wederhelft is competerende aen Cathelijne DE MEYERE voornoemt groot 700
roeden de selve hofstede int gheheele aubouterende suyt hun selfs met landt ende bosch west Pieter
DE PAU ende Frans DE WULF noort de Alewijnstraete ende den voetwegh
Noch het 5de paert van dhelft als vooren in een bulcxken landt met een partijken bosch waervan de
wederhelft is competerende aen Cathelijne DE MEYERE voornoemt groot 300 roeden ligghende als
vooren onvercavelt ende onverdeelt
Gronden van erfven gheconquesteert tussen den hauder ende d’overledene staende huwelijck
Eenen gebijlden bulck land in den wijck van Alwijn in het 1ste bel. arlo 10 groot 386 roeden
Een behuysde hofstede in den wijck van Alewijn groot 146 roeden staende in het 11de bel. arlo 11
Joos ende Marten DE SCHUYTER broeders van desen hauder ende Pieter DE SMEDT ghetrauwt
met Marie DE SCHUYTER suster van desen hauder
14de maerte 1753
-----------------------------------------------------SVG
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Marie VAN QUIKELBERGHE, fa. Jooris bij Elisabeth DE VREESE
(Reg. 206 fo 24)
overl. Dronghen op den 21ste january 1753
Wdwe in (1ste x) van Guilliaeme VAN KERREBROECK
K. (uit 1e x): Lievijne = 20 jr en Joannes VAN KERREBROECK = 13 jr
Hr.: Guilliaeme BRAECKELS, fs.. Gillis bij Joosijntien VAN DE MOORTELE
V.M.: Lieven VAN QUICKELBERGHE, oom
De overledene in haer 1ste huwelijck met Guilliaeme VAN KERREBROECK hebben in cheyns
aenveirt van dheer Judocus DE KEISTER Bailliu deser prochie een hofstedeken met den huyse
boomenende haeghen daerop staende
11de april 1753
-----------------------------------------------------SVG Anne Marie LIPPENS fa. Olivier ghewonnen bij Marie CLAYS
(Reg. 206 fo 29)
ste
overl. Dronghen Luchteren op den 21 febr. 1753 ten huyse van Pieter VAN HULE (HEULE)
Hr.: Lowijs VAN HEULE fs. Pieter voornoemt
V.M.: Domijn LIPPENS fs. Olivier oom inwoonder deser prochie
K.: Pieter VAN HEULE = 8 weken
11de april 1753
-----------------------------------------------------SVG Pro Deo Cornelis DE PAEPE fs. Francois, overl. Dronghen Luchteren den 16e oct. 1752
He.: Anna DE ROOSE fa. Jans in 1ste huwelijck gheweest met Daniel HOECK fs. Joannes
Zonder lichamelijcke hoirs
Heeft staende haer 1ste huwelijck in cheyns genomen een herbergh De Roose in het 15de bel. arlo 1
Vooght Pieter DE PAEPE fs. Frans, broeder van den overledenen, ende aen Frans VERPLAETSE
fs. Rijckaert oom ende deelvooght over Josijntien DE PAEPE = 15 jr, Joanna = 13 jr, Anne Marie
DE PAEPE = 11 jr, alle drij kinderen van Guillaeme DE PAEPE fs. Francois oock broeder gheweest
van den overledenen en de kinderen van Anna DE PAEPE fa. Frans oock suster van den overledenen
in houwelijck gheweest met Guillaeme BRACKEL met kinderen Joanna = 18 jr, Tresia = 16 jr
ende Marie BRACKELS =14 jr.
Dhouderigghe staende haer 1ste huwelijck met Daniel Hoeck fs Joannes hebben in cheyns ghenomen
van de eerweerde paters predicheeren in Ghendt een huys wesende een herbergh De Roose met een
ghemet landts daermede gaende met noch 250 roeden landt op den paradijscauter 23ste meye 1753
-----------------------------------------------------SVG Isabelle COMPRÉ filia Jans
(Reg. 206 fo 47)
de
overl. Dronghen op den 6 febr. 1750 in den wijck Alewijn
Wdwe in (1ste x) van Bauduwijn DE VRIENDT
K.: (uit 1e x): Bauduwijn DE VRIENDT in houwelijck staet sijn selfs man, Joannes = 20 jr,
Lesie = 17 jr, Pieternelle = 13 jr ende Lieven DE VRIENDT= 10 jr,
Hr. Geeraert DE PUYT fs. Lieven
K.: (uit 2e x) Francies DE PUYT fs. Lievens tot landeghem
V.M.: Jan COMPRÉ fs. Jans oom
D’overledene heeft een huyseken ghemaeckt wesende in haeren weduwelijcken staet op den gront
van Jan COMPRÉ fs. Jans op forma van cheynspacht
23ste meye 1753
-----------------------------------------------------SVG Judoca WELVAERT fa. Geeraert
(Reg. 206 fo 42v)
overl. Dronghen op den 23ste april 1753 in den wijck van Luchteren op de proprieteyt van Jan
DE ROOSE fs. Geert tot Ghendt
Wdwe in (1ste x) van Alexander DROMAERT fs. Jans (SVG van den 18de juny 1749)
K.: (uit 1ste x): Geeraert beth dan 22 jr, Pieternelle = 20 jr, Adriane = 18 jr, Joannes = 12 jr ende
Pieter DROMAERT = 10 jr,
V.M.: Francies WELVAERT fs. Lievens, cosijn
Hr.: Christiaen VAN VERDEGHEM fs. Joos
Compareerde in persoonen Gislain FORTEERE fs. Jacques inwoonder deser prochie ende Jan
DOBBELAERE fs. Joos woonende tot Meerendre welcke comparanten onder de clausule solidaire
van elck voor ander ende een voor al verclaerden te stellen als sekere ende borghe over Christiaen
VAN VEIRDEGHEM fs. Joos dit voor den SVG in baeten ende commeren 4de july 1753
-----------------------------------------------------SVG
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Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet maeckt ende overgheeft (Reg. 206 fo 50)
Joseph BAERT in huwelijck met Joanna DE MEYER fa. Joannes ende van Jacquemijntien
LANTSMAN als staenden vooght over de drij minderjaerighe weesen van Joannes DE MEYER
ende Jacquemijntien LANTSMAN bij naeme Lucia, Livijne ende Jacoba DE MEYER dit sedert
18de july 1753
den 29ste april 1750 daete van de 1ste rekeninghe
-----------------------------------------------------Francoise VLERICK, fa. Gillis ghewonnen bij Marie MOENTIENS
(Reg. 206 fo 52v)
overl. Dronghen op den 9de july 1753 in den wijck Baerelvelde
Wdwe in (1ste x) van Jan PHILIPS fs. Lieven
K.(1ste x): Francois PHILIPS = 6 jr en Caroline PHILIPS = 3 jr en 9 maenden
Hr.: Judocus MOREEL fs. Jan (of Gillis volgens een andere tekst)
V.M.: Jan VLERICK fs. Gillis
Compareerde in persoone Jan MOREEL fs. Gillis woonende op het dorp welcken hem verclaerde te
stellen als seker ende borghe over Judocus MOREEL sijnen broeder
Aen desen sterfhuyse competeert een huys schuere stallen ende voordere edificien boomen haeghen
drooghe ende groene catheylen staende op cheynsgrondt uytgegeven bij dheer Jan Baptiste VAN
DEN BOSSCHE in Ghendt
Men is schuldigh aen Geeraert COPPENS in huwelijck met Joosijntjen PHILIPS fa. Jan voornoempt
de somme van 1 £ 10 sch. gr. ende aen Livijne PHILIPS 13 sch. 4 gr.
12de sept. 1753
-----------------------------------------------------Joannes VAN HOECKE fs. Pieter ghewonnen bij Louise HAERENS
(Reg. 206 fo 56v)
overl. Dronghen op den 7de july 1753 tsijnder wooninghe in de Schuyterstraete
He.: Joosijntien TOCHT fa. Lieven
K.: Anne Marie = 10 jr, Pieter = 6 jr en Joanna VAN HOECKE = 3 jr.
V.P.: Joos VAN HOECKE fs. Pieter voornoemt
Francois TOCH fs. Lieven voorseyt broeder van de hauderigghe
Men staet schuldigh aen de weese van wijlent Judocus DE MUYTER (SVG 7de nov. 1742)
ghewonnen in 1ste bedde met dese hauderigghe de somme van 27 £ 5 sch. 1 gr. 4 dnrs
De weduwe van Philippus VAN DE STEENE shauderigghens moeye
12de sept. 1753
-----------------------------------------------------Marie Joanne ROBBENS fa. Joannes ende van Anne Marie VEREECKEN (Reg. 206 fo 61v)
overl. Dronghen den 2de july 1753 op den wijck van Keuse
Hr.: Pieter BRAEM fs. Joos
K.: Francois = 12 jr, Joannes = 10 jr ende Caroline BRAEM = 5 jr ½
V.M.: Francois ROBBENS fs. Joannes voornoemt woonachtigh tot Astene, oom
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert .
Een hofstede ende lochtinck gelegen in Dronghen paelende oost ende suyt de schuyterstraete groot
200 roeden bij coope van den 4de febr. 1751 jeghens Judocus DE BUCK fs. Carel meester
glaesemaecker in Ghendt ende sijne huysvrauwe Isabelle Jacoba VAN HECKE filia Pieter fs
Jacques eenighe erfgenaeme van broeder Jan VAN HECKE. In huere ghebruyckt bij broeder
Anthone DE LEERSNIJDER eremyt ende Marten DE WEIRDT
26ste sept. 1753
-----------------------------------------------------Francoise VLERICK fa. Joannes ende van Joanna HUTSEBAUT
(Reg. 206 fo 76v)
overl. Dronghen op den 17de sept. 1753
Hr.: Joannes VAN DE GEHUCHTE fs. Joos (leeft nog) ende Catherine DHAENENS
K.: Joanna Carolina = 9 jr, Livijne 8 jr, Marie Francoise = 6 jr, Agnes = 3 jr ende Judocus = 4 m.
V.M.: Pieter VLERICK fs. Joannes voornoemt
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert bij den sterfhuyse gebruyckt
Een hofstede met den huyse schuere stallen ende voordere edificien ghestaen in Dronghen in den
wijck halewijn alwaer d’overledene de weirelt is ghepasseert groot ontrent 500 roeden
Een partije landt gheleghen als vooren 349 roeden ghenaemt Thone DE PAUW stuck
Dhelft van een partijken meirsch geleghen in den oost gaever groot 150 roeden dannof de wederhelft
competeert aen Joos VAN DEN BERGHE met consorten
21ste nov. 1753
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Bewijs ende repartitie van de gherechtigheyt van de weesen van Martinus FIERS (Reg. 206 fo 80)
ghewonnen in 1ste huwelijck met Petronelle VAN DER VENNET filia Laureyns en in 2de huwelijck
met Marie VAN DER VENNET in de coopsommen gheprocedeert van de goederen achterghelaeten
bij Petronelle VAN DER VENNET ende Martinus FIERS ten versoecke van Gulliame FIERS als
vooght over Marie Catherine FIERS fa. Marten tsijne 1ste huwelijck met Petronelle VAN DER
VENNET, alsmede Pieter Francois GILLIS in huwelijck met Marie Magdalene VAN DER
VENNET te voorent weduwe van Martinus FIERS moeder ende vooghde van Agnes FIERS . . .
Onder den 1ste coop is te coope geveijlt een hofstede met den huyse schuere stallen ende voordere
edificien geleghen op het dorp wesende eene herberghe ghenaemt Sinte Anthone groot 156 roeden
op den 24ste oct. 1753 ende verbleven op Pieter Francois GILLIS
Onder den 2de coop een partije landt op den Boelenaere groot 362 roeden als boven verbleven op
Pieter Francois GILLIS
Onder den 3de coop den grondt van een hofstedeken in den wijck Luchteren groot 100 roeden ende
verbleven op Charel VAN DER VENNET
Onder den 4de coop een partije bosch gheleghen op den paradijs cauter nu ghenaemt het Cabaes
groot ontrent 304 roeden ende verbleven op Pieter DE SMEDT . . .
4de dec. 1753
-----------------------------------------------------SVG Pro Deo Joanne DE ROOSE fa. Adriaen ende van Joanne Marie DENIJS
overl. Dronghen den 12de sept. 1753 op het dorp
Hr. Joannes BRUGGHEMAN fs. Frans meester chirurgijn
K.: Eustachius Gregorius BRUGGHEMAN = 7 ½ jr hoir unicq
V.M.: Joannes DE ROOSE fs. Marten, cosijn
19de dec. 1753
-----------------------------------------------------Ten versoecke van Caerel DE VREESE hauder bleven ten sterfhuyse van (Reg. 206 fo 92)
Joanna VAN DAMME fa. Pieter als vader ende vooght over sijn 3 minderjaerighe kinderen als mede
ten versoecke van Caerel GEERAERT, Anthone ende Augustinus DE VREESE , Jan VERBIEST in
huwelijck met Angenesse DE VREESE, Lieven VAN DER VENNET in huwelijck met Petronelle
DE VREESE, Pieter CORNELIS in huwelijck met Marie VAN PARIJS te voorent weduwe van
Joannes DE VREESE soo als styfvader ende vooght over de weesen van den voornoemden Joannes
DE VREESE, Joseph DE KESELE als vader ende vooght over sijn drij minderjaerighe kinderen
ghewonnen met wijlent Lucia DE VREESE, oock alle acht kinderen, schoonkinderen ende kindts
kinderen van den voornoemden Caerel DE VREESE ende Joanna VAN DAMME en Jan DE
VREESE fs. Laureyns tot Meirendre als vooght over zijn vier minderjaerighe broeders ende susters
beneffens Geeraert MAENHAUT in huwelijck met N: DE VREESE alle ses kinderen ende
schoonkinderen van wijlent Laureyns DE VREESE ende Petronelle VAN DAMME fa. Pieters
voornoemt ende alle t’saemen als verkoopers van drij behuysde hofsteden met de landen daermede
gaende met nogh een huyseken met de erfve daermede gaende groot 10 a 11 ghemeten ghestaen
binnen de prochie van Sinte Martens Leerne ten reserve van het meersselken ligghende in den
leymeersch binnen de prochie van Sinte Maria Leerne
...
13de febr. 1754
-----------------------------------------------------Bundel 243 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1754)
Supplierende verthoonen reverentelijck Francoys HEYNSENS in huwelijck hebbende Anna Marie
VAN QUAETHEM te voorent weduwe van Joannes DE JAEGHERE fs. Jan tot Knesselaere in
qualiteyt van styfvaeder ende voocht , ende Gillis DE JAEGHERE tot Ursel oom ende deelvoocht
van de vier minderjaerighe weesen van den ghemelden Joannes DE JAEGHERE ende de gheseyde
s’eersten suppliants huysvrauwe te kennen ghevende dat aende gheseyde weesen bij successie van
hunnen overleden vaeder competeert de doorghaende ghemeene helft (dies de wederhelft competeert
de twee kinderen van Frans LOOTENS bij Joanne DE JAEGHERE filia Jan voorseyt) van een
behuyst ende beschuerdt pachtghoetjen consisterende in vier distincte partijen groot volghens den
lantboeck ses ghemeten min 38 roeden, gheleghen binnen de Prochie ende heerlijckhede van
Hansbeke te kippendonck in huere bezeten bij Jacobus ONDERBEKE . . . 13de jan. 1754
------------------------------------------------------
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Lieven DE SMET fs. Guilliaeme ghewonnen bij Elisabeth ROOSEBOOM (Reg. 206 fo 84)
overl. Dronghen op den 5de nov. 1753 tsijnder wooninghe in de raepstraete
He.: Joanna VERLEYE fa. Pieter bij Lievijne DE MEYER, nu ghetraut met Lieven DE CLERCQ
K. : Joannes = 3 jr ende Judocus DE SMEDT = 18 maenden
V.P.: Pieter DE SMET fs. Guillaume, oom
Recompense die dhauderigghe schuldigh is te doen aen haere weesen
Te weten dat den overledenen gheduerende sijn huwelijck beneffens desen deelvooght ende sijnen
anderen broeder ende suster hebben bij successie verkreghen ten sterfhuyse van sekeren Pieter
DE KESEL eenighe gronden van eirfven waervan sij lieden hun hebben laeten uytgrooten ten
proffijtte van de hoirs van Lieven DE KESEL als medegherechte ten voornoemden sterfhuyse en
waer vooren den overledenen over sijn paert ende deel heeft ontfanghen tot 16 £ gr. courant gelt
waer van dese hauderigghe alhier over dhelft recompaense moet doen
Compareerde in persoonen Lieven DE CLERCQ ende Joanna VERLEYE sijne huysvrauwe te
vooren wdwe van Lieven DE SMEDT fs. Gulliame welcke comparanten staende vooghden wierden
ghecreert over de twee minderjaerighe kinderen . . .
...
Compareerde in persoone Pieter BUYSE fs. Jooris welcken comparant hem verclaerde te stellen
seker ende borghe over Lieven DE CLERCQ ende Joanna VERLEYE sijne huysvrauwe te vooren
wdwe van Lieven DE SMEDT dit voor den staet in baeten ende commeren 16de jan. 1754
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet maeckt ende overgheeft (Reg. 206 fo 88)
Gulliame FIERS van alsulcken ontfanck ende administratie als hij heeft ghenomen als staenden
voght over Marie Catherine FIERS minderjaerighe dochter van Martinus FIERS tsijnen 1ste
huwelijck ghewonnen bij Petronelle VAN DER VENNET fa. Laureyns dit sedert den 9de sept. 1751
daete van het sluyten ende overgheven ende arresteren van den staet van goed ten sterfhuyse van
den voornoemden Martinus FIERS sweesen vader met Marie Magdalena VAN DER VENNET
hauderigghe bleven alsnu in huwelijck met Pieter Francois GILLIS
Is nogh ghemeene ghebleven tot laste van Livijne CORNELIS in huwelijck met Jaspaert WIEME
over achterstallen van cheynspachten gherekent tot den 19de april daete van het scheeden van de
ghemeensaemhede van het sterfhuys de somme van 5 £ gr.
Den rendant heeft betaelt aen dheer Philippe DEFAULX Ampman deser prochie over different
verschot van gelde gedaen int coopen van verscheyde nootsaeckelijcke cleederen ende lijnwaet voor
de weese Marie Catherine FIERS
Betaelt aen Marie VAN QUICKENBORNE sweesen grootmoeder paterneel ter rekeninghe van
tgonne de weese moet betaelen ter causen het accort tusschen haer ende haeren sone sweesen vader
aengegaen van daeten 9de july 1736 de somme van 4 £ gr.
27ste febr. 1754
-----------------------------------------------------Pro Deo Jan DE DAPPER fs. Marten ende Joosijntien LOOTENS
overl. Dronghen op den 19de jan. 1753 in den wijck van Aelewijn
He.: Joosijntien DE SCHUYTERE, fa. Jan
K.: Adriaen DE DAPPERE bij huwelijcke staet, Marie DE DAPPERE in huwelijck met Pieter
BRAEM, Joanna = 28 jr, Lieven = 20 jr, Petronelle = 19 jr ende Frans DE DAPPERE = 16 jr
V.P. Melchior DE DAPPERE, fs. Marten broeder van den overledenen
Desen sterfhuyse competeert een sleght hutken staende op cheynsgront van ontrent 900 roen landt
competerende aen mijn heer HEIRWEGHE deken ende pastor van Bellem 13de maerte 1754
-----------------------------------------------------Pro Deo Isabelle DE VLIEGHER fa. Jan, overl. Dronghen op den 3de nov. 1753
Hr.: Lieven DE VREESE fs. Lieven
V.M.: Geeraert DE VLIEGHER broeder van de overledene
K.: Jacobus ende Philippe DE VREESE bij huwelijcke staet hun selfs, Isabelle DE VREESE in
huwelijck met Marten BOCKAERT, Gillis = 22 jr en Jan DE VREESE = 20 jr.
Een huyseken staende op pachtlant van Joos DOBBELAERE die het selve in cheyns heeft van mijn
heer ROMBAUT dat alhier wort gemeene gelaeten
13de maerte 1754
------------------------------------------------------
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Guillaume VAN RENTERGHEM, fs. Lievens bij Gelijntien GRIJP
(Reg. 206 fo 94)
overl. Dronghen den 2de january 1754 in den wijck Luchteren op de proprieteyt van Joe Theresia
Francoise MAUGNUS.
He.: Isabelle HIJE fa. Jans nu getrauwt met Joannes COCQUYT
V.P.: Livinus VAN RENTERGHEM fs. Geeraert cosijn
K.: Joannes Jacobus = 9 ½ jr, Jacobus Francies = 7 jr, Pieter Francies = 4 jr 5 maenden ende Marie
Magdalene VAN RENTERGHEM = 8 maenden.
Gronden van erfve commende van soverleden sijde
Een behuyst hofstedeken in de luchterstraete in pachte ghebruyckt bij Gheleyn FORTIER groot 32
roeden
Een partijken landt op Luchter cauter nevens de hofstede van de hoirs van Joannes NESE ende Pieter
VAN DE WALLE oost den Luchterkerckwech suyt ende west de voornoemde hoirs noort dhoirs van
Jan VAN RENTERGHEM fs. Guillaeme groot in erfve 250 roeden
Noch een partije landt ghenaemt den Dombulck gheleghen in den wijck van Luchteren suyt den
Brugschen herrewegh groot met de helft van het drefken tot 550 roeden
Noch de helft van eenen bulck landt gheleghen op den Doorenplasch ghenaempt Verberrenstede in
pachte bij Jaspaert WIEME abouterende noort d’hoirs van Joanna VAN DE GHEHUCHTE
overledene huysvrauwe van Jacobus DRIGHE met de wederhelft van den bulck
Compareerde in persoone Pieter HIJE fs. Jan welcke hem verclaerde te stellen als seker ende borghe
over Isabelle HIJE fa. Jan weduwe bleven ten sterfhuyse
13de maerte 1754
-----------------------------------------------------Joos DHANNES (DHAENENS), fs.. Jan bij Pieternelle BOONE
(Reg. 206 fo 106)
overl. Dronghen den 10de dec. 1753 in den wijck Keuse op de proprieteyt van mhr Martinus ELBO
He.: Pieternelle LIPPENS fa. Pieters
V.P.: Frans D’HANNES fs. Jans, cosijn (op een ander blad schrijft men D’HAENENS)
K. : Pieter D’HANNES = 28 jr jonghman ende Carel D’HANNES bet 25 jr hun selfs man ,
Livinus = 24 jr ende Pieternelle DHANNES = 22 jr
27ste maerte 1754
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgeeft
(Reg. 206 fo 109v)
Pieter MESTACH fs.Francois van alsulcke ontfanck ende administratie als hij heeft gehadt in
qualiteyt van staende voght over de 5 minderjaerighe kinderen van Jan VAN RENTERGHEM ende
Marie GRIJP dit sedert den 12de maerte 1749 daete van het sluyten van sijne 1ste rekeninghe . . . .
Den rendant heeft ontfanghen van Norbert VAN HOOREBEKE over het import van sweesen paert
van de successie op hun vervallen bij den overlijden van joe Petronelle GOETHALS fa. Charles fs.
Jooris ende van Magdalene VAN HOOREBEKE fa. Charles bij Cathelijne GOETHALS overleden
in Ghendt breeder volghens de act van transactie bij Norbert VAN HOOREBEKE aengegaen
jeghens dheeren Geeraert Francois ende Charles BAUWENS de somme van 10 £ gr.
Item betaelt aen Gulliaeme VAN RENTERGHEM over een jaer onderhaut van de weese Petronelle
VAN RENTERGHEM van daeten 14de july 1749 de somme van 1 £ gr.
Item betaelt aen den selven Gulliaeme VAN RENTERGHEM over twee jaeren onderhaudt van de
voorseyde weese Petronelle VAN RENTERGHEM tleste verschenen de lesten april 1751 van daeten
den 5de maert 1752 de soùmme van 1£ gr.
Item betaelt aen de weese van Marie VAN RENTERGHEM over den coop van differente cleederen
ende lijnwaet de somme van £ 5-3-3 . . .
22ste meye 1754
-----------------------------------------------------(Reg. 206 fo 112)
Pieter VAN BEVEREN fs. Jan, overl. Dronghen 21ste febr. 1754
He.: Joanna DE VREESE fa. Louys
K.: Geeraert = 23 jr, Jan = 18 jr, Livijne = 19 jr, Anne = 12 jr ende Joanna VAN BEVEREN = 10 jr
V.P.: Lieven VAN BEVEREN fs. Jan broeder van den overledenen
Gronden van eirfven binnen huwelijcke gheconquesteert
Een hofstede bij dhauderigghe bewoont met al de drooghe ende groene catheylen daer op staende
de welcke noch worden ghemeene ghelaeten abouterende oost de Moeschaeverstraete groot in
eirven ontrent 200 roeden
22ste meye 1754
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Anna SCHELSTRAETE fa. Joos ende Joanna LANOY
(Reg. 206 fo 115v)
overl. Dronghen 10de febr. 1754 ten huyse van Frans VERHELST causa uxoris
Wdwe van Andries TOCH
K.: Frans VERHELST fs. Jan in huwelijck met Petronelle TOCH, Jan TOCH ende Philippe DE
VREESE vader ende voght over sijn vier minderjaerighe kinderen bij Livijne TOCH
Aen dese sterfhuyse competeert een hofstede in Dronghen in cheyns ghenomen voor eenen termijn
van 28 jaeren daervan het 1ste jaer inganck ghenomen heeft met kerssavont 1732 op een partije landt
groot 528 roeden competerende Pieter DE WULF fs. Lieven
22ste meye 1754
-----------------------------------------------------Livijne VAN DEN ABEELE fa. Jan ende Petronelle ROEGES
(Reg. 206 fo 118v)
overl. Dronghen 18de febr. 1754
Wdwe (in haar 1ste x) van Jan HYDE tsijnen 3de huwelijck
K. (uit haar1ste x):: Marie Catharine HYDE = 8 jr.
V.P.: Lieven HYDE fs. Jan broeder van halven bedde
Hr.(in haar 2de x): Francois VAN HUFFEL fs. Pieter
K. (uit haar 2de x): Jacobus ende Joannes Francois VAN HUFFEL beede aut beth 17 maenden
V.M.: Joannes VAN DEN ABEELE fs. Jan voornoemt oom.
Aen d’overledene heeft uyt den hoofde van haere moeder ghecompeteert d’helft van een partije landt
gheleghen binnen de prochie van Lockeren op dheerlijckhede van Dronghen ghenaemt het achterste
polderken groot 518 roeden dies de wederhelft competeert aen Joannes VAN DEN HABEELE
voornoemt welcke helft sij hebben ghecedeert aen den selven Joannes VAN DEN HABEELE
Judocus SCHELSTRAETE Schepenen deser prochie dewelcke verclaerde hem te stellen als seker
ende borghe over Lieven HYDE fs Jan sijnen schoonsone dit voor den ontfanck ende administratie
bij den selven Lieven HYDE te nemen in qualiteyt van staenden vooght over Marie Catharine HYDE
fa. Jan voorseyt tsijnen derden huwelijck
Compareerde in persoone Jacobus LOONTIENS herbergier in de Boskeete binnen dese prochie
welcken comparant hem verclaerde te stellen als seker ende borghe over Frans VAN HUFFEL fs.
Pieter, dit voor den SVG ten sterfhuyse van Livijne VAN DEN HABEELE 3de july 1754
-----------------------------------------------------Judocus BRUGGHEMAN fs. Judocus bij Petronelle VERMEERE
(Reg. 206 fo 131v)
overl. Dronghen den 12de maerte 1754 in den wijck van Noorthaut
Wdnr in(1ste x) van Lievijne TEMMERMAN
K.(1ste x):Pieter BRUGGHEMAN = 10 jr
V.M.: Pieter TEMMERMAN fs. Lieven inwoonder deser prochie
He.(2de x): Catharine DE SCHEPPER fa. Francois ghewonnen bij Joanna DE WULF
K. (uit 2e x): Jacobus = 4 jr en Jan Baptist BRUGGHEMAN = 22 maenden, alsmede nogh een kindt
daer dese hauderigghe bekent van swangher ende bevrucht te wesen
V.P.: Joseph VERMEERE, cosijn, woonende tot Leerne
Gronden van eirfven compiterende aen de voornoemde weese Pieter BRUGGHEMAN bij successie
van Lievijne TEMMERMAN 1ste huysvrauwe gheweest daer dese hauderigghe met de weesen maer
gherecht sijn totter hilft ende nogh tot een achste paert deurgaende uyt den hoofde ende versterfte
van Lucia BRUGGHEMAN oock kint gheweest van den overledenen met Lievijne TEMMERMAN.
De vijf deelen van achte van de catheylen soo drooghe als groene staende op een behuysde hofstede
gelegen in den wijck van Noorthaut daer den overledenen in gestorven is dat met nogh een stuck
landt daer annex tsaemen groot 400 roeden aubouterende noort oost Geeraert DOBBELAERE causa
uxoris suyt west de hoirs van wijlent Herman CORNELIS
Ghelijcke deelen van de catheylen die sijn staende op de partije landt wesende een deel boomgaert
groot tot 150 roeden gheleghen als vooren
Vijf ghelijcke deelen van achte van de catheylen die sijn staende op een partije landt ghenaemt het
boontjen groot tot 275 roeden gheleghen als vooren abouterende noort oost de straete loopende van
de Noorthautstraete naer den streepbosch
11de sept. 1754
------------------------------------------------------
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Ghesien de requeste ghepresenteert bij Christine Jacoba LANTSMAN (Reg.206 fo 117v)
geboren den 12de jan. 1732 ende Joanne Marie LANTSMAN geboren den 25ste meye 1734 beyde
fa. Joannes en van Barbarina DE BUCK en beyde geboren in de prochie van Dronghen, dat sij
supplianten geirne souden ghestelt worden buyten protectie van voghdije ende ghemaeckt hun selfs
vrauwen omme te dirigeren hunnen persoon ende goederen om te connen te eviteren de oncosten van
het ontgonste decreet van hunne hofstede ende mede gaende gronden in den wijck Beekstraete
bewoont ende ghebruyckt bij Jan SNAUWAERT in huwelijck met de Barbarine DE BUCK hunne
moeder, ten vervolghe van Joseph BAERT soo over sijn selven causa uxoris als over de voordere
kinderen van Joannes DE MEYER voor het capitael eender rente van £ 94-9-9-6 dnrs wisselgeldt
crooserende in advenante van den penninck twintigh dannof de croosen ontrent de vier jaeren
verachtert ende onbetaelt staen, de welcke Jan SNAUWAERT ende sijne huysvrauwe
supplianten moeder ten deele nochte geheele niet en connen voldoen als hun onvoorsien vinden van
eenighe penninghen, oorsaecke de supplianten hun ghenootsaeckt vinden te keeren tot UL. heeren
12de juny 1754
-----------------------------------------------------Melchior DE DAPPERE fs. Marten ende Joosijntien LOOTENS
(Reg. 206 fo 124v)
overl. Dronghen op den 24ste maerte 1754 in den wijck van Aelewijn
He.: Francoise STEYAERT fa. Pieter
K.: Joannes = 25 jr, Franchois = 23 jr, Pieter = 19 jr, Marie Anne = 13 jr, Lieven = 9 jr ende
Martinus DE DAPPERE = 7 jr.
V.P. : Lieven DE DAPPER, broeder van den overledenen
Huys op cheynsgrond met stallijnghen ende voordere edificien met de lande daermede gaende groot
een oudt ghemet competerende mijn heer VAN LOOVELDE
3de july 1754
-----------------------------------------------------Cathelijne DE MEYER fa. Joos
(Reg. 206 fo 127v)
overl. Dronghen den 19de nov. 1753 in den wijck van Alewijn ten huyse van Pieter DE WULF fs.
Joos in huwelijck met Livijne LOOTENS fa. Maurus
Wdwe van Maurus LOOTENS
V.M.: Pieter DE WULF fs. Joos voornoemt presenterende desen aen Jan DE SCHUYTER in
huwelijck ghehadt Joanna LOOTENS fs. Maurus voornoemt met kinderen Lieven = 18 jr, Francies
= 8 jr ende Joanne Louise DE SCHUYTER = 4 ½ jr. Francies DE WULF fs. Pieters in huwelijck
met Joosijntien LOOTENS fa. Maurus
V.P.: Andries LOOTENS fs. Jans cosijn, vooght over de weesen Lieven LOOTENS fs. Maurus bij
Pietronelle DE WULF fa. Lieven met naemen Joannes 21 jr, Anne Marie = 19 jr, Pieter Frans =
18 jr. ende Francies LOOTENS = 17 jr al filia en filius Lievens, alsmede deelvooght over de
kinderen van wijlent Joannes COPPENS bij Marie LOOTENS fa. Maurus te weten Pieter = 12 jr,
Marie Anne COPPENS = 9 jr alle kinderen ende kints kinderen van Cathelijne DE MEYER
Gronden van erfve gheconquesteert bij d’overledene staende haer huwelijck met Maurus LOOTENS
ligghende noch onverdeelt met haere kinderen. Een behuysde hofstede noort de Alewijnstraete met
dhelft van een bulck groot 180 roeden . . . . . .
...
...
30ste july 1754
-----------------------------------------------------Joannes GOETHALS fs. Maurus ende van Janneken VAN LAECKE
(Reg. 206 fo 136v)
overl. Dronghen op den 10de sept. 1754 in den wijck van Luchteren
He.: Joanne DE MOOR fa. Joos ende Angeline VERCAUTEREN
V.P.: Jacobus CORNELIS, cosijn
K.: Joanne GOETHALS in huwelijck met Jacobus DE SCHEPPER ende Marie Magdalene
GOETHALS bij competente ouderdom van beth dan 25 jr. haer selfs, Pieter Francois = 23 jr,
Marie Francoise = 15 jr, Judoca = 13 jr ende Christine GOETHALS = 9 jr
Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overleden bij successie van sijne ouders
ende Carel GOETHALS sijnen broeder.
In den wijck van Luchteren een hofstedeken met de huyse schuere ende stallen groot een half
ghemet paelende west de Luchterstraete noort dheer Ferdinand DE BRABANDER oost den heere
van ANVIJN suyt den selven DE BRABANDER bij den sterfhuyse ghebruyckt 6de nov. 1754
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Monica PALET (POLLET), fa. Pieter bij Anne Marie VAN DEN BERGHE (Reg. 206 fo 142v)
overl. Dronghen den 3de oct. 1754 in den wijck ghenaempt Vierheckens
Hr.: Pieter CORIJN fs. Joos, winkelier, herbergier
V.M.: Joannes PALET fs. Pieter, oom inwoonder van de stadt Ghendt op het H. Kerst
K.: Joanna Marie = 18 jr, Joannes = 17 jr, Pieter = 12 jr, Anna Marie = 10 jr, Norbertus Joannes
= 8 jr ende Dorothea CORIJN = 3 jr.
29ste jan. 1755
-----------------------------------------------------Pro Deo Elisabeth DOBBELAERE fa. Pieter, overl. Dronghen den 25ste aug. 1754 ten huyse van
Pieter VAN QUICKELBERGHE fs. Lieven
Wdwe van Lieven VAN VAN QUICKELBERGHE voornoemt
V.M.: Pieter VAN QUICKELBERGHE voorseyt aen Norbert VAN QUICKELBERGHE, Joosijntien
STAELINS moeder ende vooghde van haer vier kinderen verweckt bij Lieven VAN
QUICKELBERGHE ende aen Lieven CRIEL vader ende voght over sijn drij kinderen in sijn
2de huwelijck ghewonnen Tanneken VAN QUICKELBERGHE alle viere kinderen van de overledene
staende hun huwelijck bij den voornoemden Lieven VAN QUICKELBERGHE
Venditie van de ghemeene baete op daete van 8ste sept. 1754
29ste jan. 1755
-----------------------------------------------------Repartitie tusschen Pieter DE WULF in huwelijck met Livijne LOOTENS, (Reg. 206 fo 147)
Joannes DE SCHUYTER fs. Marten vader ende vooght van sijn drie minderjaerighe kinderen
ghewonnen in 1ste huwelijck met Joanna LOOTENS, Petronelle DE WULF fa. Lieven moeder ende
vooghde van haer vier minderjaerighe kinderen staende haer 1ste huwelijck ghewonnen bij Lieven
LOOTENS sone ende dochter van Maurus LOOTENS ende van Cathelijne DE MEYER,
voorts Andries LOOTENS fs. Jan als staenden voght over de weesen van Jan COPPENS ghewonnen
bij Marie LOOTENS oock dochter van Maurus ende Cathelijne DE MEYER, mitsgaders Frans DE
WULF in huwelijck met Joosijntien LOOTENS oock fa. van Maurus ende Cathelijne DE MEYER
ten sterfhuyse van Cathelijne DE MEYER
Publicquelijck verkocht twee hofsteden gheleghen in den wijck Halewijn op den 29ste jan. 1755
De 1ste hofstede bestaet in eene hofstede met den huyse schuere stallen ende voordere edificien daer
op staende groot 685 roeden met een partije landt groot 180 roeden, maeckende deel uyt van den
boomgaert van dese hofstede met een partijken landt ghenaemt de peirdeweede groot 211 roeden met
een bosch groot 212 roeden ghebruyckt bij Pieter DE WULF fs. Joos ende aen hem verkocht
De 2de hofstede met den huyse schuere stallen ende voordere edificien gheleghen als de voorgaende
groot 221 roeden paelende noort de Halewijn straete met een partijken landt op Halewijn Cauter
ghenaemt het poortacker groot 64 roeden met een partije landt ghenaemt den herpel groot ontrent
342 roeden ende eenen ghebijlden bulck landt ghenaemt den Keghel groot 135 roeden
In pachte ghebruyckt bij Jan DE SCHUYTER fs. Marten. De voorgaende hofstede ende gronden
sijn verkocht op den 15de jan. 1755 aen Jan DE SCHUYTER fs. Marten
12de maerte 1755
-----------------------------------------------------Pieter BRAEM fs. Joos, overl. Dronghen 21ste feb. 1755
(Reg. 206 fo 163)
Wdnr van Joanna ROBBENS
K. (uit 1e x): Francies = 13 jr, Joannes = 11 jr ende Carliene BRAEM = 7 jr.
He.: Livina ACKE fa. Pieters
K. (uit 2e x): Judocus BRAEM
V.P.: Norbert BRAEM fs. Joos voornoemt, oom woonachtigh tot Maria Leerne
V.M.: Joannnes ACKE fs. Pieters voornoemt woonende tot Ste Martens Laethem
Gronden van erfven bij den overleden achtergelaeten binnen de prochie van Dronghen
D’helft deurgaende van een hofstedeken danof de wederhelft compiteert de voorseyde 3 kinderen uit
het 1ste huwelijck groot 100 roeden palende oost ende suyt de Schuyterstraete west de abdije van
Dronghen verkreghen bij coope jeghens Judocus DE BUCK in huwelijck met Isabelle Jacoba VAN
HECKE fa. Pieters als hoir unicq van broeder Jan VAN HECKE
Compareerde in persoone Carel HEYNDRICX fs. Jans inwoonder deser prochie op het dorp welcken
hem verclaerde te stellen seker ende borghe over Norbert BRAEM fs. Joos sijnen swaegher vooght
over de drij weesen uyt het 1ste huwelijck van sijnen broeder Pieter BRAEM 21ste meye 1755
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Rekeninghe bewijs ende relicqua die bij dese maeckt ende overgheeft
(Reg. 206 fo 153)
Joseph BAERT in huwelijck met Joanna DE MEYER fa. Joannes bij Jacquemijntien LANDTSMAN
van alsulcke ontfanck handelinghe ende administratie in qualiteyt van staende vooght over de drij
kinderen van Joannes DE MEYER ende Jacquemijntien LANDTSMAN voorseyt tsedert den 18de
july 1753 daete van het overgheven sijner leste rekeninghe
7de meye 1755
-----------------------------------------------------SVG Jan DE VREESE fs. Lievens
(Reg. 206 fo 157v)
overl. Dronghen den 16de dec. 1754 in den wijck van Barelvelde op de proprieteyt van mijnheer
N: CLOOSTERMAN pbr.
Wdnr. in(1ste x).: van Isabelle DE MUYTER fa. Geeraert
K (1ste x).: Anne Marie DE VREESE in huwelijck met Lieven DE SCHEPPER
twee van haere susters sijn overleden
Wdnr. in (2de x).: van Joanna HUYSE fa. Pieters (SVG ghepasseert den 17de oct. 1735)
K (2de x).: Pieter = 23 jr, Livijne = 21 jr.
V.M.: Jan HUYSE fs. Pieter
Wdnr (3de x).: van Anna GOETHALS (Geen SVG gemaakt)
K (3de x).: Joanna = 18 jr en Francois DE VREESE = 16 jr
V.P.: Pieter DE VREESE fs. Lieven oom
21ste meye 1755
-----------------------------------------------------SVG Andries DHAESE fs. Joos,
(Reg. 206 fo 169v)
overl. Dronghen den 27ste maerte 1755 in den wijck van Luchteren
Wdnr. in (1ste x) van Joosijne DE BRABANDER
K. (1ste x) : Francoise DHAESE in huwelijck met Lieven DE SMEDT
He. (2de x): Marie VAN DE GEHUCHTE fa. Joos
K.: (2de x) : Judocus Francies = 15 jr ende Marianne DHAESE = 12 ½ jr.
V.P. : Andries STROBBE fs. Jacobus tot Nazareth, cosijn
V.M.: Joannes VAN DE GEHUCHTE fs. Joos voornoemt inwoonder in den wijck van Halewijn
Den overledene heeft in cheyns ghenomen kerstavont 1737 van jonckheer Jan Charles PIERS heere
van Welle Eechaute etc.. eene partije landt binnen Dronghen groot ontrent 4 ghemeten sijnde den
westcant van een meerdere partije ghenaemt den poortbulck voor een termijn van 29 jaeren ende
heeft ghebauwt ende gheplant een huys schuere boomen ende haeghen.
21ste meye 1755
-----------------------------------------------------SVG Pro Deo Joannes RIJCKENBOURGH fs. Joannes,
overl. Dronghen den 29ste dec. 1754 in de Schuyterstraete
Wdnr in (1ste x) van Godelieve WAMBEKE
K.: (1ste x): Jan RIJCKENBOURGH ende Lievijne RIJCKENBOURGH in huwelijck met Pieter
MYNCKE, Augustinus RIJCKENBOURGH ende Lieven RIJCKENBOURGH den welcken een
overjaerighe weese is ende innocent ofte wel onnoosel
He. (2de x): Anna MEIRRESON, fa. Pieter ghewonnen bij Joosijntien VAN DE GHEHUCHTE
K. (2de x): Carel ende Jacobus RIJCKENBOURGH bij competente aude van 25 jaeren , Lucia =
22 jr, Bernardus = 20 jr, Joanna Maria = 17 jr, ende Joosijntien RIJCKENBOURGH = 8 jr.
V.P. : Joannes Baptist CEUTRICX causa uxoris woonende binnen de stadt Ghendt
Hauden in cheynspacht van dhr ende meester den secretaris GOETHALS causa uxoris een behuysde
hofstede met oock nogh twee partijkens van lande groot ontrent 400 roeden voor een termijn van 29
jaeren dies het 1ste jaer inganck ghenomen heeft kersavont 1739
28ste meye 1755
-----------------------------------------------------SVG Joannes NEFEL fs. Pieter bij Livijne VAN LEEUWEN
overl. Dronghen den 9de jan. 1755 op het dorp
Wdnr in (1ste x) van Anna Marie VAN HULLE (SVG van 9de meye 1742)
K. (1ste x): Pieter Jacobus NEFEL beth 16 jr
He.(2de x): Joanne Marie MOEYKENS fa. Lowijs
K. (2de x): Marie Magdalene NEFEL = 4 jr en 9 maent.
V.P.: Judocus DE VOLDER causa uxoris, cosijn
4de juny 1755
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Ghesien de requeste ghepresenteert bij Norbert BRAEM fs. Joos als (Reg. 206 fo 174v)
staenden vooght over de drij minderjaerighe kinderen van Pieter BRAEM tsijnen 1ste huwelijck bij
Joanna ROBBENS, voorts Livijne ACKE fa. Pieter, weduwe van den selven Pieter BRAEM moeder
ende staende vooghde van Judocus BRAEM haeren minderjaerighen sone, dat aen de weesen van
1ste bedde hadde ghecompeteert tot d’helft deurgaende van een hofstedeken in de wijck van
Schuyter straete groot 200 roen danof de wederhelft van den grond ende d’helft van d’helft van alle
de edificien ende catheylen hadde ghecompeteert aen alle de weesen soo van 1ste als van 2de bedde
Het gemelde hofstedeken is publicquelijck op den 21ste meye 1755 verkocht aen Maximiliaen
DE SCHUYTER voor de somme van 88 £ 9 sch. 3 gr. wisselgeldt
18de juny 1755
-----------------------------------------------------SVG Pieter BERSOEN fs. Guilliame bij Janneken t’SOEN
(Reg. 206 fo 175)
de
overl. Dronghen den 18 meye 1755 in den wijck Schuyterstraete
Wdnr in 1ste huwelijck van Livina DE MAEGHT fa. Andries
Wdnr in 2de huwelijck van Isabelle ICKET fa. Pieter
K. (2de x): Joanna = 6 jr en 9 maenden, Francoise BERSOEN = 5 ½ jr.
V.M.: Pieter ICKET grootvader
He.(3de x): Petronelle VAN DE GEHUCHTE fa. Joannes
K.(3de x): Marie Therese = 2 ½ jr ende Joannes Francois BERSOEN = 6 maenden
V.P.: Francies BERSOEN fs. Joannes, cosijn
Contract antenuptiael
Compareerden voor mij Louis Norbert DE SCHUYTER notaris tot Ghendt ter presentie van de
ghetuighen onderghenoemt in persoone Pieter BERSOEN fs. Guilliame weduwaer ende Petronelle
VAN DE GEHUCHTE fa. Jan jonghe dochter bij competente auderdom haer selfs ende niet min
gheassisteert met haeren vader woonende tot St Martens Leerne . . . . . .
ter presentie van
Maximiliaen DE SCHUYTER fs. Pieter ende Joannes Josephus SCHUERMAN fs. Augustinus
ghetuyghen hiertoe aensocht . . .
. . . hebben onderteekent den 29ste octobre 1751
Gronden van erfven bij den overleden achterghelaeten hem toeghecomen bij coope staende sijn
eerste huwelijck met Livijne DE MAEGHT fa. Andries ghedaen jeghens Jan DE MAEGHT fs.
Andries sijnen swaegher van daeten den 23ste novembre 1719
Een hofstede met den huyse schuere stallen ende voordere edificien daerop staende gheleghen in
Dronghen in de Schuyterstraete groot 300 roeden bij den sterfhuyse ghebruyckt 18de juny 1755
-----------------------------------------------------SVG Francies VAN DER MEIRSCH fs. Pieter ende Marie VAN GREMBERGHE (Reg. 206 fo 194v)
overl. Dronghen op den 30ste maerte 1755 in den wijck Halewijn
He.: Joanna DE VREESE fa. Guilliame nogh bevrucht met kint
V.P.: Jacobus VAN DER MEIRSCH fs. Pieter voornoemt
K.: Petronelle = 11 jr, Jan Francois aut beth 5 jr ende Pieter Francies VAN DER MEIRSCH = 2 ½ r.
Frans VAN DE VEERE fs. Marten woonachtigh tot Waerschoot in den wijck Voorde welcken
comparant hem verclaerde te stellen als seker ende borge over Joanna DE VREESE fa. Guilliame
dit voor den SVG ten sterfhuyse van Frans VAN DER MEIRSCH
30ste july 1755
-----------------------------------------------------SVG Melchior DE DAPPER fs. Frans ende Joanna PROVOST
overl. Dronghen op den 15de meye 1755
He.: Catharine VEREECKE fa. Pieter
K.: Pieter = 10 jr, Caroline = 8 jr, Joanna Louise = 5 jr en Joannes DE DAPPER = 1 jr.
V.P.: Lieven DE DAPPERE broeder van den overledenen
Desen sterfhuyse competeert alf ende alf een behuysde ende beschuerde hofstede daer den
overledenen vuyt ghestorfven is met alle de voordere groene ende drooghe catheylen staende ten titel
van cheynse op een ghemet landt competerende mijn heer VAN DEN BOSSCHE in Gendt ende voor
desen sterfhuyse een alf ghemet wannof tresterende oock ten titel van cheynse gebruyckt wort bij de
weduwe ende dhoirs van Jacques FORTIERE
30ste july 1755
------------------------------------------------------
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Marie Petronelle BACQUILLIAU
(Reg. 206 fo 202v)
fa. Jan tsijnen 3de huwelijck met Elisabeth VERBIEST
overl. Dronghen den 7de sept. 1754 in den wijck van de Schuyterstraete, zonder lichaemelijck hoors
Hr.: Pieter MESTDAGH burghmeester der selver prochie van Dronghen.
Aen de kinderen Joannes en Jacobus HORIE fs. Pieter HORIE in het 1ste huwelijck van Cathelijne
BACKELLIAU fa. Jan ghewonnen bij Elisabeth VERBIEST.
Voorts Francies ende Livijne DE VLIEGHER in huwelijck met Jan DE PAUW, Marie DE
VLIEGHER in huwelijck met Anthone HYDE, Gillis DE PAUW vader ende voght van Frans DE
PAUW ghewonnen bij Catharine DE VLIEGHER sone ende dochters van Adriaen DE VLIEGHER
in het 2de huwelijck van Cathelijne BACKELLIAU fa. Jan ghewonnen bij Elisabeth VERBIEST
De wederhelft van de vaderlijcke sijde wordt ghepresenteert bij Joanna MONNIE fa. Philip ende
Anna BACQUILLIAU fa. Jan suster was van halven bedde van de overledene.
De andere helft van de wederhelft moet ghenoten worden bij Livinus, Joannes ende Pieter MONNIE
fs. Guilliame fs. Philippe ende Anna BACQUILLIAU voornoemt
Contract antenuptiael . . . . . Pieter MESTAGH fs. Francies wdnr met vijf kinderen . . . . . .
en Petronelle BACQUILLIAU weduwe van Francies DE BACKER zonder kinderen.
Gronden van erfven bij d’overledene totter helft ten huwelijck gebracht ende de wederhelft jeghens
dhoors van Francies DE BACKER haeren 1ste man geduerende het huwelijck met desen hauder
Binnen Dronghen in den wijck Baerelvelde een partije bosch ghenaemt Calle Moeyenbosch groot
ontrent 1488 roeden paelende oost de streepstraete vercreghen bij coope jeghens Jor Philip Louis
VAN DER LAEN in daeten 22ste nov. 1725
Een partije landt in den wijck Rovelt groot ontrent 900 roeden paelende oost d’abdije van Dronghen
wesende nu ten deele hofstede in cheynse ghebruyckt bij Lieven VAN HECKE .
Een hofstedeken in den wijck Baerelvelde groot ontrent 140 roeden ghecommen bij coope jeghens
Jan VERHULST fs. Jan van daeten 25ste nov. 1725 in pachte gebruyckt bij Pieter PHILIPS.
Een partije landt gheleghen in den wijck van Capellenacker groot ontrent 690 roeden ghecomen bij
coope alsvooren jeghens Joos BELLAERT ende Jacquemijntien DE VREESE sijne huysvrauwe van
daete den 19de dec. 1725, bij den sterfhuyse gebruyckt.
Een partije landt ghenaemt De Buyse ofte Slinghe groot 358 ghecomen bij coope van Joe Isabelle
Catharine VAN ALSVIJN grootmeesterigghe van het Begijnhof van Onse L. Vr. ter Hoeyen
Een partije meirsch in den wijck Keuse ghenaemt het ghemeente groot 450 roeden ghecommen bij
coope van Sr. Laureyns VAN DER VENNET heere van Abbeele van daete 17de april 1720
Item een partije bosch gheleghen binnen de prochie van Sinte Martens Laethem bachten Braeckele
ghenaemt den Quack groot ontrent 425 roeden . . . .
9de sept. 1755
-----------------------------------------------------Bewijs van de coopsommen gheprocedeert uyt eenighe goederen gheleghen (Reg. 206 fo 231)
in de prochie van Dronghen ghecompeteert hebbende tot een derde deel deurgaende aen Francois
DE PAUW fs. Gillis tsijnen 1ste huwelijck ghewonnen met Catherine DE VLIEGHER fs. Adriaen bij
successie van haere moeder ende de andere twee deelen aen Joanna MONNIE fa. Philip alsmede aen
Lieven ende Pieter MONNIE sone van Guilliame fs. Philip voorseyt bij successie van Marie
Petronelle BACQUILLIAU fa. Jan overleden huysvrauwe van Pieter MESTAGH Burghmeester van
dese prochie van Dronghen worden dese overghegheven bij Gillis DE PAUW vader ende vooght van
de voornoemde weese ter voldoeninghe aen d’ordonnantie begrepen in d’acte van approbatie van de
publicque vercoopinghe der selven goederen van daeten 4de juny 1755
Onder den 3de coop te coope gheveilt een hofstedeken aen Slindonck driesch groot 150 roeden,
ghemeene ende onverdeelt (ghecompeteert hebbende als hiervooren in het prohemium gheseyt) in
pachte ghebruyckt bij Lieven VAN MEENEN fs. Elias ende is verkocht op den 21ste meye 1755 aen
Christoffel BLANCHART voor de somme van 99 £ gr. 15 sch. gr. wisselgelt die dannof voor sijnen
command heeft gedenomeert Lieven VAN MEENEN fs. Elias voornompt
Onder den 4de coop is te coope gheveilt een partije landt in Dronghen op den boelenaere groot 400
roeden ende is verbleven op Judocus CODDENS voor 32 £ 11 sch. gr. 5de nov. 1755
------------------------------------------------------
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Jan SUCCAET fs. Pieter en Francoise DE MEYER
(Reg. 206 fo 232)
overl. Dronghen op den 17de july 1755 in den wijck Schuyterstraete
He. : Joanna CORIJN fa. Joos
K.: Judocus, Joannes, Petronelle SUCCAET in huwelijck met Joannes HOSTE, Marie Anne
SUCCAET in huwelijck met Martinus DHOOGE mitsgaders Pieter ende Livijne SUCCAET
hun selfs ende Anthone SUCCAET = 19 jr.
V.P.: Francies SUCCAET fs. Pieter cosijn
Compareerde Joannes SUCCAET fs. Jan woonende in Lootenhulle welcke hem verclaert te stellen
ende constitueren als seker ende borghe over sijne moeder Joanna CORIJN fa. Joos
Den overledenen heeft staende huwelijck met haer in cheyns ghenomen van Lutgarde BLOCQ op
den 6de jan. 1731 een hofstedeken met de medegaende gronden gelegen in dese prochie dies de
gronden voor een termijn van 29 jaeren ingegaen den 6de january 1731 alsnu competeren aen dheer
Philippe DE FAULX ampman deser prochie
5de nov. 1755
-----------------------------------------------------ende 1ste augmentatie toebehoorende Francies DE PAUW minderjaerighe sone van Gillis tsijnen
1ste huwelijck ghewonnen bij Catharine DE VLIEGHER fa. Adriaen bij Cathelijne BACKELLIAU
fa. Jan tsijnen 3de huwelijck met Marie VERBIEST dese weese toecomende bij den overlijden van
Marie Petronelle BACQUILLIAU fa. Jan tsijnen 3de huwelijk met Marie VERBIEST dese weirelt
overleden binnen dese prochie in de Schuyterstraete den 7de septembre 1754 waer hauder bleven is
Pieter MESTDAGH fs. Francies Burghmeester deser prochie van wien de selve weese voor een 6de
in dhelft van de vaderlijcke sijde ende een 6de deel van geheel de moederlijcke sijde hoir bedeghen is
dies de andere vijf deelen van sesse in dhelft van de vaderlijke ende van geheel de moederlijcke sijde
gepresenteert worden bij Joannes ende Jacobus HORIE fs. Pieter bij Cathelijne BACQUILLIAU
thaeren 1ste huwelijck voorts bij Francies ende Livijne DE VLIEGHER in huwelijck met Jan DE
PAUW ende Marie DE VLIEGHER in huwelijck met Anthone HYDE fs. ende fa. van Cathelijne
BACQUILLIAU thaeren 2de huwelijck ende Joanna MONNIE fa. Philip ende Anna BACQUILLIAU
die suster was van halven bedde alsmede bij Livinus, Joannes ende Pieter MONNIE alle drij sonen
van Guilliaeme oock sone was van Philippe ende Anna BACQUILLIAU voornoemt
Gronden van erfven aen Gillis DE PAUW over sijne weese benevens Jan DE PAUW causa uxoris
tsaemen te cavel ghevallen onder de letter B bij vercavelinghe tusschen alle d’hoirs ten sterfhuyse
gheworpen den 26ste maerte 1755
D’helft deurgaende van een partije meirsch in dese prochie in de laecke groot int geheele 1000
roeden ende alsoo over dese helft wesende den westcant 500 roeden, oost den hauder Pieter
MESTAGH met de wederhelft daerover de abdije van Dronghen
Een partije landt binnen de selve prochie ghenaemt de buyse ofte Slinghe groot 358 roen noort den
hauder Pieter MESTAGH
In den wijck van Barelvelde een hofstedeken met den huyse schuere ende voordere edificien
boomen haeghen drooghe ende groene catheylen daerop staende ende medegaende groot 140 roen
in pachte ghebruyckt bij Pieter PHILIPS
Besette rente de vorseyde weese benevens Jan DE PAUW causa uxoris tsaemen te cavel gevallen
ende belast met shauders bijleve als hiervooren te weten dhelft van een rente van 200 £ gr.
wisselgeldt capitaels int geheele crooserende in advenante van den penninck 25 sijnde 8 £ gr.
wisselgelt tsjaers dan de betaelinghe ghebeurende binnen de drij maenden naer iederen valdagh
...
...
5de nov. 1755
-----------------------------------------------------Pro Deo Marten HOSTE fs. Gillis bij Anna MATHIJS
overl. Dronghen op den 18de april 1755 in den wijck van de Beeckstraete
He.: Lievijne DHOOGHE fa. Frans
K.: Joannes Baptist = 5 jr, Judoca = ? ½ jr, Marie = 2 jr, Catharina ende Petronelle HOSTE = ?
V.P.: Balthazar HOSTE fs. Gillis voornompt
19de nov. 1755
------------------------------------------------------
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In dit bundel zijn praktisch alle papieren voor een groot deel over de ganse lengte op de zijkanten
volledig verteerd door de vochtigheid en zijn dus woorden en namen verdwenen.
Gillis DE MAEGHT fs. Andries bij Janneken VAN KERREBROECK (Reg. 206 fo 225v)
overl. Dronghen den 24e april 1755 wijck Slijndonck
He.: Pieternelle VAN HULLE fa. Pieters, was bevrucht van een kind ende het kinde corts naer het
baeren is overleden
Is overghevende aen Gillis ende JAN DE BOEVERE, Angeline DE BOEVERE al filij Lievens ende
Gillis voornoemt vooght van het kindt achtergelaeten bij Livijne DE BOEVERE oock fa Lievens dat
sij hadde ghewonnen bij Lieven BECKAERT staende hun huwelijck, bij naeme Caroline = 9 jr ende
verweest binnen Landeghem als aen Matijs BLANCKAERT ghetrauwt met Petronelle PATIJN
vader ende vooght over de weese achterghelaeten van wijlent Jan DE CLERCQ fs. Lieven die hij
ghewonnen hadt bij Pieternelle PATIJN voornoemt alle kinderen ende kinskinderen van Joanna
HAERENS fa. Gillijntien DE MAEGHT fa. Andries eyghen suster van den overledenen, eersten
hooftstaecke van volle bedde midsgaders Lieven GILLIS fs. Francies over sijn selven als vooght
over de kinderen achterghelaeten bij Joanna GILLIS fs. Francies sijne suster die sij ghewonnen
hadde bij Jan VERLINDE bij naeme Jacobus VERLINDE sijn selfs man in huwelijcken staet, Lecia
(=Lucia) VERLINDE = 23 jr, alle kinderen ende kinskinderen van Jacquemijntien DE MAEGHT fa.
Andries bij Driessijntien HYDE representerende eenen 2de hooftstaecke van alfven bedde
Er is een contract antenuptiael ghemaeckt den 24ste aug. 1742 tusschen Gillis DE MAEGHT fs.
Andries ende Petronelle VAN HULLE fa. Pieters alle 2 inwoonders van de prochie van Dronghen
Gronden van erfven commende van s’overleden sijde
Er wort vermelt dat Janneken VAN KERREBROECK weduwe van Andries DE MAEGHT in de
ghemeene vierschaere van Dronghen den 27ste sept. 1706 met de erfenisse daer op ghevolght,
ghegeven ende ghetransporteert heeft ten profijte van Jan ende Gillis DE MAEGHT haere 2 sonen
een behuysde hofstede op den wijck van Slijndonck sorterende onder de heerlijckheyt van ANVIJN
aldaer sij was wonende groot 228 roeden, ende nu Jan eerst ende dan Gillis DE MAEGHT sijn
overleden ende ten 2de een partijken landt groot 23 roeden, sijn nu in tgheheele ghedevolveert op
Gillis DE MAEGHT ende met het overlijden van denselven Gillis DE MAEGHT ende hij heeft
een kint achtergelaeten, soo sijn de ghemelde goederen alle ghedevolveert op het selve kindt dat
na sijn gheboorte is overleden, soo sijn de selve goederen commen aen de hoirs van het ghemelt
kindt
28ste jan 1756
-----------------------------------------------------Pieter VLERICK fs. Adriaen ende Marie PAPPENS
(Reg. 206 fo 235v)
overl. Dronghen den 1ste dec. 1755
He.: Joanna DE SMEDT fa. Geeraert ende Anna TUYTSCHAEVERS (leeft nog)
K.: Joannes = 15 jr 8m, Adriaen = 12 jr, Jacobus = 9 jr, Marie Anne = 5 jr ende Livijne = 2 jr 3 m.
V.P.: Jeron DE KEUCKELAERE oom causa uxoris
Compareerde in persoone Francies DE SCHUYTER fs. Jan woonende op Deynse stelt hem seker
ende borghe over Joanna DE SMEDT fa. Geeraert hauderigghe bleven
11de febr. 1756
-----------------------------------------------------Marie LANDTSMAN fa. Lieven ende van Elisabeth DE MUYTER
(Reg. 206 fo 239)
overl. Dronghen den 19de juny 1755
Hr.: Laureyns DOSSCHE fs. Jan
K.: Livijne DOSSCHE bij competente aude van 25 jr haer selfs, Judoca DOSSCHE geboren
den 12de augustus 1732
V.M.: Joos LANDTSMAN fs. Lieven, oom
Gronden van erfven bij den hauder staende huwelijck gheconquesteert
Een partije landt op de bruydtcauter ghenaemt de bruydt groot 278 roeden paelende noort den
Brugschen herwegh oost de paters chartreusen, suyt Judocus WEGGHE en Francies WILLEMOT,
west het bruydtstraetjen staende ter landboecke in het 16de bel. arlo 47 toeghecomen bij coope
jeghens Geeraert RIJCKBOST fs. Pieter ende sijne huysvrauwe Marie BRAEM te vooren weduwe
van Jan WILLEMOT van daete 10de dec. 1732, bij den sterfhuyse gebruyckt 24ste maerte 1756
------------------------------------------------------
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Rekeninghe van mij Pieter CORNELIS staende voocht over de minderjaerighe weese
achterghelaeten bij Lieven BEELAERT gewonnen bij Marie LIPPENS sijne eerste huysvrauwe
dat uytgegeven is voor de jonchste weese Jacobus Beelaert
Ontfanck van de rekeninghe van de gronden over de verschenen pachten gebruyckt bij Lieven
DE MEYER ende Lieven ROTTIERS . . .
...
...
...
Rekeninge van Frans VAN DER MEIRSCH als voocht over de weesen van Lieven BEELAERT
van al het gone ick hebbe gegeven ende verschoten tot onderhaut van de minderjaerighe weesen
Ick hebbe verackordeert met de weesen styfmoeder van Jacobus BEELAERT jongste weese van
Lieven BEELAERT voor 15 maenden onderhaut van kost kleederen ende scholgelt ten jaere 1751
ende 1752 verschenen den 3de meye 1752 voor de somme van 3 £ 13 sch. 4 gr. 28ste maerte 1756
-----------------------------------------------------Bewijs ende repartitie van de penninghen gheprocedeert van de gronden van erfve achterghelaeten
bij Gillis DE MAEGHT fs. Andries tsijnen 2de huwelijck bij Janneken VAN KERREBROECK
overleden in Dronghen op den wijck van Slindonck den 24ste april 1755 waer hauderigghe bleven
is Petronelle VAN HULLE die ghewonnen hebben een kindt tgonne corts na sijn overlijden is
gheboren ende insghelijckx overleden
Caroline BEKAERT fa. Lieven bij Livijne DE BOEVER fa. Lieven bij Janneken AERENS fa. Joos
bij Gillijntien DE MAEGHT.
Jacobus VERBANCK in huwelijck met Livijne DE CLERCQ fa. Jan fs. Lieven bij het voornoemde
Gillijntien DE MAEGHT thaeren 2de huwelijck
...
...
...
...
Lieven GILLIS fs. Francies bij Jacquemijntien DE MAEGHT fa. Andries tsijnen 1ste huwelijck bij
Drissijntien HYDE die suster was van halven bedde van de gemelde Gillis DE MAEGHT . . .
In het bundel is een uitgetekend schema voorzien met Andries DE MAEGHT als vader in 1ste en
2de huwelijk en met zijn nakomelingen, dat er uitziet als volgt:
Andries DE MAEGHT (1ste x) met Driessijntjen HYDE
|
Jaecquemijntien x met Frans GILLIS
____________|____________________
|
|
Lieven woont tot Baerle
Joanna x met Jan VERLINDE
____________|_____________
|
|
Jacobus getrouwd
Lucia nog weese
-----------------------------Andries DE MAEGHT (2de x) met Janneken VAN KERREBROECK
__________________|__________________________
|
|
|
Jan overleden
Gillis x met
Gillijntien (x 1) >>>> en in (x 2)
onbedeghen
Petronelle VAN HULLE
met N: AERENS
met Lieven DE CLERCQ
|
|
|
1 kind geboren na het
Janneken x met
Jan x met
+ van zijn vader en kort
Lieven DE BOEVER
Petronelle PATIJN
|
daarna overleden
|
|
|
|
|
Livijne x met
Gillis
Jan Angeline Livijne
Jacobus VERBANCK
Een bijkomend blad
Ten versoeck van Geeraert BLOMHAERT getrouwt met Petronelle VAN HULLE te vooren
weduwe van Gillis DE MAEGHT ende ten ghelijck versoecke van Gillis ende Joannes DE
BOEVERE met hunne consorten als Matijs BLANCKAERT vader ende vooght van de weesen
achterghelaeten bij wijlent Jan DE CLERCQ Saliger Memorie midsgaders Lieven GILLIS met
consorten alle respectieve hoirs van Gillis DE MAEGHT voornoemt
12de april 1756
------------------------------------------------------
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Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen overgheeft Lieven HYDE fs. Jan (Reg. 206 fo 243v)
tsijnen 1ste huwelijck ghewonnen bij Joosijne VAN DE WALLE in qualiteyt van staenden vooght
over de minderjaerighe kinderen van den voornomden Jan HYDE die hij gewonnen heeft soo in 1ste
als in 2de huwelijck met Anne Marie DE SMEDT dit sedert den 23ste febr. 1752 daete van het
...
overgeven ende sluyten van sijn 1ste rekeninghe presenterende dese aen Ulieden heeren
Item geeft den rendant te kennen dat hij over Jan Francies ende Petronelle HYDE sijnen broeder
ende suster van vollen bedde heeft ontfanghen over hun paert van de successie van joffrauwe
Petronelle GOETHALS fa. Charles de somme van 4£ 8 schel. 10 gr. 8 dnrs.
Dese twee weesen competeert de twee deelen van drije van een partije landt ghenaemt den
Neesenpoel groot int geheele 330 roeden, het 3de deel competeert den rendant, in pachte ghebruyckt
bij den rendant
Den rendant heeft ontfanghen 9 £ gr. van Lieven DE KEYSER fs. Pieter tot Scheldewindeke over
drij jaeren croos eender besette rente van 3 £ gr. tsjaers in proffijte van de vijf weesen opgelicht ende
beset op sijne hofstede ende medegaende gronden tot t’selve Scheldewindeke 16de april 1756
-----------------------------------------------------Lievijne DE SCHUYTER fa. Lieven bij Jacquemijntien VAN DER HULST (Reg. 206 fo 252v)
overl. Dronghen wijck Baerelvelde den 11de maerte 1756
Hr.: Laureyns JOOS fs. Pieter ghewonnen bij Janneken PHILIPS
K.: Pieter = 8 jr, Marie Anne = 6 jr, Lievijne = 4 jr ende Joanna Catharina JOOS = 11 maenden
V.M.: Francies VAN HOU styfvader van de overledene
Laureyns JOOS fs. Laureyns desen hauders oom, inwoonder deser prochie in den wijck Assels
verclaerde hem te stellen ende constitueren als seker ende borghe over Laureyns JOOS fs. Pieter
Gronden van eirfven commende van de sijde van den hauder
Een hofstede met den huyse schuere stallinghen daer annex met den backhoven met de fruyt ende
andere boomen daer op staende gheleghen in Dronghen op den wijck Baerelvelde aubouterende
noort oost joncker TRIEST de Lemberghe suyt den advocaet CLOOSTERMAN, west de
Baerelveltstraete ende noort Pieter VERHEGGHEN causa uxoris saemen groot in erfven 500 roeden
Een partije landt in Landeghem in wilden cauter bij den meulen groot ontrent de 200 roeden. Een
partijken landt gheleghen als vooren in den selven wijck ghenaemt de 100 roeden groot 100 roeden
Een partije landt in Landeghem in Wildencauter bij den meulen groot tot 200 roen 16de juny 1756
-----------------------------------------------------Maties (Matheus) BLANCKAERT fs. Judocus
(Reg. 206 fo 257v)
overl. Dronghen Slijndonck 10de april 1756 op de proprieteyt van de wdwe van A. HEYNDRICK
Wdnr in (1ste x) van Pieternelle GOEMINNE
K( 1ste x): Joanna in huwelijck gheweest met Judocus SNOECK, Joosijne BLANCKAERT in
huwelijck met Jacobus PAUWELS ende Livijne haer selfs vrouwe
Wdnr in (2de x) van Catharina SNICKAU
K. ( 2de x): Pieter = 22 jr, Jooris = 20 jr en Judocus BLANCKAERT = 13 jr
He. (3de x): Pieternelle PATIJN fa. Joos (eerst wdwe van Joannes DE CLERCK met één kind)
K. ( 3e x): Lowijs = 5 jr,
V.M.: Joos (Jooris?) BLANCKAERT fs. Judocus, oom woonachtigh tot Lovendeghem
dhouderigge gheeft te kennen dat sij staende haer 1ste huwelijck met Joannes DE CLERCK fs.
Lievens in cheynse ghenomen heeft eene partije landt met een cleen partijken meersch op den wijck
van Sleyndonck groot twee ghemeten proprieteyt van de weduwe Anthone HEYNDRICK ende
waerop sij hebben ghebauwt een huys ende stal beplant met fruyt boomen 16de juny 1756
-----------------------------------------------------Supplierende verthoont reverentelijck Paulus VAN KERCKVOORDE
(Reg. 206 fo 268)
houder ghebleven ten sterfhuyse van Marie ROYGES fa. Lauwerijns ende den SVG is
overghebrocht den 30ste juny 1756 en zij hebben tsaemen ghewonnen ses kinderen waervan het
outste kint maer acht jaer is ende het jonchste kint nu oudt is 7 maenden ende ghenootsaeckt is
gheweest het te besteden ende dat jaerelijcks is bedragende de somme van 8 £ gr. boven het gonne
het noodigh heeft tot verschoonen ende tgonne nu moet dueren 2 a 3 jaeren is den suppliant
ghenoodtsaeckt van eenen dienstbode te houden. Daerom hij suppliant is soeckende een
behoorelijcken bijlech van UL. Heeren oppervooghden van de weesen . . . 14de july 1756
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Marie ROYGES (ROEGIS) fa. Lauwerijns bij Joanna VAN DEN ABBEELE (Reg. 206 fo 262)
overl. Drongen Luchteren den 2de jan. 1756 op de proprieteyt van Judocus VAN HELSTRAETE
Hr. Paulus VAN KERCKVOORDE fs. Guillame ende Joanna BLONDEL
V.M.: Geeraert CORTVRINT, oom
K.: Joanna = 8 jr, Joannes = 7 jr, Adriaen = 5 jr, Francies = 3 jr, Livijne Caroline = 2 jr ende
Livinus VAN KERCKVOORDE = 6 maent
Compareerden in persoonen Lieven VERMEIRSCH fs. Laureyns ende Joannes PRAET fs. Adriaen
beede woonende binnen de prochie van Oostacker ontrent Sint Amandsbergh welcke comparanten
hun verclaeren te stellen als seker ende borghe over Paulus VAN KERCKVOORDE fs. Gulliame
Mobilaire baeten van catheylen deelsaem tusschen den houder ende dese weesen
Den houder, benevens sijne weesen verweckt met Joanna VERMEERSCH, staende zijn 2de
huwelijck zijn gerecht in een deel van 1/4de van d’helft deurgaende van de catheylen van een
behuysde hofstede met de schuere poorte, hoven ende fruytboomen ende ander boomen gheleghen
binnen de prochie van Loochristy waervan den grondt is toecommende aen de selve weesen ten
sterfhuyse van de voornoemde Joanna VERMEERSCH den SVG ghepasseert den 10de meye 1747.
Een partije landt gheleghen in Oostacker medegaende bij de selve hofstede 30ste juny 1756
-----------------------------------------------------Catharina DE SCHEPPER fa. Francies bij Joanna DE WULF
(Reg. 206 fo 271v)
overl. Dronghen op den 9de juny 1756 in den wijck van Noorthaut
Wdwe in (1ste x) van Judocus BRUGGHEMAN wdnr in (1ste x) van Lievijne TEMMERMAN
K.(1ste x): Jacobus = 6 jr, Joannes Baptiste = 4 jr, ende Joannes Francies BRUGGHEMAN = 18 m.
Hr.(2de x): Joseph VAN DE WIELE, fs. Joseph ghewonnen bij Marie HAECK
V.M.: Joannes DE SCHEPPER fs. Francies voornoemt oom
Compareerde in persoone Geeraert DE ROOSE fs. Jan woonende in Nevele welcken comparant hem
verclaerde te stellen als seker ende borghe over Joseph VAN DE WIELE fs. Joseph
Gronden van eirfven
Judocus BRUGGHEMAN in huwelijck met wijlent Lievijne TEMMERMAN waeren mede gherecht
in een behuysde hofstede met de schuere ende stallinghen met nogh een boomgaerdeken en een
partije landt gheleghen in Dronghen Noorthaut groot ontrent ses ghemeten dat bij den overlijden van
Lievijne TEMMERMAN sijn ghesuccedeert op haere twee achterghelaeten kinderen met naeme
Pieter ende Lucia BRUGGHEMAN, die nu is overleden.
28ste july 1756
-----------------------------------------------------Doen te weten dat voor ons ghecompareert is Norbert BRAEM fs. Joos oom paterneel ende staenden
voght over Francies, Joannes ende Caroline BRAEM alle drij minderjaerighe kinderen van Pieter
BRAEM tsijnen 1ste huwelijck bij Joanna ROBBENS fa. Joannes bij Anne Marie VEREECKEN fa.
Joos welcken comparant verclaerde dat aen de weesen bij den overlijden van Joannes ROBBENS
hunnen paternelen grootvader, overleden in Astene op de heerlijckhede van Stuyvenbergh op den
4de meye 1755 sij voor eenen sesden staeck bedeghen sijn dies de andere vijf staecken ghepresenteert
worden bij Pieter Livinus ROBBENS, de twee kinderen van Judocus VAN DAMME ghewonnen
bij Marie Catharine ROBBENS, Pieter DE RUDDER in huwelijck met Marie Livijne ROBBENS,
volghens staet ende liquidatie tot laste van Frans ROBBENS hunnen oom 28ste july 1756
Hierbij zit nog de betreffende SVG van Astene
Joannes ROBBENS fs. Lievens overleden binnen de prochie van Astene op de heerlijckhede van
Stuyvenbergh op den 4de meye 1755 eerst wdnr ende hauder bleven ten sterfhuyse van Anne
Marie VEREECKEN fa. Joos (SVG in Merelbeke 28ste juny 1742)
K. (1ste x) : Pieter Livinus sijn selfs man, de 2 minderjaerighe kinderen achterghelaeten ten
sterfhuyse van Marie Catherine ROBBENS in huwelijck gheprocreert met Judocus VAN DAMME
met naemen Catharina ende Joanna VAN DAMME.
Item de drij minderjaerighe kinderen achterghelaeten ten sterfhuyse van Joanna Marie ROBBENS in
huwelijck gheprocreert met Pieter BRAEM te weten Frans, Joannes ende Caroline BRAEM ten
vierde Marie Livijne ROBBENS in huwelijck met Pieter DE RIDDER, ten vijfden Pieter Frans
ROBBENS sijn selfs man ende Joannes ROBBENS oock sijn selfs man tsijnen 2de huwelijck
met Marie DE VUSTER? fa. Pieters
-----------------------------------------------------211
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Jan VEREECKEN, overl. Dronghen den 17de july 1756 in de beeckstraete (Reg. 206 fo 277v)
fs Adriaen verweckt bij Tanneken DE BACKERE fa. Geeraert
He.: Marie VERMEULEN fa. Jan ghewonnen bij Livijne BUYSSE
K.: Jan HAECK fs. Francois in huwelijck met Livijne VEREECKEN, Pieter DE RUDDERE
ghetrauwt met Petronelle VEREECKEN, Adriaene = 20 jr, Joanne Marie = 17 jr, ende Marie
Joanna VEREECKE = 10 jr.
V.P.: Geeraert VEREECKEN fs. Adriaen voornoemt, broeder van den overledenen
Compareerde in persoone Jan VERMEULEN fs. Jan woonachtigh in Wondelghem op de Spesbroeck
dries welcken comparant hem verclaerde te stellen ende constitueren als seker ende borghe over
Marie VERMEULEN sijne suster hauderigghe bleven ten sterfhuyse van Jan VEREECKEN
Staende huwelijck is op den overledenen ghedevolveert bij den overlijden van sijnen vader ende
moeder het 6de paert deurgaende in eene behuysde hofstede binnen de prochie van Wondelghem met
alle de catheylen daerop staende groot 300 roeden ligghende ontrent Benninsbrugghe met volghende
partije van lande ende meersch binnen deselve prochie te weten een partije landt aen den voet van de
selve Benninsbrugghe groot 975 roeden ende eenen maeymeersch in het ghemeente vrije van Ghendt
groot 850 roeden. Item eene partije maeymeersch ghenaemt het Cathulghemet groot 300 roeden.
Item 136 roeden maeymeersch int vrije van Ghendt recht over de galghe.
Item een partije saeylandt ghenaemt den Widau groot 600 roeden ende 200 roeden maeymeersch
binnen de prochie van Oostacker ghenaemt de cortemeersch mitsgaders een besette rente van 200 £
grooten wisselghelt capitaels ten laste van Eduard DE COENE
Er is een verdeelinghe gheweest in profijte van de twee kinderen van Leonis VEREECKEN.
Conterrecompense dewelcke dhoirs ende weesen aende hauderigghe moeten doen
Gheduerende het huwelijck is op de hauderigghe ghedevolveert het 3de part deurgaende in differente
partijen van lande ende meersch binnen de prochie van Wondelghem bij den overlijden van haere
auders, dewelcke staende huwelijck bij vuytgrootijnghe sijn ghecedeert aen Jan VERMEULEN
haeren broeder voor de somme van 56 £ gr. wisselghelt doende in courant 65 £ 6 sch. 8 gr.
mitsgaders ghelijcke derde part in een vervallen hofstedeken gheleghen als vooren voor de somme
van 4 £ gr. courant
...
...
9de 7bre 1756
-----------------------------------------------------Jan LOOTENS fs. Laureyns ende Joosijntien REYBROECK
(Reg. 206 fo 285v)
overl. Dronghen den 22ste maerte 1756 in den wijck van Keuse
He.: Livijne DE VREESE fa. Lieven (bij haar overlijden op 2 aug. 1762 is het fa. Joos! . . . )
V.P.: Frans LOOTENS fs. Jan woonende tot Hansbeke, cosijn
K (thaeren 3e x).: Norbert = 16 jr, Anna Marie = 13 jr, Anthone Amandus = 9 jr, Joanna = 6 jr,
Isabelle = 4 jr ende Joannes Laureyns LOOTENS = 2 jr
Wdwe in (haer 1ste x) van Joannes BUYSSE
Ghemeene schulden ende lasten ten desen sterfhuyse bevonden
Men is schuldigh aen Lucia BUYSSE dochter van Joannes BUYSSE ghewonnen bij dese
hauderigghe thaeren 1ste huwelijck over haer baetelijck slot van liquidatie ten sterfhuyse van Joannes
BUYSE voorseyt haeren 1ste man alhier overgebracht den 22ste augusty 1733.
Wdwe (2de x) van Joannes VAN DE WALLE fs. Anthone
K (2de x). : Joannes Frans ende Caroline VAN DE WALLE fs. Joannes
Item heeft den overledenen als styfvader ende staenden voocht van de twee achterghelaeten kinderen
van Joannes VAN DE WALLE fs. Anthone op den 16de meye 1751 ontfanghen van Augustinus
VAN DE WALLE sweesen oom de somme van 5 £ 18 schell. 11 gr. 6 dnrs. over het import van de
selve 2 weesen paert van successie ten sterfhuyse van Adriaen VAN LAETHEM fs Adriaen
overleden binnen de prochie van Assel ten jaere 1750.
Den overledenen heeft ten huwelijck gebracht een hofstedeken binnen de prochie van Vosselaere
groot met de erfve ontrent 5 ghemeten ghebruyckt gheweest bij Justine SCHELSTRAETE ende is
verkocht ten jaere 1749
10de dec. 1756
------------------------------------------------------
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Marie VAN RENTERGHEM fa. Thomaes
(Reg. 207 fo 1)
overl. Dronghen den 12de sept. 1756 in den wijck van Alewijn op de proprieteyt van N.
CROMBRUGGHE de Loovelde etc.
Hr.: Joannes COMPRÉ fs. Jans (COMPARÉ)
V.M. : Olivier LIPPENS fs. Guillaume, oom causa uxoris
K. : Marie Anne = 12 jr, Joanna = 10 jr, Joseph = 9 jr, Joosijntien = 7 jr, Pieter = 5 jr,
Joannes = 4 jr, Livijne = 3 jr ende Lieven COMPRÉ = 7 maenden.
Den houder competeert een derde deurgaende van een behuysde hofstede ende ander edificien daer
op staende met een derde van den bulck landt daer achter in den wijck van Alewijn toecommende
bij successie van sijnen vader ende moeder, mitsgaders noch een vijfde deel vuyt ghelijcke derde bij
successie met het overlijden van Florentie COMPRÉ sijne suster, noch drij derden van tselve derde
bij vuytgrootinghe van Lieven VYNCKE in huwelijck met Livijne COMPRÉ, Lieven DE BUCK
in huwelijck met Pieternelle COMPRÉ ende Isabelle COMPRÉ alle drije susters ende swaghers
van de voornoemde Florentie van daete den 2de july 1742 het ander derde is competerende aen
Josijne COMPRÉ in huwelijck met Pieter DE MOOR fs. Charles met een 5de deel van Florentie
Item noch een onbehuysde hofstede met een bulcxken landt daer neven aengelegen bestaen met fruyt
boomen ende andere opgaende boomen noort de Alewijnstraete
26ste jan. 1757
-----------------------------------------------------Carel DE WEIRDT fs. Philippus,
(Reg. 207 fo 6)
de
overl. Dronghen den 13 oct. 1756 in den wijck van Varendries
He.: Anna GOETHALS fa. Pieter
V.M.: Geeraert CORTVRIENT fs. Judocus, cosijn
K.: Joannes DE WEIRDT = 19 jr. eenigh naerghelaeten kindt
9de maerte 1757
-----------------------------------------------------Supplierende verthoont reverentelijck Francies VAN DE WALLE
(Reg. 207 fo 9v)
in huwelijck met Magdalene VLERICK te vooren weduwe van Joannes MOENTIENS fs. Geeraert
ende Marie DE BRAUWER, alsoo styfvader ende staenden vooght van Marie MOENTIENS dat bij
successie van Geeraert MOENTIENS haeren paternelen grootvader ghemeene ende onverdeelt heeft
ghecompeteert tot een sesde deel deurgaende van een hofstedeken met den huyse ende voordere
edificien ghenaemt Vrouvrauwe binnen de prochie in het dorp arlo 1 van het 32ste bel. groot 530
roeden suyt de straete loopende van t’dorp naer Deynse in pachte ghebruyckt bij Joannes VLERICK
daervan de andere vijf deelen hebben ghecompeteert aen Pieter MOENTIENS, Jan LERBERGHE
in huwelijck met Isabelle MOENTIENS, Nicolaes DE SCHUYTER in huwelijck met Joanna
MOENTIENS, Judocus GEIREGAT in huwelijck hebbende Livijne MOENTIENS ende Joannes
VLERICK getrauwt met Catharina MOENTIENS sweesen ooms ende moeyen, hebben om uyt
ghemeensaemhede te gheraecken te raede gheworden voor het meeste ende het beste proffijt van
d’een ende d’ander te vercoopen het hofstedeken met het branden van drij distincte keirssen ende is
verbleven den 9de maerte 1757 op Jan DE MUYTER fs. Joos
6de april 1757
-----------------------------------------------------Jacobus VAN VLAENDEREN fs. Lieven ende Livijne LEGIEST
(Reg. 207 fo 10v)
de
overl. Dronghen aen de hooghstraete den 12 aug. 1756
He.: Marie BERNAERT fa. Christiaen
V.P.: Joseph VAN VLAENDEREN fs. Lieven voornoemt oom
K.: Gillis = 19 jr, Caroline = 15 jr, Livijne Therese = 10 jr ende Joannes Francies = 8 jr
Dhauderigghe heeft staende haer 1ste huwelijck met Jaspaert DOBBELAERE in cheyns ghenomen
binnen dese prochie eenighe landen ende meirsschen competerende dheer Philippe DE FAULX
waerop is gebauwt ende gheplant een huys schuere ende stallen boomen ende haeghen met conditie
dat alle edificien sullen moeten ghepresen worden dhelft in staende ende dhelft in ligghende weirde
op den 16de october 1756 door Maximiliaen DE SCHUYTER ghesworen prijser
Ten sterfhuyse van Jaspaert DOBBELAERE haeren eersten man is ghemaeckt staet in baeten
ende commeren, overghebracht ende ghepasseert in den jaere ontrent 1734 (Reg. 202 fo 154v)
Haere dochter alsnu in huwelijck met Lieven CLAYS
4de meye 1757
------------------------------------------------------
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Petronelle SCHELSTRAETE fa. Pieter ende Joosijntien CORIJN
(Reg. 207 fo 13v)
overl. Dronghen den 28ste feb. 1757 op den wijck van Sleyndonck
Hr.: Jan BUYSSE fs. Joannes ghewonnen bij Tanneken BEELAERT
V.M.: Joannes WIEME oom causa uxoris
K.: Pieter = 18 jr, Petronelle Joanne = 15 jr, Marie Judoca = 12 jr, Lieven = 10 jr, Lievijne = 7 jr
ende Catharina BUYSSE = 5 jr.
Den hauder heeft gheduerende sijn huwelijck verkreghen van jouffrauwe Martijntjen NEERMAN
begijntien ten hove van Sint Elisabeth in Ghendt bij gifte met de waermder handt die men noempt
tusschen de levende te weten een partijken bosch groot in erfven tot ontrent de 75 roeden gheleghen
binnen de prochie van Landeghem aubouterende oodt het ghescheet van Landeghem ende Dronghen
suyt ende west mijnheer VAN HULTHEM ende tgoet van poortacker ende noort Pieter DE VREESE
alsnu Pieter DE VREESE
18de meye 1757
-----------------------------------------------------Lievijne CLAYS fa. Daniel ghewonnen bij Joosijntien BAELE
(Reg. 207 fo 22v)
overl. Dronghen den 15de nov. 1756 thaerder wooninghe in den wijck van Baerelvelde
Wdwe in (1ste x) van Pieter SERGEANT
K(1ste x).: Joannes, Francies ende Joosijntien SERGEANT bij competente aude hun selfs
V.M.: Jan VAN DE KERCKHOVE over de nog drij minderjaerighe kinderen van Pieter
SERGEANT sone van desen overledene, cosijn materneel
Wdwe in (2de x) van Lieven DE VEUGHELAERE
K.: Carel ende Andries DE VEUGHELAERE alsmede Jan VAN HOVE in huwelijck met Anna
Marie DE VEUGHELAERE, ende Lievijne DE VEUGHELAERE beth 25 jr.
Publicque ende wettelijcke venditie op den 1ste ende 2de dec. 1756
Joannes SERGEANT als hoir heeft in de selve venditie inghekocht
Item Carel DE VEUGHELAERE hoir in desen heeft inghekocht in deselve venditie
Item Joosijntien SERGEANT oock hoir in desen heeft inghekocht
18de meye 1757
-----------------------------------------------------Geeraert MOENTIENS fs. Geeraert ende van Francoise GIJS
(Reg. 207 fo 11)
overl. Dronghen wijck Barelvelde den 24ste dec. 1756 ten huyse van Judocus GEIREGAT
Wdnr van Marie DE BRAUWER fa. Jans (SVG gepasseert den 1ste maerte 1741)
K.: Pieter MOENTIENS, Jan LERBERGHE in huwelijck met Isabelle MOENTIENS, Nicolaes
DE SCHUYTER in huwelijck met Joanna MOENTIENS, Judocus GEIREGAT in huwelijck met
Livijne MOENTIENS ende Joannes VLERICK getrauwt met Catharina MOENTIENS,
voorts Francies VAN DE WALLE thuwelijck hebbende Magdalena VLERICK te vooren weduwe
van Joannes MOENTIENS die oock sone was van den overleden ende Maria DE BRAUWER
alsoo styfvader ende staende vooght over Marie MOENTIENS minderjaerighe dochter van Joannes
en Magdalene VLERICK voornoemt
Gronden van erfven bij den overleden staende huwelijck met Marie DE BRAUWER ghekocht
Een hofstede aen het dorp gheleghen ofte vierheckenen nu ghenaemt de Vrouvrauwe staende ten
landtboeck 32ste bel. arlo 1 groot 530 roeden suyt de straete leedende van het dorp naer Baerle in
pachte ghebruyckt bij Jan VLERICK
11de juny 1757
-----------------------------------------------------Livijne VAN DER MEIRSCH fa. Pieter ende Marie VERCRUYSSE (Reg. 207 fo 19)
overl. Dronghen den 10de febr. 1757 in den wijck Keuse
Hr. Philippe DE SMEDT fs. Lieven
V.M.: Jacobus VAN DER MEIRSCH fs. Pieter voornoemt, oom
K.: Anne Marie = 18 jr, Pieter Francies = 15 jr, Joanne Marie = 11 ½ jr ende Caroline = 8 ½ jr
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert bij coope van Mhr Carolus Emanuel Baron
DE NORMAN heere van Oxelaere Ste Aldegonde Van de Walle etc. van daete 3de juny 1754
Een hofstedeken in den wijck van Keuse deel van het Kockhuyshof rechtover dhofstede van de
eerwaerde paters Chartreusen, groot 169 roeden dannof een deel van de edificien ende catheylen bij
successie van sijnen vader ende uytgrootinghe van sijne broeders ende susters 15de juny 1757
------------------------------------------------------
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Rekeninghe die bij desen maeckt ende overgheeft Pieter CORNELIS fs. Joos
(Reg. 207 fo 17)
staenden vooght over de seven achterghelaeten kinderen van Lieven BEELAERT die hij in eerste
huwelijck ghewonnen heeft bij Marie LIPPENS, mitsgaders van de handelinghe ghenomen als
vooren bij Francies VAN DER MEIRSCH tot daete van sijn overlijden
Den rendant heeft ghedaen onderrekeninghe met Lieven ROTTIER in huwelijck met Joosijntien
HUTSEBAUT te vooren weduwe van den voornoemden Lieven BEELAERT nopende het baetelijck
slot van liquidatie ten sterfhuyse van Maria LIPPENS hunne moeder over onderhaut van de jonghste
weese Jacobus BEELAERT den tijdt van een jaer
15de juny 1757
-----------------------------------------------------Petronelle LEIRBERGHE fa. Laureyns ghewonnen bij Joanna COPPENS (Reg. 207 fo 27)
overl. Dronghen den 23ste maerte 1757 in den wijck van Luchteren
Wdwe van Joseph VAN HUELE (HEULE) (SVG ghesloten den 9de nov. 1750)
K.(1ste x): Pieter VAN HUELE = 13 jr
Hr.: Joannes TOURSEL fs. Thomas ghewonnen bij Cathelijne DE BRAUWER
K.(2de x): Joannes Francies = 4 jr ende Joanna TOURSEL = 2 jr.
V.M.: Jan LEIRBERGHE
13de july 1757
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen overgheeft Pieternelle BEKAERT (Reg. 207 fo 29)
wdwe van Norbert BRAEM fs. Joos in qualiteyt van staende vooghde over de kinderen van wijlent
Pieter BRAEM oock fs. Joos die hij in 1ste huwelijck ghewonnen heeft met Joanna ROBBENS fa.
Jans met naemen Francies Joannes ende Carliene BRAEM sedert den 21ste meye 1755 SVG
ghemaeckt door Lievijne ACKE sweesens styfmoeder
27ste july 1757
-----------------------------------------------------Augmentatie van staet twelcke bij desen is doende Frans VAN DE WALLE (Reg. 207 fo 33)
in huwelijck met Magdalene VLERICK te vooren wdwe van Francies MOENTIENS fs. Geeraert
ende Marie DE BRAUWER alsoo styfvader ende staende vooght over Marie MOENTIENS hun
eenighe minderjaerighe dochter, dit van de successie deselve weese toecommende verschenen ende
verstorven bij den overlijden van Geeraert MOENTIENS haeren paternelen grootvader den
24ste dec. 1756 alwaer sij voor eenen sesden staeck hoir bedeghen is dies de andere vijf staecken sijn
verthoont bij Pieter MOENTIENS, Jan LERBERGHE in huwelijck met Isabelle MOENTIENS ,
Nicolaes DE SCHUYTER thuwelijck met Joanna MOENTIENS, Judocus GEIREGAT ghetrauwt
met Livijne MOENTIENS ende Joannes VLERICK in huwelijck met Catharina MOENTIENS
sone ende dochters van Geeraert bij Marie DE BRAUWERE
7de 7bre 1757
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij dese maeckt ende overgheeft Joannes DE SCHEPPER
fs Francies ghecreerden handeleiren vooght over Jacobus BRUGGHEMAN oud ontrent 7 jaeren,
Joannes Baptiste BRUGGEMAN vijf jaeren en half ende Joannes Francies BRUGGHEMAN
vier jaeren alle drij weesen achterghelaeten bij Judocus BRUGGHEMAN fs. Judocus ende
Catharina DE SCHEPPER fa. Francies sijne huysvrouwe . Den doender heeft ontfanghen
16 £ 5 schell. 9 gr. 2 dnrs. van Pieter TEMMERMAN als vooght over Pieter BRUGGEMAN kindt
van Judocus ghewonnen bij Livijne TEMMERMAN in sijn 1ste huwelijck
Item nogh ontfanghen van Joseph VAN DE WIELE houder ghebleven ten sterfhuyse van Catharina
DE SCHEPPER de somme van 6 £ 5 schell. 5 gr. en 2 dnrs.
7de sept. 1757
-----------------------------------------------------Pieter GOETGEBUER, smid, fs. Philippus bij Joanne DE SCHUYTER
(Reg. 207 fo 36v)
Overl. Dronghen den 21ste juny 1757 in den wijck van Keuse den Varendries op de proprieteyt van
heer ende meester Joannes VAN HERREWEGHE pastor van de prochie van Bellem
Wdnr in sijn (1ste x) van Joosijntien DE MEYER
K.(1ste x): Magdalene = 18 jr, Philippus = 16 jr ende Cornelia Allegonde GOETGEBUER = 14 jr
V.M. : Livinus DE MEYER fs. Jacques
He.(2de x): Livijne COCQUYT fa. Jans
K.(2de x) : Joannes = 9 jr, Joanna = 8 jr, Isabelle = 2 jr ende Petronelle GOETGEBUER = 6 weken
V.P.: Joannes GOETGEBUER fs. Philippus, oom
7de sept. 1757
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Livijne DE ROOSE fa. Philippus bij Petronelle DE METS
(Reg. 207 fo 48v)
overl. Dronghen den 22ste sept. 1757 in den wijck van Luchteren
Hr.: Joannes HUTSEBAUT fs. Lievens
K.: Marie Colette HUTSEBAUT hoir unic = 3 jr.
V.M.: Jooris BUYSE fs. Jooris oom causa uxoris
Compareerde in persoone Dionisius VAN DEN BERGHE fs. Jan welcken comparant hem verclaerde
te stellen als seker ende borghe over Jan HUTSEBAUT fs. Lieven hauder bleven
Den hauder heeft met het overlijden van sijnen vader ende moeder overghenomen een cheyns van
een partijken landt alwaer sij een huyse ende schuerken hadden opghebaudt staende aen allecanderen
proprieteyt van Sieur Martinus HUYTENS gheleghen aen Luchter Dries commende met een
dreefken aen de strate, oost Jacques GRIJP suyt mijn heere DE BUNST west ende noort Jor
Ferdinandus NIEUWLANT voor een termijn van 29 jaeren waervan het 1ste jaer verschenen is den
1stre jan. 1716.
Men is schuldigh aen Carel HUTSEBAUT fs. Lievens 15 schell. grooten over gheleende gelde
Den hauder heeft een veer van de 16 veren die sijn vaerende van Dronghen naer Royghem tot het
dienen van pesanten over de reviere de leye subjeckt jaerlijckx aen den heere van Drongen met
16 sch. gr.
1ste dec. 1757
-----------------------------------------------------SVG Dierick VERLINDEN fs. Lieven bij Elisabeth DHAENENS
(Reg. 207 fo 44v)
de
overl. Dronghen den 13 maerte 1757 in den wijck Halewijn
He.: Susanna DE CLERCQ fa. Joos
K.: Anthone bij competente aude van beth dan 25 jaer, Caroline beth dan 24 jaer, voorts Jacobus
DRIEGHE vader ende vooght over sijne drij minderjaerighe kinderen die hij tsijnen 3e huwelijck
ghewonnen heeft bij Francoise VERLINDE fa. d’overledene ende d’hauderigghe
V.P.: Joannes VERLINDEN fs. Lieven voornoemt
7de sept 1757
-----------------------------------------------------SVG Pro Deo Jaspaert WIEME fs. Domijn bij Marie VAN DER VENNET
overl. Dronghen den 5de sept. 1756 in den wijck van Luchteren
He.: Livijne CORNELIS fa. Guillaeme - Zonder lichaemelijcke hoirs
V.P.: Lieven WIEME fs. Domijn, broeder deelvoocht van de weesen achterghelaeten van wijlent
Marie WIEME fa. Domijn overleden binnen de prochie van Ruysselede die sij ghewonnen hadde
met Jacobus DE BACKER bij naeme Francies = 12 jr ende Joanna = 10 jr, mitsgaders aen
Geeraert SCHATTEMAN in huwelijck met Lucia WIEME fa. Domijn ende van ghelijck aen Gillis
DE BOEVERE in huwelijck met Joanna WIEME fa. Domijn
De hauderigghe heeft thaeren eersten weduwelijcken staet in cheynse ghenomen een partijken landt
groot ontrent een half ghemet proprieteyt van Martinus FIERS ende nu Carel VAN DER VENNE
gheleghen in den wijck van Luchteren abouterende noort de Alewijnstrate oost de Doorenplasstrate
dat voor eenen termijn van 29 jaeren waervan het 1ste jaer is inghegaen january 1740, daerop was
staende twee huysekens ende nu maer één huyseken
14de dec. 1757
-----------------------------------------------------Bundel 247 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1758)
SVG Joanna Marie LEYE fa. Pieter ende Livine DE MEYERE
overl. Dronghen den 29ste 8bre 1757 in den wijck Keuse
Wdwe van Lieven DE SMET
K.: (1ste x): Jan Franchois = 8 jr, Judocus Frans DE SMET = 6 jr.
V.P.: Pieter BUYSE
Hr.: Lieven DE CLERCK fs. Jan
V.M.: Pieter DE SMET
K.: (2de x): Caroline = 2 jr ende Marie Franchoise = 2 maenden
Generale wettelijcke venditie ten sterfhuyse gehouden den 18de Xbre 1757 10de jan. 1758
-----------------------------------------------------SVG
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Marie DE MUYTER fa. Lieven ende van Joanne WILLEMS
(Reg. 207 fo 54v)
overl. Dronghen op den 9de augusty 1757 aen Slindonck Driesch
Hr.: Adriaen SERWEYTENS fs. Jan
V.M.: Jan DE MUYTER, broeder van de overledene
K.: Jan ende Joanna bij competente auderdom hun selfs, Pieter = 23 jr, Lieven = 21 jr, Gillis = 19 jr,
Francies = 17 jr ende Isabelle Petronelle Livine SERWEYTENS = 11 jr.
Gronden van erfven gheconquesteert staende hun huwelijck hun toeghecommen bij coope ghedaen
jeghens Jan VAN LAECKE fs. Domijn van daeten 2de jan. 1734
Twee partijen weede te vooren landt op den wijck Slindonck ghenaemt de Biesten groot 500 roeden
paelende oost de caelene suyt dhoirs Elias VAN DER BRUGGHEN, bij den sterfhuyse ghebruyckt
Er zijn commeren ten sterfhuyse van Joanne WILLEMS s’overledene moeder, ghemaeckt bij
Joos ICKET hunnen styfvader den 3de july 1754
11de jan. 1758
-----------------------------------------------------Lieven BEELAERT fs. Pieters bij Francine MAEYENS
(Reg. 207 fo 62)
overl. Dronghen in den wijck van Keuse den 10de sept 1757 op het neerhof van het goed ofte
Casteel van mijn heer ALIGAMBE etc.
Wdnr (in 1ste x) van: Francoise VINCENT
K.(1ste x): Francies = 24 jr nu in huwelijck met Livijne D’HAENENS fa. Philippus ende Pieter
BEELAERT beth dan 25 jr
He. (2de x) : Marie Anne DE VREESE fa. Jans alsnu in huwelijck met Pieter DE KEUCKELAERE
V.P.: Frans BEELAERT fs. Pieters, oom
K.(2de x): Joannes Baptiste = 7 jr ende Isabelle Jacoba = 3 jr.
Gronden van erfven commende van s’overledens sijde ligghende noch onvercavelt
De helft van een behuysde hofstede wesende van oudts eene herberghe ghenaempt De Kette met het
landt daerachter gelegen binnen de prochie van Dronghen waervan de wederhelft is competeerende
aen de kinderen van het 1ste bedde vuyt den hoofde van hunne moeder, groot in gheheele 184 roeden
in het 31ste bel. arlo 34
Noch de helft van d’helft van een partijken landt wesende deel van een meerdere partije wannof het
wederdeel competeert Sieur Jacques SCHAMP gelegen in het 31ste bel. arlo 35 groot 389 roeden
Gronden van erfven gheconquesteert bij den overledenen met dese hauderigghe staende huwelijck
D’helft van een behuysde hofstede dies de wederhelft competeert aen dhoirs van Francois DE
BACKER van elcanderen ghesepareert met de boomen ende overbuer daer op wesende
Compareerde Joannes DE VREESE fs. Joos uit Nazareth welcken zich verclaert te stellen seker ende
borghe over Marie Anne DE VREESE fa. Jan
8ste febr. 1758
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die mits desen maeckt ende overgeeft
(Reg. 207 fo 72v)
Jan DE WEVER fs. Pieter als staenden vooght over de minderjaerighe sonen Gillis ende Jooris DE
WEVER fs. Amandus bij Joanne SERWEYTENS thaeren 2de huwelijck sedert den 13de juny 1742
daete van het overgeven van den SVG ten sterfhuyse van den voornoemden Amandus DE WEVER.
Joanne SERWEYTENS eerst gehuwd geweest met Joos DE MUYTER met kint Jan DE MUYTER
Lieven DE WEVER fs. Laureyns woonachtigh tot Evergem pacht een partijken landt in Everghem
groot ontrent 100 roeden.
Ontfanghen 6 £ 17 schell. 2 gr. over sweesen paert van de successie ten sterfhuyse van joffrauwe
Martijne NEERMAN begijntien ten hove van Sinte Elisabeth in Ghendt
22ste febr. 1758
-----------------------------------------------------Pro Deo Lieven DHONT fs. Lieven bij Joorijne LEYBAERT
(Reg. 207 fo 75v)
overl. Dronghen op den 22ste juny 1758 in de beckstrate op de proprieteyt van Jan JONPERE
He.: Marie Anna DE CLOET fa. Pieters, weduwe in (1ste x) van Jacobus VAN DER HULST
K. uit (1ste x) van de hauderigghe: Pieter ende Caroline VAN DER HULST
K.(2de x): Marie Magdalene = 8 jr ende Livijne D’HONDT = 5 jr
V.P. : Lauwerijns DE WITTE fs. Passchier, oom
Dit sterfhuys is schuldigh aen Pieter en Caroline VAN DER HULST fs en fa. Jacobus inghevolghe
de licquidatie van den SVG van den 9de july 1749 van hunnen vader 32 £ gr. 26ste july 1758
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Marie Anne VAN RENTERGHEM fa. Joos ende van Joanne DE ROOSE (Reg. 207 fo 79)
overl. Dronghen den 7de april 1758 op het dorp
Hr.: Sieur Augustinus KEERSSE fs. Joannes ende Isabelle DE MUYTERE, wynckel ende backerij
V.M. : Joos VAN RENTERGHEM grootvader
K. tsijnen (2de x) met dese overledene: Norbertus Joannes, geboren den 16de juny 1744,
Josephus Jacobus, geboren den 17de augusty 1747, Marie Jacoba, geboren den 17de febr. 1749,
Jacobus Augustinus, geb. den 4de dec. 1750 ende Joanne KEERSSE geb. den 10de oct. 1753.
Aen dese sterfhuyse competeert het recht van een vreye veir van de sesthien veiren dienende tot de
passanten van Dronghen naer Royghem, tselve veir ende boot in huere ghebruyckt bij Pieter
VAN WAMBEKE ten 4 £ 3 schell. en 4 gr. tsjaers.
Aen den hauder competeert eenigh deel in den huyse ende erfve bij hem bewoont 6de 7bre 1758
-----------------------------------------------------Joosijntien VINCENT fa. Pieter ende van Tanneken FIERS
(Reg. 207 fo 81)
overl. Dronghen den 30ste juny 1758 in den wijck Keuse
Wdwe in (1ste x) van Philippe DE MEYER
K.(1ste x): Bauduyn ende Marie Magdalene beede hun selfs, Marie Isabelle Therese = 24 jr,
Joanne Catharine = 21 jr, Pieter Judocus = 19 jr ende Lieven DE MEYER = 17 jr
V.M.: Pieter DE SCHEPPER oom causa uxoris
Hr.(2de x) : Gillis VOLCKAERT fs. Jan, Schepenen deser prochie
Joannes MAENHOUT fs. Philippe woonachtigh tot Sinte-Martens-Leerne verclaert sigh te stellen
seker ende borghe over Gillis VOLCKAERT hauder bleven
6de 7bre 1758
-----------------------------------------------------Joanna WIEME fa. Domijn ende van Marie VAN DER VENNET
(Reg. 207 fo 87v)
ste
overl. Dronghen op den 25 augusty 1758 in den wijck van Luchteren
Hr.: Gillis DE BOEVER fs. Lieven
nu gehuwd met Anna DE VLIEGHERE fa. Lieven bij Joanna DOBBELAERE fa. Louis
K. tsijnen (2de x): Geeraert = 7 jr, Joannes DE BOEVER = 4 ½ jr
V.M.: Geeraert SCHATTEMAN causa uxoris, bij versoeck van Lieven WIEME, broeder van
vollen bedde van de overledene
20ste sept. 1758
-----------------------------------------------------Livijne DE PAUW fa. Pieter ende Petronelle LEYSSENS
(Reg. 207 fo 93v)
de
overl. Dronghen den 17 augusty 1758 aen den Helshoeckdriesch
Hr. Joannes DE POORTER fs. Joseph
K.: Lieven DE POORTERE = beth 3 ½ jr. hoir unicq
V.M.: Gillis DE PAUW fs. Pieter voornompt, oom
Livijne DE PAUW heeft een testament gemaakt den 3de aug. 1758
Zij geeft het derde paert van alle goederen meubele ende immeubele actien ende crediten aen
Petronelle DE POORTERE fa. Joseph in consideratie van de groote diensten door deselve ghedaen
met conditie nochtans dat indien mijn eenigh kint in leven blijft tot sijne selfs wordinghe tsij bij
competente aude, ofte het aenveirden van gheapprobeerdeb staet de begifte het selve 3de paert sal
gehauden sijn uyt te keeren aen het selve mijn onderschreven kint
Gronden van erfven staende huwelijck met d’overledene gheconquesteert
Een partije meersch binnen de prochie van Dronghen in de Laecke groot 400 roeden paelende oost
d’abdije, suyt de reviere de leye west Joseph BRAET ghecomen bij coope van heer ende meester
Franciscus SIMON pbr in Ghendt van daete 9de meye 1753 bij den sterfhuyse ghebruyckt
Een hofstede met den huyse schuere stallen ende voordere edificien boomen ende groene catheylen
daerop staende ende medegaende in den wijck Schuyterstraete groot 190 roeden
Een partije landt gelegen als vooren ghenaemt halmboom groot 1041 roeden.
Een partije landt aen het waeterlaet nu ghenaemt de liefde groot 250 roeden
Een partije landt ghenaemt den langhenbulck groot 325 roeden suyt d’abdije
Joseph DE POORTER Schepenen stelt hem seker ende borghe over Joannes DE POORTER
sijne sone
4de 8bre 1758
------------------------------------------------------
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Marten DE VREESE fs. Joos ende Joosijntien VLERICK
(Reg. 207 fo 91)
overl. Dronghen op den 13de juny 1758
He.: Catharina DE DAPPERE fa. Joos ende Joosijntien VERTRIEST
V.P.: Joos DE VREESE, broeder van den overleden
K.: Pieter Joseph = 20 jr ende Lieven DE VREESE = 15 jr.
Gronden van erfven aen dese hauderigghe ghecommen van haeren vader ende grootvader
Een behuysde hofstede groot 400 roeden in den wijck van Noorthaut
4de oct. 1758
-----------------------------------------------------Pieter DE GRAEVE fs. Guilliaeme
(Reg. 207 fo 100)
overl. Dronghen den 16de nov. 1754 in den wijck van Baerelvelde ofte daer men noemt het Cromvelt.
He.: Petronelle POLLET fa. Anthone, alsnu getrauwt met Jacobus COCQUYT
V.P.: Jacobus DE GRAEVE, oom
K.: Angelina = 18 jr, Joannes Baptiste = 15 jr, Jacobus = 11 jr ende Marie DE GRAEVE = 7 jr.
Heeft in cheynspachte van Sieur Philippe DE BURGHGRAEVE in Ghent een behuysde hofstede
met diversche fruyt ende andere boomen daer op staende ende een partijken landts 4de 8bre 1758
-----------------------------------------------------Simoen EVERAERT fs. Jan ende Tanneken AERENTS
(Reg. 207 fo 102v)
overl. Dronghen op den 10de october 1758 tsijnder wooninghe in den wijck van Noorthaut
Wdnr in (1ste x) van Livijne CORNELIS
K (1e x).: Joseph, nogh jonghman van 31 jr sijn selfs, Marie Anne = 24 jr ende Lieven = 19 jr
He. : Petronelle DE BRABANDER, fa. Gillis ghewonnen bij Joosijntjen INNEKENS
K (2de x).: Caroline = 15 jr, Angeline = 13 jr ende Angenesse EVERAERT = 10 jr.
V.P.: Jan EVERAERT, oom
29ste nov. 1758
-----------------------------------------------------Adriaen DE SCHUYTER fs. Jan
(Reg. 207 fo 106v)
overl. Dronghen wijck Luchteren ontrent d’heye den 13de oct. 1758
Wdnr van Joanna VYNCKE (1ste x):
K. (1ste x): Jan DE SCHUYTER beth 25 jr. en Anna Marie DE SCHUYTER = 23 ½ jr.
He. (2de x):: Isabelle DE BRABANDER fa. Victor
Kamervooght: Joseph DE POORTERE Schepenen
K. (2de x): Angeline = 14 ½ jr, Joanne Marie = 12 jr en Francoise DE SCHUYTER beth 10 jr
Joannes CORNELIS fs. Pieter inwoonder der prochie van Landeghem stelt hem sekere ende
borghe over Isabelle DE BRABANDER
15de 9bre 1758
-----------------------------------------------------Bundel 248 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1759)
Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Joseph (Reg. 207 fo 111)
BAERT in huwelijck met Joanna DE MEYER fa. Joannes ende Jacquemijntien LANDTSMAN
van alsulcke ontfanck ende handelinghe die hij ghenomen heeft als staenden voocht over de twee
minderjaerighe kinderen met naemen Livijne ende Jacoba DE MEYER van den voorseyden Joannes
DE MEYER ende Jacqeumijntien LANDTSMAN tsedert den 7e meye 1755 date van het sluyten
van de leste rekenijnghe
10de jan. 1759
-----------------------------------------------------Livijne DE WEIRDT fa. Joos ende Isabelle DOBBELAERE
(Reg. 207 fo 113)
overl. Dronghen in den wijck Schuyterstraete den 26e nov. 1758
Hr. : Pieter CORNELIS
V.M.: Martinus DE WEIRDT, broeder van de overledene
K.: Jacobus CORNELIS aut beth 25 jr, Joseph = 21 jr, Livijne = 13 jr, Joannes = 10 jr ende Pieter
CORNELIS = 4 jr;
Gronden van erfven staende huwelijck gekocht van Joannes DE POORTER fs. Joseph
Twee partijen landt in den wijck Schuyterstraete aende planckskens groot 560 roeden
Heeft in cheyns van Jor LIMNANDER heere van Zulte etc. een hofstede met de gronden voor een
termijn van 29 jaeren inganck ghenomen hebbende kersavont 1744 10de january 1759
------------------------------------------------------
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Marie CHARLES fa. Jonckheer Charles bij Clara VERMEULEN
(Reg. 207 fo 117v)
overl. Dronghen op den 1ste october 1758 in den wijck van Luchteren
Hr.: Pieter DE BAETS fs. Pieter bij Petronelle VAN DE STEENE
K.: Joanna Catharina DE BAETS = 18 maenden eenigh kindt
Caemervooght: Joos VAN RENTERGHEM
Gronden van eirfven de gonne den hauder voor sijn huwelijck heeft ghekocht, te weten een hofstede
met den huyse ende stallinghen daer annex met den backhoven ende oock de fruyt ende andere
boomen daer op staende, met nogh een partije landt gheleghen in den wijck van Luchteren, tsaemen
groot 500 roeden bij coope jeghens Sieur Pieter DE GOESIN in Ghendt in daete den 4de sept. 1755
Nogh een partije landt ende meersch tsaemen groot 610 roeden
24ste jan. 1759
-----------------------------------------------------Bewijs het welcke Jan DE WEVER bij desen is doende als staenden voght (Reg. 207 fo 122)
over Gillis ende Jooris DE WEVER beede minderjaerighe sonen van Amandus tsijnen 1ste huwelijck
ghewonnen bij Jeanne SERWEYTENS dit van de successie op de selve weesen vervallen met de
doodt van Marie Anne DE WEVER oock minderjaerigh ende fa. Amandus tsijnen 2de huwelijck met
Livijne DE SCHUYTER fa. Marten overleden ontrent ten jaere 1743.
Livijne DE SCHUYTER voornoemt alsnu in huwelijck met Lowijs DE BUCK tot Baerle
Gronden van erfven op de overledene ghesuccedeert met den overlijden van Amandus DE WEVER
haeren vader overghebracht ende ghepasseert den 19de meye ende 13de juny 1742
Het 3de deel deurgaende van een partijken landt in Everghem groot 100 roeden in pachte ghebruyckt
bij Lieven DE WEVERE dannof de andere 2 deelen competeren aen de voornoemde twee weesen
Gillis ende Jooris DE WEVER insghelijckx bij successie van Amandus DE WEVER hunnen vader
Het derde deel in d’helft van de edificien drooghe ende groene catheylen van een hofstede binnen
Dronghen in den wijck Halewijn groot ontrent 209 roeden paelende oost ende suyt Marten
DE SCHUYTER dies den grondt competeert aen s’overledene moeder 28ste febr. 1759
-----------------------------------------------------Jacques WIBO fs. Pieter ghewonnen bij Francoise BACKERS
(Reg. 207 fo 123)
ste
overl. Dronghen den 30 dec. 1758 in den wijck van Vierheckens
He.: Marie Cathaerine MEHUYS fa. Joannes
K.: Marie Tresia = 7 jr, Anna Jacoba = 3 jr ende Joseph WIBO = 15 maenden.
V.P.: Joos VAN RENTERGHEM, Schepenen deser prochie mits dhauderigghe declareert geen
vrinden te kennen van den cant van haeren overleden man om deelvooght te sijn. 21ste maerte 1759
-----------------------------------------------------Declaratie ten sterfhuyse van Angeline HYDE fa. Geeraert bij Joanna DE RIDDER
overl. Baerle op den 23ste maerte 1739
(Reg. 207 fo 127v)
Hr.: Judocus DE SMET fs. Pieter, tevooren weduwe van Pieter CLAEYS,
overleden zonder lichaemelijcke hoirs
Pieter HYDE soverleden broeder, Judocus PAULUS in huwelijck met Joosijntien HYDE, ende
Pieter COPPENS in huwelijck met Joosijntien VYNCKE fa. Livijne HYDE ende ten leste Lieven
HYDE soverleden moye soo over sijn selven als hem sterck maeckende over de ses kinderen
achtergelaeten bij Jan HYDE soverleden broeder , hebben om groote oncosten te vermijden alles
gelaeten aen den hauder
29ste maerte 1759
-----------------------------------------------------Marie VAN MAELE fa. Jan bij Jacoba VERCRUYSE, jonge dochter, (Reg. 207 fo 126)
overl. Dronghen den 16de febr. 1759 ten huyse van Anthone HUYS oom maternel.
Hoirs: Joanne VAN MAELE fa. Jans heyghen suster van de overledene = 22 jr, mitsgaders
Caroline DE ROOSE = 15 jr, ende Agenesse DE ROOSE al fa. Pieters bij Jacoba VERCRUYSE,
voornoemt, halfve susters van d’overledene van het 2de bedde
V.P.: Jooren BUYSE fs. Joores, oom ende V.M.: Frans VERCRUYSE fs. Francies, oom
Men brenght voor baete 6 £ 9 sch. 4 gr. over de venditie gehouden van de kleeren ende lijnwaet van
de overledene op den 11de maerte 1759
2de meye 1759
------------------------------------------------------
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Joseph WIEME fs. Jans (fs Joos) bij Livijne VAN DER VENNE
(Reg. 207 fo 129)
overl. Dronghen Vierheckenen den 13e maerte 1759 op de proprieteyt van Jor N. LEJUNE
He.: Pieternelle DE VOS fa. Jacobus
V.P.: Dominicus WIEME fs. Jans
K.: Joannes Francies = 2 jr ende Beranrdus Alexius WIEME = 10 maent
Gronden van erfve commende van de sijde van den overledenen
De elf deelen van twaelfve van een behuyst hofstedeken waervan het twaelfste paert is toecommende
aen de weese van Pieter WIEME fs. Jans dit met een bulcxken landt daeranne gheleghen groot een
oudt gemet de helft van de hofstede met het land den overledenen toecommende bij uytgrootinghe
van sijnen vader Jan WIEME fs. Joos den 27e april 1741 in pacht bij Lieven COCQUYT fs.
Guilliaeme, ende de ander vier paerten aen Dominicus, Joannes ende Frans WIEME fs. Jans
soverleden broeders ende suster den 4de meye 1744
30ste meye 1759
-----------------------------------------------------Pieternelle DE BRABANTER fa. Adriaen bij Catharina BRAET
(Reg. 207 fo 133)
overl. Dronghen wijck Luchteren den 6de april 1759
Hr.: Joannes DE BRABANTER fs. Jans
V.M.: Pieter DE BRABANTER fs. Lieven, cosijn
K.: Andries = 23 jr, Anne Marie = 21 jr, Pieter = 19 jr, Lieven = 15 jr ende Lowijs = 11 jr
Den hauder heeft in cheyns genomen een partijken landt groot een half ghemet waer een huyseken
op stondt genaemt nootelaerken van Balthasar CORNELIS fs. Balthasar
17de juny 1759
-----------------------------------------------------Joanna CALOOT fa. Livinus bij Isabelle DE VLIEGHER
(Reg. 207 fo 135v)
overl. Dronghen Vierheckenen den 1ste april 1759 op de proprieteyt van de abdije van Drongen
Hr.: Joannes LOYS fs. Anthone
V.M.: Livinus CALOOT fs. Frans grootvader
K.: Lauwerijns Geerulphus = 3 jr ende Lodovicus Franciscus LOYS = 18 maent
Gronden van erfven commende van de zijde van den hauder
De helft van een partije landt geleghen binnen Zele aen het Moer, waer de wederhelft is
competerende aen Catherine DE GEEST ende Lauwerijns VAN HECKE mede hoirs ten sterfhuyse
van Jan HERMAN shauders oom.
27ste juny 1759
-----------------------------------------------------Marie Francoise SNAUWAERT,
(Reg. 207 fo 139v)
fa. Guilliame ende Jacoba MAENHOUT thaeren 1ste huwelijck
overl. Dronghen in den wijck van Luchteren den 28ste april 1759 ten huyse van Pieter MORTIER
Hr.: Francies MORTIER fs. Pieter voornoemt
V.P.: Jacobus GOETGHELUCK in huwelijck met Jacoba MAENHOUT voorseyt
K.: Marie Anne = 2 ½ jr ende Aldegonde Catherine MORTIER = 3 maent
Gronden van erfven comende van soverledens sijde haer toeghecommen ten sterfhuyse van haeren
vader ghepasseert voor den wethauder van Nevele den 23ste maerte 1734.
Een partije land geleghen in Landeghem ghenaemt de Rostijne groot één bunder vercreghen bij
coope jeghens Sieur Jan PHARASIJN ghepasseert den 2de january 1728 waervan de overledene heeft
(mits den overlijden van haeren broeder Joannes hedent beth acht jaeren) ghecompeteert tot een
derde deel in dhelft dies de andere twee deelen competeren aen haer twee susters Marianne ende
Aldegonde Catharina SNAUWAERT
11de july 1759
-----------------------------------------------------Pro Deo Pieter CORIJN fs. Joos bij Isabelle BOONE
(Reg. 207 fo 143v)
overl. Dronghen wijck Vierheckenen den 24e meye 1759 op de proprieteyt van d’abdije
Wdnr van Monica POLET fa. Pieters (POLLET)
K.: Joanna Marie in huwelijck met Jacobus DE SCHUYTER fs. Gillis, Joannes = 21 jr,
Pieter = 17 jr, Anna = 15 jr, Norbertus = 13 jr ende Dorothea CORIJN = 8 jr.
V.P.: Frans CORIJN fs. Joos
11de july 1759
------------------------------------------------------
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Joanna BUYSE fa. Lauwerijns bij Marie Anne BRAET fa. Jans
(Reg. 207 fo 145v)
overl. Dronghen Beeckstraete den 29ste july 1759
Hr.: Joannes DE MUYTER fs. Lievens (fs Joos) ende Anna Marie DE SCHUYTER fa. Pieter
V.M. : Pieter VERCAUTEREN fs. Andries
K.: Marie Anne = 11 jr, Joanna Marie = 4 jr ende Pieter DE MUYTER = 15 maent .
Gronden van erfven commende van de sijde van den houder
Aen den houder competeert de helft van eene behuysde hofstede alwaer de overledene de weirelt
is ghepasseert waervan de wederhelft competeert aen Pieter DE MUYTER sijnen broeder
Item noch de helft van een partije bosch abouterende west Sieur N. DE GOSIEN causa uxoris
noort Pieter DE MUYTER.
19de 7bre 1759
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt Guilliame FIERS
(Reg. 215 fo 168)
tot Landeghem als staenden voght over Marie Catharine FIERS fa. Martinus ghewonnen tsijnen
1ste huwelijck met Petronelle VAN DER VENNET fa. Lauwereyns, dit sedert den 27ste febr. 1754
daete van het overgeven ende sluyten van sijne 1ste rekeninghe.
Aen Marie VAN QUICKENBORNE sweese paternele grootmoeder per reste ende in voldoeninghe
van ‘tgonne sij ten sterfhuyse van haeren sone s’weese vader was goetcommende als per quitantie
van daeten als vooren de somme van £ 0:10:11
14de 9bre 1759
-----------------------------------------------------Anne Marie BUYSSE fa. Jooris ghewonnen bij Anna BOONE
(Reg. 207 fo 159)
overl. Dronghen den 1ste augustus 1759 in den wijck van Noorthaut
Hr.: Pieter TEMMERMAN fs. Lieven
K.: Marie Judoca = 12 jr ende Lieven TEMMERMAN = 5 jr.
V.M.: Pieter BUYSSE, oom
Alvooren staet dit steirfhuys schuldigh aen de weese van wijlent Marie Francoise MOENTJENS
kindt van 1ste bedde, inghevolghe den staet wettelijck ghepasseert voor Schepenen van den lande
van Nevele den 25ste sept. 1742 tot de somme van 11 £ 5 schell. 10 gr. 6 dnrs 28ste 9bre 1759
-----------------------------------------------------Verklaring van diefstal van bijenkorven (3 bladen)
Informatien preparatoire gehauden door Leenmannen van den hove van Dronghen ende
Burghmeester ende Schepenen van tselve Dronghen ten versoecke van Dheer Philippe DE FAULX
Schaut ende Ampman der selve prochie ende over dheer Nicolaes TAINTUUR ? Balliu van Deynse
in Dronghen op het naerschreven subject
Actum den 9 8bre 1760 ten overstaene van Pieter MESTACH ende Joos VAN RENTERGHEM
Leenmannen alsmede Joannes MAENHAUT ende Gillis VOLCKAERT Schepenen
Judocus VERCAUTEREN fs. Frans out 38 jaeren waeghenmaecker van style int dorp deser prochie
ghedaghvaert door den officier Sebastiaen HOECK seght tuyght ende verclaert op eedt gedaen in
handen van den voornoemden Ampman dat hedent drij weken geduerende den nachts uyt sijn biecot
staende op sijn hof is ghestolen gheworden een korf vol van biën, ende dat hedent veerthien daeghen
ter selver plaetse oock des nachts is ghestolen gheworden een anderen korf vol biën dat hij deposant
op vrijdagh lestleden is gegaen binnen de stadt ghendt ten huyse van verscheyde coopers van bien
ofte honinck ende onder andere ten huyse van . . . SMEDT woonende ontrent het Cleen vlaschhuys
alwaer hij deposant heeft ghevonden den ijdelen korf tsijnen hove met de bien daer in hedent
veerthien daeghen ghestolen den welcken hij seer wel heeft erkent dat den deposant ghesupponiert
wierdt de voorseyde bien en andere te hebben ghestollen dat smorghens naer de nacht dat ghestollen
sijn gheweest de bien van Judocus VERCAUTEREN den deposant andermael is gaen sien aen sijn
biencot om te ondervinden of sijne andere bien daer noch stonden, dat hij sulkx bevonden heeft,
ende dat hij wel heeft bemerckt dat den selven nacht tot aen sijn ghemelde biecot andermael hadde
ghecommen eenen mans persoon ende eenen jonghen van de oude ende grootte als den gonnen hier
vooren vermelt ende van saecke niet voorder wetende sluyt dese sijne depositie waer bij hij naer
voorlesinghe heeft verclaert te persisteren die dese ten dien effecte heeft onderteekent actum ut
supra Pieter FRANCOY
-----------------------------------------------------volgende verklaring op volgend blad
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Joos CORNELIS fs. Herman oudt 74 jaeren woonende binnen dese prochie oorconde ghedaghvaert
voor den officier Jan DE MUYTER seght tuyght ende verclaert op eedt bij hem in handen van den
voornoemden ampman gedaen te wesen waerachtigh dat hedent drij weken onbegrepen des nachts
uyt sijn biecot op sij hof sijn ghestollen gheworden twee korven vol bien ende een cortewaegentien
oock ghestaen hebbende op sijn hof ende dat hedent acht daeghen wederom des nachts ter selve
plaetse noch is ghestollen eenen anderen korf vol bien ende van de saecke niet voorder wetende
sluyt sijne depositie bij de welcke hij naer voorlesinghe heeft verclaert te persisteren die ter dies
effecte dese heeft onderteekent daet ut supra depost seght den deposant dat hij daeghs naer het stelen
van sijn bien smorgens vroeg heeft gheweest sien naer de voetstappen van de gonne die den hof
nacht ontrent sijn biecot hadden gheweest ende dat hij wel heeft bemerckt dat daer ontrent gheweest
hadden eenen manspersoon met eenen jonghen verclaerende hier bij intgeheel te persisteren ende
heeft dese onderteekent
Dit is t’mercq + van Joos CORNELIS fs. Herman
Norbert VAN HOOREBEKE fs. Carel inwoonder deser prochie out 62 jaeren oorconde door den
officier ghedaghvaert Jan DE MUYTER seght tuyght ende verclaert op eedt bij hem ghedaen in
handen van den voornoemden ampman gedaen te wesen waerachtigh dat hedent vier weken ende
14 daeghen telcken des nachts uyt het biecot staende teghen dhaeghe van sijn hof sijn gestollen
2 korven ghevolt met bien sonder dat den deposant weet door wie dogh verclaert den deposant wel te
hebben hooren segghen dat daer van befaemt wierdt ofte suspect was sekeren CABILHAU
woonende in den wijck van Barelvelde ende vande saecke niet voorder wetende sluyt dese sijne
depositie bij de welcke hij naer voorlesinghe heeft verclaert te persisteren ende heeft dese ten dies
effecte onderteekent
Norbert Van Hoorebeke
Aldus gehoort ende beliet ten voorschreven daeghe 1ste 8bre 1760 ons toorconden
Pieter Mestach
J. Maenhaut
Joos Van Renterghem
Pieter Volckaert
-----------------------------------------------------Ghesien de requeste ghepresenteert bij Joannes VOLCKAERT
(Reg. 207 fo 157v)
thuwelijck met Livijne VAN WANSEELE te vooren weduwe van Pieter DE VOS fs. Christoffel
ende Joanna CELIS, aldus styfvader ende staenden voght over de drij minderjaerighe kinderen
dat met de doodt van Christoffel DE VOS en Joanne CELIS grootvader ende grootmoeder ter
wiens sterfhuyse sij sijn representerende eenen sevensten staeck ghesuccedeert sijn differente
gronden van erfve onder andere een partije saeylandts gheleghen binnen de prochie van Oostacker
groot 1200 roen op instel ende uytgrootinghe over te laeten aen Jan VAN LAERE causa uxoris
hoir tot een sevensten staeck aen voorschreven sterfhuys den 13de juny 1759
Nog eens hetzelfde op een latere datum
Supplierende verthoont reverentelijck Joannes VOLCKAERT thuwelijck hebbende Livijne VAN
WANSEELE te vooren weduwe van Pieter DE VOS fs. Christoffel ende Joanna CELIS ende aldus
styfvader ende staende vooght van de drij minderjaerighe kinderen, dat soo met de doodt van
Christoffel DE VOS ende Joanna CELIS grootvader ende grootmoeder paterneel van de drij weesen
ten wiens sterfhuyse sij sijn representerende tsaemen eenen sevensten staeck ghesuccedeert sijn
differente gronden van erfven, een partije saeylandt in Oostacker op het cleen Lereghem veldt
boven den veldtmeulen groot 1200 roeden, in welcke de selve partije landts te coopveylinghe
op instel ende verhooginghe over te laeten ende cederen bij uytgrootinghe aen Jan VAN LAERE
causa uxoris voor de somme van 210 £ sterck permissie wisselgeldt . . . .
31ste 8bre 1759
-----------------------------------------------------Blad met zegel 1759 36 S(tuyvers)
Alsoo binnen de prochie van Oostacker is den 13de juny 1759 overleden Janneken CELIS, wdwe van
Christoffel DE VOS, achtergelaeten hebbende de naerschrven decendenten: Francies DE VOS,
Catharina DE VOS in huwelijck met Joseph DE POORTERE , Francoise DE VOS in huwelijck
met Livinus BREUSEGHEM, Elisabeth DE VOS gestede begijntien in het groot hof van Ste
Elisabeth in Gendt, Amandus DE WEVER in huwelijck met Joosijntjen DE VOS weduwe van Jan
HAECK, Joannes VAN LAERE in huwelijck met Marie Anne DE VOS ende ten lesten Joannes
VOLCKAERT thuwelijck met Livijne WANSEELE te voorent weduwe van Pieter DE VOS fs.
Christoffel ende Janneken CELIS
24ste 8bre 1759
------------------------------------------------------
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Blad met zegel 1759 Vier S(tuyvers)
Supplierende verthoont reverentelijck Joannes VOLCKAERT in huwelijck met Livijne
VAN WANSEELE, weduwe van Pieter DE VOS fs. Christoffel ende Joanna CELIS , staende
vooght over de drij minderjaerighe kinderen van Christoffel DE VOS ende Joanna CELIS
representerende eenen sevensten staeck onder andere gesuccedeert is eene hofstede met de landen
daermede gaende ten deele gheleghen binnen dese prochie ende ten deele op Mariakercke
jeghenwoordigh gebruyckt bij Francies DE VOS ende hem over te laeten ende cederen bij
uytgrootinge voor de somme van 600 £ grooten
31ste oct. 1759
-----------------------------------------------------Alsoo Francies DE VOS ende Joseph DE POORTERE in huwelijck met Catharine DE VOS soo
over sijn eyghen als over Marie, Joanna ende Pieternelle DE VOS fs. Pieters bij Livine VAN
WANZEELE minderjaerighe weesen, als deelvooght paterneel, mitsgaders Lieven BREUSEGHEM
in huwelijck met Francoise DE VOS, alsmede joffr. Elisabeth DE VOS begijntien ende Amandus
DE WEVERE in huwelijck met Judoca DE VOS tevoorent weduwe van Lieven HAECK, ende
Joannes VAN LAERE in huwelijck met Marie Anne DE VOS alle susters ende broeders, kinderen
van den voornoemden Francies DE VOS fs. Christoffel bij Janneken CELIS ghemeene ende
onverdeelt waeren in een behuysde hofstede ende gronden van erfven gelegen binnen de prochien
van Dronghene ende Mariakercke in den wijck van de Beeckstraete op hun ghesuccedeert met den
overlijden van Christoffel DE VOS ende Janneken CELIS voornoemt.
Eerst een behuysde hofstede met den grondt groot met een bulcxken landts daerachter ligghende
464 roeden gheleghen binnen de prochie van Dronghen in de Beeckstraete.
Item een stuck landts gheleghen als vooren neffens d’hofstede eertijts eenen bogaert groot 282 roen
Item een partije landts ghenaemt den goeden tijt daere eenen wegh doorloopt groot 536 roeden
sorterende onder d’heerlijckhede van Wijmerghem . . .
...
...
...
-----------------------------------------------------Bundel 249 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1760)
Livijne VAN PARIJS fa. Lievens bij Lievijne DENIJS
(Reg. 207 fo 161v)
ste
overl. Dronghen de 8 nov. 1759 in den wijck van Slijndonck op de proprieteyt van Jan
SCHELSTRAETE fs. Pieters
Hr.: Guillaeme HANEBALCKE fs. Guillaeme
K.: Marie Anne = 8 jr.ende Livinus Anebalcke = 5 jr,
V.M.: Mathias DE PLIJN fs. Machiel, oom
Gronden van erfve commende van de seyde van den hauder
Aen den hauder competeert het 4de deel van een behuyst hofstedeken ghestaen binnen dese prochie
in den wijck van Slijndonck groot salvo justo 75 roeden
Gronden van erfve gheconquesteert met d’overledene staende hun huwelijck
Zij hebben ghecocht de drij deelen ende paerten van de voorschreven hofstedeken die waeren
competerende aen Pieter ende Joannes met Lowijs ANEBALCKE al fs. Guillaeme s’hauders
broeders van daete den 22ste julius 1752
9de jan. 1760
-----------------------------------------------------Martinus THIEBAUT fs. (niet gegeven)
(Reg. 207 fo 165v)
overl. Dronghen op het dorp den 2e october 1759 in den herberg Dobbelen Arent
He.: Marie Josepha VAN DER HAEGHEN (haar 2de x) fa. Tousaint bij Elizabeth JONCKHEERS
K.: Dorothea geb. den 1ste febr. 1748, Joanna Catharina geb. den 19de maerte 1752 ende Marie
Norbertine THIEBAUT geb. den 6de july 1756
Camervooght.: Joos VAN RENTERGHEM Schepenen deser prochie aengestelt weghens de verre
afgelegentheyt ende oock onpasselijckheyt van Geeraert THIEBAUT broeder van den overledenen
woonende boven Brussel volghens missive door hem gheschreven.
Ghemeene schulden
Men is schuldigh aen Jacobus ende Pieter Frans DE VREESE beede kinderen van Anthone
DE VREESE ende dese hauderigghe thaeren 1ste huwelijck over het baetelijck slot ten sterfhuyse
van hunnen vader alhier ghepasseert den 26ste oct. 1746
------------------------------------------------------
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Andries DE KEUKELEIRE fs. Guillaeme bij Geerdijntjen MOENTJENS (Reg. 207 fo 170)
overl. Dronghen den 15de sept. 1759
Wdnr van Petronelle VAN DEN ABEELE fa. Pieters ende Joosijntien DE DOBBELEIRE
K.(1ste x): Pieter ende Lieven Anthone DE CEUKELEIRE bij competente aude
V.P.: Joannes DE KEUKELEIRE broeder van den overledene
He.: Isabelle VAN LEIRBERGHE, fa. Laureyns bij Joanne COPPENS
K.(2de x): Andries = 23 jr, Joannes Francies = beth 19 jr, Jeronimus Franies = 17 jr, Marie Anne
Petronelle = 16 jr, Augustinus Livinus = 11 jr, Caroline Livine = beth 9 jr ende Livine Francoise
DE CEUKELEIRE = beth 5 jr.
Zijn overleden, Marie Joanne ende Livine DE KEUKELEIRE beede kinderen van 1ste bedde
Gronden van erfven staende desen lesten huwelijck gheconquesteert
Eene partije meirsch gheleghen binnen dese prochie in Bourgoijen groot één ghemet toecommende
bij coope van Sieur Francies BAUTERS
Een partije lants gheleghen als vooren groot 800 roeden in de drij bunders in cheyns ghebruyckt
bij Janneken COPPENS, bij coope van Augustinus VAN DE WALLE
Den SVG van sijn 1ste huysvrauwe is alhier ghepasseert den 20ste juny 1736 5de jan. 1760
-----------------------------------------------------Joosijntien DE VROE fa. Jans
(Reg. 207 fo 175v)
overl. Dronghen Keuse den 16de july 1759 op de proprieteyt van heer advocaet Martinus ELBO
Hr.: Carel WIBO fs. Joos eerst wdnr van Pieternelle DE SCHUYTER (SVG 22ste 7ber 1751)
Overleden zonder lichamelijcke hoirs achter te laeten
Respective hoirs: Livinus DE VROE, Judocus DE VROE ende Joannes DE VROE ende Joannes
CORNELIS ghetrauwt met Anne Marie DE VROE broeders ende suster van d’overledene
De overledene heeft een testament gemaekt
Legateert vuyt liefde ende affectie ende dienst aen mij ghedaen aen de drij voorkinderen van Carel
WIBO haeren man te weeten Anne Marie, Livine ende Joseph WIBO ieder naer mijnen doodt de
somme van 3 £ groote courant gelt, actum desen 25ste juny 1759
Den hauder heeft in cheyns ghenomen staende sijn huwelijck van den heer advocaet Martinus ELBO
in Gendt een hofstedeken ende lochtinck daermede gaende groot 118 roeden 6de febr. 1760
-----------------------------------------------------Pieter BUYSE, fs. Jooris bij Anna BOONE
overl. Dronghen op den 1ste 8bre 1759 in den wijck van Barelvelde
wdnr (1ste x) met Catharina ROOSEBOOM
K.: Jan = 16 jr ende Marie BUYSE = 14 jr
V.P.: Jan BUYSE , oom
He.(2de x) Anne Marie VERLEYE fa. Pieter gewonnen bij Livijne DE MEYER
K.(2de x): Livijne = 7 jr, Jooris = 6 jr, Anne Marie = 2 jr ende Isabelle Theresia alsnu gheboren
Desen sterfhuyse heeft in cheynspacht een behuysde hofstede met noch een partije landt van sekeren
Sieur Philippe Frans VAN DEN BOSSCHE in Gendt.
20ste maerte 1760
-----------------------------------------------------Pro Deo Joanna MOYKENS (MOEYKENS) fa. Lowijs
(Reg. 207 fo 179v)
overl. Dronghen den 29ste dec. 1759 in den wijck van Vierheckens
wdwe in (1ste x) van Jacobus DE VOS
K. (1ste x): Joannes DE VOS ende deelvooght materneel, Josijntien DE VOS in huwelijck met
Pieter MORTIER fs. Jans, Pieternelle DE VOS in huwelijck gheweest met Joseph WIEME ende
Isabelle DE VOS haer selfs vrouwe bij oude beth dan 25 jr.
wdwe in (2de x) van Joannes NEFFELS (NEFELS) fs. Pieters
K. (2de x): Marie Magdelena NEFFELS = 10 jr.
Venditie ghehouden door Burchmeester ende Schepenen der ghemeene Vierschaere van Dronghen
op den 14de january 1760
20ste maerte 1760
------------------------------------------------------
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Pro Deo Marie MULLEM, fa. Jan ende Livine GIJLENS, overl. Dronghen den 5de juny 1747
Hr.: Joos PIETERS fs. Francois
K.: Judocus = 21 jr ende Joanna PIETERS = 16 jr
V.M.: Jan MULLEM broeder van de overledene
Prijsije ghedaen door Jan Baptist CLAEYS ghesworen prijser ende costumier
Desen sterfhuyse competeert 254 roeden landt ten titel van cheynse vercreghen van Joncker
Franciscus Bernardus DE SMET, heere van Leystraete etc . . .
30ste april 1760
-----------------------------------------------------Pieter VAN KERREBROECK fs. Pieters bij Catharine DE MEESTERE
(Reg. 207 fo 182)
overl. Dronghen den 9de jan. 1760
He.: Marie DE VREESE fa. Pieters verweckt bij Joanna DE PIE
K.: Pieter , Carel ende Joanna VAN KERREBROUCK, jongmans ende jonghe dochter bij
competente aude hun selfs, Livine VAN KERREBROUCK thuwelijck met Augustinus DE VOS
Livinus VAN KERREBROECK audt beth 20 jr.
V.P.: Jacobus VAN KERREBROUCK broeder van den overleden
Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen
24 roeden erfve gheleghen in Dronghen suyt oost mijn heere BRABANDERE suyt Isabelle VAN
KERREBROUCK den overledenen toecommende bij successie van sijn ouders ende de wederhelft
jeghens den voornoemden Jacobus VAN KERREBROUCK ende corts voor het overlijden is er op
dese gront een huys ghebauwt mits er daer te voorent geen huys en heeft op ghestaen
Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert
Een partije lant groot een audt ghemet noort tboschstraetien commende bij coope van mijnheer
SCHAMP ende ghebruyckt bij desen sterfhuyse
14de meye 1760
-----------------------------------------------------Liquidatie ende separatie van goet tusschen Pieter ende Francies BEELAERT(Reg. 207 fo 214)
bij competente aude hun self beede sonen van Livinus verweckt bij wijlent Francoise VINCENT
ter eendere ende Pieter DE CEUKELAERE getrauwt met Marianne DE VREESE te vooren weduwe
van den voorseyden Lieven BEELAERT,
Ter handt nemende den SVG ghemaeckt ten sterfhuyse van Francoise VINCENT overghebracht
den 2de july 1742, wordt bevonden dat tusshen den hauder ende sijne drij kinderen ghemeene
ghebleven is dhofstede ende landen daerbij vermelt
Staende het 2de huwelijck van hunnen vader is commen t’overlijden een van de drij kinderen als
wanneer gheboren ende in leven waeren twee kinderen van den 2de bedde 14de meye 1760
-----------------------------------------------------Joanne DE VREESE fa. Joos
(Reg. 207 fo 220)
overl.Dronghen 8ste febr. 1760 in den wijck van Luchteren
Hr.: Augustinus VAN DE WALLE fs. Anthone
K.: Judoca Carolina = 20 jr, Isabella Theresia = 16 jr, Joanne Marie = 11 jr, Jan Francies = 9 jr,
Pieter Augustinus = 6 jr, Marie Catherine = 4 jr ende Lucia Aldegonde = 18 maenden
V.M.: Anthone DE VREESE fs. Joos, oom
Gronden van erfven gheconkesteert bij den hauder binnen huwelijck
De helft van een behuysde hofstede gheleghen in den wijck van Luchter waervan het wederdeel is
competerende aen Joanne VAN DE WALLE fa. Pieters tot Brugghe ende bij desen sterfhuyse in
pachte ghebruyckt noort oost den Luchterschen kerckwegh groot 180 roeden compt voor desen
sterfhuyse den nomber van 90 roeden
De helft deurgaende van een oude hofstede nu ghenaempt Blieckhof ligghende ineen met de
voornoemde hofstede hier in begrepen 97 roeden cheyns. t’saemen groot tot 393 roeden compt voor
desen sterfhuyse tot 186 ½ roeden
Noch de helft van een bulck landt op het Sant gheleghen groot int gheheele 132 roeden compt hier
als vooren den nomber van 66 roeden
De helft deurgaende van eene partije landt genaemt den houck ligghende ineen met de voorgaende
partije groot in erfve 138 roeden, compt maer als boven tot 69 roeden
11de juny 1760
------------------------------------------------------
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Carel DE VREESE fs. Jans ende Petronelle DE WAEGHENAERE (Reg. 207 fo 228)
overl. Dronghen wijck Noordhaut 17de juny 1760
Wdnr van: Joanna VAN DAMME fa. Petrus ende Livina VAN DE STEENE
K.: Carel, Geeraert, Anthone Augustinus ende Joseph DE VREESE, Pieternelle DE VREESE
(wdwe van Francies SOENS) in huwelijck met Lieven VAN DER VENNET, Agnesse
DE VREESE (wdwe Jan VERBIEST) in huwelijck met Joannes DEL CROYX, Marie Magdalene
DE VREESE in huwelijck met Frans DE CRAENE ende Albertine DE VREESE in huwelijck
met Livinus STEVENS, al fs ende fa. Carels bij Joanna VAN DAMME
Ende de weese kinderen van Joannes DE VREESE fs. Carel ghewonnen bij Marie VAN PARIJS,
alsnu in huwelijck met Pieter CORNELIS
Ende de weese kinderen van Joseph DE KESELE in eerste huwelijck gheprocreert met Lucia
DE VREESE oock filia den overleden
V.P. Joseph DE KESELE voornoemt
27ste aug. 1760
-----------------------------------------------------Marie Isabelle Therese DE MEYERE,
(Reg. 207 fo 237v)
den
fa. Philippe tsijnen 2 huwelijck met Joosijntien VINCENT fa. Pieter thaeren 1ste huwelijck.
overl. onbedeghen in Dronghen op den 26ste aug. 1760
Vooght: Bauduyn DE MEYERE haeren broeder van vollen bedde mitsgaders hoir voor eenen
11sten staecke in de vaderlijck sijde ende eenen 5den staecke in de moederlijck sijde aen de
kinderen van Philippe DE MEYERE tsijnen 1ste huwelijk met Joanna CORNELIS :
Joannes ende Louis DE MEYERE, Lieven GEIRNAERT in huwelijck met Livijne DE MEYERE,
Lieven MARTENS ghetrauwt met Elena DE MEYERE, Tobias DE VREESE thuwelijck met
Jacquemijntien DE MEYERE ende Jan TOLLEBEKE in huwelijck met Marie DE MEYERE ,
broeders ende susters van halven bedde van de overledene
Voorders aen Marie Magdalene DE MEYERE suster van vollen bedde
Mitsgaders desen overgever als staende vooght over sijne minderjaerighe broeders ende suster
te weten Joanne Catherine, Pieter Judocus ende Lieven DE MEYERE insghelijckx broeders ende
suster van vollen bedde van d’overledene
1ste oct. 1760
-----------------------------------------------------Pro Deo Marie Magdalena LIPPENS fa. Jans
overl. Dronghen den 2de juny 1760 in den wijck van Barelvelde op de proprieteyt van weduwe
van Pieter VERHEGGHE
Hr.: Amandus BAETSLÉ fs. Lowijs
K.: Joanna Louise = 17 jr, Francoise = 16 jr, Lowijs = 14 jr, Joannes = 12 jr, Marie Anne = 10 jr
Pieter = 7 jr, Augustinus BAETSLÉ = 3 jr
V.M.: Livinus DE KEYSERE fs. Pieters, oom
29ste 8bre 1760
-----------------------------------------------------Pro Deo Pieternelle PATIJN fa. Joos,
overl. Dronghen wijck Slijndonck den 29ste nov. 1760 ten huyse van Jacobus VERBANCK fs. Jans
in huwelijck met Livijne DE CLERCK fa. Jans dochter van de overledene.
Wdwe in (1ste x) van Jan DE CLERCK
Wdwe in (2de x) van Mauritius DE BOEVERE
K.(2de x): Pieter DE BOEVERE
Wdwe in (3de x) van Mathijs BLANCKAERT
K.(3de x): Lowijs BLANCKAERT = 10 jr
V.M.: Lieven PATIJN fs. Joos oom
Dhauderigghe heeft staende haer 1ste huwelijck aengegaen een cheyns daer op ghebaut huys schuere
ende andere edificien ende is van over beth dan vier jaeren onbequame gheweest van haere cost te
connen winnen ghemerckt haere continuelicke sieckte quellinghe ende droeve ghesteltenisseende
heeft alle haere gherechtigheyt die sij heeft van de voornoemde cheyns overghelaeten aen Jacobus
VERBANCK in huwelijck met Livijne DE CLERCK haere dochter
16de sept. 1761
------------------------------------------------------
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Franchoise DHAESE fa. Andries ende van Joosijntien DE BRABANDER (Reg. 207 fo 189)
overl. Dronghen op den 18de october 1760
Hr.: Lieven DE SMEDT fs. Jacobus
K.: Livijne ende Jan Baptiste DE SMEDT bij competente aude van 25 jr beede hun selfs,
Anna Marie = 23 jr ende 9 maenden ende Joanna Petronelle DE SMEDT = 22 jr
V.M.: Joseph HUTSEBAUT fs. Pieter, cosijn
Ghebruycken in cheynse een hofstede, alwaer d’overledene deser weireldt is ghepasseert, met eene
partije landt daer jeghens gheleghen ghenaemt den Ginsbulck tsaemen groot ontrent twee bunderen
met noch eene partije bosch genaemt den Peperbulck groot ontrent 500 roeden competerende aende
vrauw Douariere PIJCKE voor een termijn van 29 jaeren daervan het eerste inganck ghenomen heeft
met kerssavont 1735, dies alle de edificien drooghe ende groene catheylen daerop staende bij den
hauder staende huwelijck met d’overledene sijn ghebauwt ende gheplant
4de february 1761
-----------------------------------------------------SVG Lieven GOETGHEBUER fs. Geeraert ende Isabelle DENIJS
(Reg. 207 fo 192v)
overl. Dronghen op den 16de november 1760 aen den Vaerendries
Wdnr(1ste x): van Livijne VAN DER VENNET
K.(1ste x): Norbert GOETGHEBUER bij competente oude van beth 25 jr.
He. (2de x):: Livijne DE VREESE fa. Cornelis
K.(2de x): Francis GOETGHEBUER bij competente oude van beth 25 jr, Carel aut beth 18 jr,
Jacobus aut beth 15 jr ende Caroline GOETGHEBUER = 10 jr en 8 maenden
V.P.: Gillis GOETGHEBUER broeder van den overledene van vollen bedde, oom
Gronden van erfven bij den overledenen staende huwelijck met dhauderigghe gheconquesteert
Een hofstede met den huyse ende voordere edificien daer op staende geleghen aen den Vaerendries
groot ontrent 400 roeden, paelende noort Pieter VINCENT, oost mijnheer VAN BASINGIEN, suyt
de straete, west den varendries, ghecomen bij coope van Judocus DE LOOF fs. Jans respectivelijck
van daeten 15de meye 1751 ende 16de juny 1752, sijnde de voorseyde hofstede belast met eene rente.
van 50 £ grooten wisselgeldt capitaels crooserende in advenante van den penninck 25, in proffijte
van heer ende meester Joannes VAN HERWEGHE pastor van Bellem
D’helft van eene partije landt wesende Leen sijnde den suytwestcant, groot int geheele ontrent 2258
roeden beloopende dese helft ontrent 1126 roeden, in pachte ghebruyckt bij Lieven BOUCQUÉ
Noch een partije landt binnen de selve prochie van Dronghen ghenaemt het boschstuck groot ontrent
384 roeden paelende oost ende suyt den heere prince VAN RUBEMPRÉ noort den deynschen
herwegh in pachte ghebruyckt bij den selve Lieven BOUCQUÉ ten 1 £ gr. tsjaers.
Dese ende voorgaende partije ghecommen bij coope ghedaen jeghens Mhr. Charles Emanuel Baron
DE NORMAN ende van Ste Marien Audenhove etc. den 11de jan. 1760
4de febr. 1761
-----------------------------------------------------Augmentatie van staet die bij desen maeckt Pieter CORNELIS in huwelijck (Reg. 207 fo 246v)
met Marie VAN PARIJS te vooren wdwe van Joannes DE VREESE fs. Caerel ende wijlent Joanna
VAN DAMME als styfvader ende vooght over hun seven minderjaerighe weese kinderen met den
overlijden van den voornoemden Caerel DE VREESE fs. Jan hunnen grootvader ende overghegeven
bij Livinus STEVENS als hoir causa uxoris ende wettelijck ghepasseert den 27ste ougste 1760 ter
interventie van Geeraert DE VREESE sweesens paternelen oom ende naesten bestaenden vrient.
Den SVG van den voornoemden vader Joannes DE VREESE fs. Carel is ghepasseert ende ghesloten
in daeten van den 20ste sept. 1752
18de febr. 1761
-----------------------------------------------------Augmentatie van staet die bij desen maeckt Joseph DE KESELE als vader (Reg. 207 fo 196v)
ende vooght over sijn 3 minderjaerighe weesen tsijnen 1ste huwelijck ghewonnen met wijlent Lucia
DE VREESE fa. wijlent Caerel ende Joanna VAN DAMME met den overlijden van Caerel DE
VREESE voornoemt fs. Jans hunnen grootvader materneel ghemaeckt ende overghegheven bij
Livinus STEVENS als hoir causa uxoris benevens de voordere medehoirs ende wettelijck
ghepasseert den 27ste ougste 1760 ter interventie van Geeraert DE VREESE sweesens paternelen
oom, in welcke successie dese weesen gerecht waeren in een 11de staecke 18de febr. 1761
------------------------------------------------------
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Livijne VAN DE VOORDE
(Reg. 207 fo 249v)
fa. Guilliame bij Joanna VAN BRAEMBUSSCHE
overl. Dronghen op den 20ste augusty 1760
Wdwe in (1ste x) van Jan GRIJP
K.(1ste x): Guilliame ende Joanna GRIJP in huwelijck met Laureyns LERBERGHE ende Livijne
GRIJP overleden ten jaere 1747
Wdwe in (2de x) van Philippe CLEPKENS
K.(2de x): Joannes ende Lieven CLEPKENS bij competente aude van beth 25 jr, alsmede Francies
ende Norbertus CLEPKENS beede minderjaerighe sonen
V.M.: Francies VAN DE VOORDE fs. Guilliame voornoemt, oom
Hr.(3de x): Joannes DE MUYTER fs. Lieven
Gronden van erfven bij haer 1ste huwelijck gheconquesteert met Jan GRIJP alhier overgebracht ende
gesloten den 14de meye 1732 alsmede sijn in de edificien ende catheylen bestaende eerst uytten
hoofde van sijne overleden huysvrauwe in een vierde van dhelft en tot 1/14de deel in dhelft van een
derde in dhelft ter causen den overlijden van Livijne GRIJP die oock dochter was van Jan ende van
de overledene thaeren 1ste huwelijck overleden onbedeghen ten jaere 1747
Dhelft deurgaende van een hofstede met de schuere ende voordere edificien gheleghen in Dronghen
Bassebeke groot 650 roeden daer onder begrepen het cheynseken van Philippe VAN DE STEENE
Noch d’helft deurgaende van eene partije landt geleghen binnen dese prochie inden Waermoes
lochtinck groot 425 roeden daervan de wederhelft competeert ende wordt ghebruyckt als vooren
Gronden van erfven bij haer 2de huwelijck gheconquesteert met Philippe CLEPKENS
D’helft deurgaende van eene partije landt ghenaemt het moortelken groot 400 roeden belast met
seven halsters evene tsjaers aen den heere Marquis van Deynse gecommen bij coope jeghens Joe
Marie Anne DE SMEDT fa. Pieters wdwe van Sr. Jan LEFEBURE
18de febr. 1761
-----------------------------------------------------Philippus DE VREESE fs. Pieter ghewonnen bij Joanna TABIANS (Reg. 207 fo 258v)
overl. Dronghen in den wijck van Luchteren den 12de december 1761(moet zijn 1760)
Wdnr in (1ste x) van Lievijne TOCHT
K.(1ste x): Anne Marie = 24 jr, Pieter = 20 jr, Francies = 17 jr ende Jan DE VREESE = 14 jr
He.(2de x): Lievijne VAN DE GHEHUCHTE, fa. Francies bij Lievijne SERGEANT
K. (2de x): Livinus = 10 jr, Petronelle = 7 jr, Judocus = 5 jr ende Jacobus DE VREESE = 15 m.
V.P.: Augustinus DE VOS, cosijn
Den overledene heeft gheduerende sijn eerste huwelijck in cheynspachte aenveirt van dhr ende Mr.
den advocaet VAN LAEREBEKE een partije landt met een partije meersch gheleghen in den wijck
van Luchteren en op welcke partije landt oock gheduerende sijn 1ste huwelijck daerop een huys met
een schuerken ghebauwt ende beplant met jonghe fruyt ende andere boomen 18de febr. 1761
-----------------------------------------------------Marie Anne HECKHOUTE fa. Jans bij Livijne MALDEGHEM
overl. Dronghen den 1ste january 1760 op de proprieteyt van mijn heer SMET heere van Leystraete
etc. in den wijck van luchteren
Wdwe van Pieters BOSSCHAERT
K.(1ste x): Joannes = 24 jr ende Pieter BOSSCHAERT = 20 jr
Hr.(2de x): Lieven DE MEYER fs. Carel
K.(2de x): Livijne = 13 jr, Agnesse = 11 jr, Joseph = 9 jr, Augustinus = 6 jr ende Marie
DE MEYER = 4 jr
V.M.: Joos ARENTS, oom
18de febr. 1761
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij dese maeckt ende overgheeft Pieter (Reg. 207 fo 264)
TEMMERMAN fs. Livens, handeleiren vooght over de weese Pieter BRUGGHEMAN fs. Judocus
bij Livijne TEMMERMAN fa. Lievens.
Betaelt aen Joannes DE SCHEPPER als vooght van de 3 weesen van Jacobus BRUGGHEMAN bij
Catharine DE SCHEPPER S.M. voornoemt de somme van 16 £ 5 schell. 9 grooten en 2 ½ dnrs
over de voldoeninghe van het gonne dese weese schuldigh was aen de drij weesen 15de april 1761
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Lieven DE VREESE, fs. Cornelis bij Joanna PRATERS
(Reg. 207 fo 267)
overl. Dronghen den 6de january 1761 binnen den wijck van de Vierheckens
Wdnr in (1ste x) van Joanna LEFEBRE
K. (1ste x): Catharina haer selfs beth 25 jr, Joannes = 23 jr ende Pieter DE VREESE = 18 jr
He. (2de x):: Joanna VERBAUWEN fa. Jacobus
K. (2de x): Livijne DE VREESE = 2 jr, dhauderigghe is nog bevrucht ghebleven van kinde
V.P.: Adriaen DE VREESE fs. Cornelis, oom
10de juny 1761
-----------------------------------------------------Judocus WEGGHE fs. Adriaen ende Adriane THIENPONT
(Reg. 207 fo 314v)
overl. Dronghen 29ste maerte 1761 in den wijck van Luchteren
He.: Joanna SNICKAU fa. Francies
K.: Joannes Francies = 22 jr, Marie Therese = 19 jr, Judocus = 17 jr, Pieter Francies = 15 jr,
Adriaen = 13 jr, Livijne = 10 jr, mitsgaders Anna Marie WEGGHE in huwelijck met Joannes VAN
DRIESSCHE ende Pieter DE WULF fs. Lowijs in huwelijck gheweest met Joanna WEGGHE
Camervooght: Joseph DE POORTER Ulieden medegeselle
Gronden van erfven die dhauderigghe staende huwelijck met den overledenen hebben
gheconquesteert
Een behuysde hofstede gheleghen in den wijck van Luchteren wesende cheyns gront bij coope
ten deele van Lauwereyns DOSSCHE ende ten deele van dhoirs van Jan WILLEMOT als van
dhoirs van Josijntien LANCKSWERT sijne ghewesen huysvrouwe den 18de january 1736
Noch een partijken landt ghenaemt de bruyt bij coope van Lieven COPPENS in huwelijck gheweest
met Marie WILLEMOT fa. Jans den 23ste april 1733 groot 113 roeden
10de juny 1761
-----------------------------------------------------Joanna DE ROOSE fa. Jan ende Marie DE MUYTER
(Reg. 207 fo 200v)
overl. Dronghen den 25ste april 1760 in den wijck Vierheckenen
Hr. : Sieur Joos VAN RENTERGHEM fs. Adriaen
K.: Jacobus, Dorothea, Francoise ende Jan Baptiste VAN RENTERGHEM, voorders aen Sieur
Augustinus KEERSSE als vader ende vooght over Norbert Joannes = 17 jr, Josephus Jacobus
= 13 jr, Maria Jacoba = 12 jr, Jacobus Augustinus = 10 jr ende Joanna KEERSSE = 6 ½ jr alle
vijfve ghewonnen in sijn 2de huwelijck met Marie Anne VAN RENTERGHEM oock fa. Joos
Gronden van erfven
In Astene een hofstedeken met den huyse ende voordere edificien groot met de gronden 450 roeden
noort de leye suyt den auden en de nieuwen herweghe waer doore is loopende de calsijde van
Ghendt op Cortrijck den hauder toeghecommen bij ghifte met de warmer handt van Pieter VAN
HUFFEL fs Gillis ende Cathelijne VAN RENTERGHEM fa. Pieter van daeten den 5de maerte 1712
in cheynse ghebruyckt bij Francies MOERMAN fs. Gillis ten advenante van 3 £ gr. tsjaers
Een hofstede eertijdts een herberghe Den Gouden appel in het 32ste bel. arlo 14, gecomen bij coope
den 17de febr. 1745 van Catherine DE ROOSE ende ghebruyckt bij Nicolaes DE SCHUYTER ende
Catherine DE ROOSE fa. Jan
Een hofstede nevens de voorgaende een herberghe ghenaemt Den Engel bij coope van Joannes
Ignatius CREMERS pbr per contract voor notaris RIJCKAERT den 6de sept. 1748 ghebruyckt
door Frans DE GRUYTER
25ste juny 1761
-----------------------------------------------------Catharine HERMÉ fa. Frans
(Reg. 207 fo 276)
de
overl. Dronghen den 6 meye 1761
Hr.: Pieter DE DAPPER fs. Adriaen en Livijne BRAEM fa. Pieters
K.: Adriaen = 11 jr, Isabelle = 11 jr, Marie = 10 jr, Bresite = 9 jr, Basilius = 7 jr, Augustijn = 4 jr
ende Lieven DE DAPPER = 2 jr.
V.M. Carel BRAEM, stijfvader van de overledene
Gronden van herfve gheconquesteert bij den hauder met de overledene staende huwelijck
Een partijken landt groot 125 roeden van een meerdere partije int gheheele 250 roeden waervan de
wederhelft competeert aen Francies DE DAPPERE fs. Adriaen shauders broeder, alwaer den hauder
met d’overledene hebben opgheboudt een huyseken met kamer
25ste juny 1761
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Adriaen DE DAPPER fs. Lieven bij Joosijntien VOGHELAERE
(Reg. 207 fo 271)
overl. Dronghen den 15de febr. 1761 in den wijck Vierheckenen
Wdnr (1ste x) van Livijne BRAEM
K.(1ste x): Francies, Pieter, Augustinus, Emanuel ende Isabelle DE DAPPER in huwelijck met
Francies DE BOUVER
V.P.: Augustinus DE DAPPER fs. Lieven, cosijn
He.(2de x): Livijne VERGOTE fa. Jan bij Petronelle HAUTEKEETE
K. (2de x): Anne Marie Rosa = 17 ½ jr, Lieven beth 13 jr, Dorothea Petronelle = 11 ½ jr ende
Isabelle Therese DE DAPPER = 5 jr
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert
Eene hofstede met den huyse schuere ende voorder edificien staende in den wijck Vierheckenen
groot ontrent 67 roeden paelende oost de straete leidende naer meirschcant meulen ghecomen bij
coope van Sieur Judocus Josephus SUNAERT in Ghendt van daeten 8ste november 1749
Item eene partije landt op de boelenaere groot ontrent 400 roeden
25ste juny 1761
-----------------------------------------------------Anne Marie DE VLIEGHERE fa. Lievens bij Joanna DOBBELAERE fa. Lowijs (Reg. 207 fo 281)
overl. Dronghen den 16de april 1761 op de proprieteyt van mijnheer N: DANNEELS in den wijck
van Luchteren, sonder lichamelijcke hoirs achter te laeten
Hr.: Gillis DE BOEVERE fs. Lievens
Haere respective hoirs : Geeraert DE VLIEGHERE fs. Jans die broeder is van Lieven fs. Jans
voornoemt, representerende den 1ste hoofstaecke van de vaderlijcke ende moederlijcke sijde van
Lieven DE VLIEGHERE fs. Jans die vader was van de overledene mitsgaders aen Frans DE
VLIEGHERE, Livijne DE VLIEGHERE in huwelijck met Joannes DE PAUW, Marie DE
VLIEGHERE in huwelijck met Anthone HIJE, Gillis DE PAUW in huwelijck gheweest met
Catharina DE VLIEGHERE vader ende vooght over sijn eenigh achtergelaeten kindt Joanna DE
VLIEGHERE in huwelijck met Francies ADAM ende Philippus DE VLIEGHERE alle sesse
kinderen ende kints kinderen van Adriaen DE VLIEGHERE fs. Jans halfven broeder van Lieven DE
VLIEGHERE fs. Jans voorseyt, insghelijckJacobus DE VREESE, Philippus, Gillis ende Isabelle DE
VREESE fs. ende fa. Lievens ende Isabelle DE VLIEGHERE die halve suster was van den
meergeseyden Lieven, mitsgaders Judocus DOBBELAERE fs. Lowijs broeder van Joanna
DOBBELAERE voornoemt die moeder is gheweest van de overledene ende eyndelinghe Joannes
GERRENAERT in huwelijck met Livijne DOBBELAERE fa. Lowijs representerende den 2de ende
lesten hoofstaecke van de moederlijcke sijde
25ste juny 1761
-----------------------------------------------------Supplierende verthoont reverentelijck Pieter ICKET fs. Jan staenden ende (Reg. .. fo 27v)
administrerende voght over de 2 minderjaerighe kinderen van Pieter BERSOEN tsijnen 2de huwelijck
ghewonnen bij Isabelle ICKET fa. Pieter suppliants docher dat hij op den 28ste febr. 1756 door den
procureur DE SCHUYTER bij employ in eene meerdere somme sweesen proffijtte rentewijs heeft
angheleyt eene somme van 135 £ grooten wisselgeldt capitael
. . . 1761
-----------------------------------------------------Margarita DE SCHUYTER fa. Livens bij Joanna DE COCK
(Reg. 207 fo 287)
overl. Dronghen den 10de april 1761 in den wijck van Slijndonck
Hr.: Lieven AERTS fs. Pieter, ook wdnr in (1ste x) van Anne Marie DE BOEVERE fa. Lievens
K.: Joannes Francies = 12 jr, Marie Anne = 9 jr, Pieter Francies AERTS = 5 jr.
V.M.: Francies DE MUYNCK fs. Pieter, oom
Den hauder geeft te kennen staende sijn 1ste huwelijck met Anne Marie DE BOEVERE fa. Lievens
te hebben aenghegaen eenen cheyns van een behuysde ende beschuerde hofstede met alle de andere
edificien daer op staende ende daer aenne staende met ontrent de ses ghemeten landt ende meersch
verkreghen van de heer Baron ZINSERLIJNCK voor een termeijn van 29 jaeren met den cheyns naer
keure waervan het 1ste jaer sijnen inganck heeft ghenomen kerssavont 1755 16de sept. 1761
------------------------------------------------------
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Marie BRAEM fa. Pieters bij Livijne DENIJS
(Reg. 207 fo 292v)
overl. Dronghen den 6de meye 1761 in den wijck van Keuse
wdwe (1ste x) van Jan WILLEMOT
K. (1ste x): Ferdinant WILLEMOT sijn selfs man
Hr.(2de x) : Geeraert RIJCKBOSCH fs. Pieter
K.: Cornelia oudt bet dan 25 jr, Lieven oudt bet dan 22 jr, Isabelle = 20 jr, Anne Marie = 17 jr,
Marie Magdalene RIJCKBOSCH = 13 jr
V.M.: Carel BRAEM fs. Pieters, oom
Den hauder heeft in cheyns ghenomen een partije landt groot 300 roeden gheleghen op den Gapaert
Cauter prioriteyt van Pieter VAN SCHELSTRATE
16de sept. 1761
-----------------------------------------------------Jacobus CORNELIS fs. Arenaut, (Arnaut)
(Reg. 207 fo 296v)
overl. Dronghen den 30ste july 1761 wijck Schuyterstraete in de kamer van de hofstede van Carel
VAN DER VENNET
He.: Josijntien DE SMET fa. Lievens
K.: Joannes sijn selfs man bet van 25 jr, Marie Joanna = 20 jr, Livijne CORNELIS in huwelijck
met Joannes DE VOS ende Josijntien CORNELIS in huwelijck met Pieter DE BAETS
V.P.: Pieter CORNELIS fs. Arenaut broeder van halfven bedde, oom
9de Xbre 1761
-----------------------------------------------------Livijne DE BOEVERE fa. Lievens gewonnen bij Josijntien DE PESTELE (Reg. 207 fo 300)
overl. Dronghen den 3de sept. 1761 in den wijck van de Vierheckens
Hr.: Frans CALLOOT fs. Jans
K.: Anthone = 22 jr, Joannes ende Petronelle CALLOOT beyde hun selfs bij competente oude ende
Joanna CALLOOT in huwelijck met Lieven VAN DE GHEHUCHTE
V.M.: Carel DE BOEVERE fs. Lievens oom
Met het overlijden van Lieven CALLOOT fs. Francies hunnen sonne is ghesuccedeert ende
vervallen één veir van de 16 vrije veiren tot het dienen van de pasesiers van Dronghen naer
Royghem dat hij hadde ghecocht van sijnen grootvader Jan CALLOOT
Daer is noch ghesuccedeert de helft van een veir waervan het wederhelft is competerende aen
Joannes CALLOOT fs. Francies benevens Francies CALLOOT sijnen broeder die oock is commen
toverlijden
Hebben staende hun huwelijck ghecocht van dhoirs van Daniel ROSSEEL een veir om te dienen
de pasesiers van en naer Royghem ende Dronghen ende van Dronghen naer Royghem
Hebben staende hun huwelijck in cheynse ghenomen van Joncker Guilielmus Dominicus Francies
DUBOIS dit VAN DEN BOSSCHE heere van Weghewalle etc. een partije leen groot een oudt
bunder met noch een meersch ende een lochtinck voor een termijn van 29 jaeren. 23ste dec. 1761
-----------------------------------------------------Judocus MOREEL, fs. Jans bij Anna Marie MESTACH fa. Joos
(Reg. 207 fo 309)
overl. Dronghen op den 9de sept. 1761 in den wijck van Barelvelde op de proprieteyt van d’heer
Jan Baptist VAN DEN BOSSCHE in Gendt
Wdnr van de weduwe van Jan PHILIPS (= Francoise VLERICK)
He. Joanna VAN GEELE fa. Lievens
K.: Marie Livijne = 7 jr, Martinus = 6 jr, Marie Magdalena = 4 jr, Joannes Baptiste = 2 jr
V.P.: Martinus MOREEL fs. Jans voornoemt, oom
Aen dese sterfhuyse competeert een huys schuere stallen ende voordere edificien ende haeghen
staende op cheynsgront uytgegheven bij d’heer Jan Baptiste VAN DEN BOSSCHE in Ghendt aen
den overledenen voorsaet Jan PHILIPS met wiens weduwe den overledenen eerst in houwelijck
heeft gheweest ende aldaer ten selven sterfhuys al de catheylen sijn ghepresen 23ste dec. 1761
------------------------------------------------------
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Supplierende vertoont Philippe DE SMET fs. wijlent Geeraert bij Livijne DE MEYER dat sijn
moeder tsedert eenighen tijdt imbecil is gheworden soodanigh dat sij soo haest als sij can gheraecken
uyt het ghesight van den suppliant ende sijne huysvrauwe is weghloopende ende haer verstaeckt
in canten ende bosschen alsmede dat sij suppliants huysvrauwe dreyght met eene coorde te sullen
verworghen ende menighe andere sottigheden, daerom den suppliant ende Livinus DE MEYER
haeren broeder ende Jan GEIRNAERT ghetrauwt met haere suster hebben besloten de suppliants
moeder te stellen in eene plaetse van sekeringhe, tsij in het clooster te Thielt ofte te Velseke
Biddende die ghedient sijnde consenteeren dat den suppliant de ghemelde sijne moeder sal
vermoghen te stellen in eene der voorseyde cloosters haer imesiliteyt gheduerende tsijnen laste
. . . 1761
-----------------------------------------------------Pieter VAN VOOREN, overl. Dronghen Luchteren den 31ste sept. 1747 (Reg. 207 fo 240v)
He.: Anna Marie DRIEGHE fa. Joannes ende tevooren weduwe van Lieven MESTAGH ende nu
oock weduwe ende hauderigghe bleven van Philippus SPIESSENS
K.: Petronelle VAN VOOREN = 17 jr. eenigh kindt ghewonnen met dese hauderigghe
V.P.: Jacobus DEIRE in huwelijck met soverledens moeder alsoo naesten bestaenden vrient
De hauderigghe heeft met wijlent haeren 1sten man Lieven MESTAGH in cheynspacht aenveirt eene
behuysde hofstede met boomgaert van fruyt ende andere boomen en een partijken landt daer achter
annex t’saemen groot tot 221 roeden gheleghen jeghens den Sleyndonck Driesch dat voor eenen
termijn van 29 jaeren waervan het eerste jaer van diere sijnen inganck ghenomen heeft tsedert
Kersavont 1736 van wijlent Jouffrauw Livijne Theresia VAN DE VIJVERE 27ste 8bre 1761
-----------------------------------------------------Joseph HUTSEBAUT fs. Pieters bij Livijne TOCH
(Reg. 208 fo 13v)
de
overl. Dronghen in den wijck van Keuse den 14 october 1761 ten huyse van Francies CLAYS
He.: Joanne CLAYS fa. Francies voornoemt
V.P.: Pieter VAN DER VENNET fs. Lievens
K.: Marie Francoise = 2 ½ jr en Pieter HUTSEBAUT = 11 maenden
3de febr. 1762
-----------------------------------------------------Bundel 251 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1762)
Pro Deo Pieter VAN QUECKELBERGHE fs. Lievens bij Elizabeth DOBBELAERE fa. Martens
overl. Dronghen op den 23ste october 1761 in den wijck van Keuse
He.: Livijne GRIJP fa. Joannes
K.: Isabelle audt beth dan 25 jr haer selfs vrauwe ende Joannes VAN QUECKELBERGHE = 19 jr
V.P.: Norbertus VAN QUECKELBERGHE fs. Lievens, oom
Pachten een huys ende landt aen Geleyn FORTIER
17de febr. 1762
-----------------------------------------------------Petronelle HUTSEBAUT fa. Joos ende van Joanna DE WULF
(Reg. 207 fo 321)
overl. Dronghen den 10de dec. 1761 in den wijck van Luchteren
Hr.: Pieter SCHELSTRAETE fs. Jan
K.: Jacobus Livinus bij competente aude van beth 25 jr, Anna Marie SCHELSTRAETE in
huwelijck met Jan DE BAETS, Pieter aut beth 20 jr ende Joannes SCHELSTRAETE = 15 jr
V.M.: Jacobus HUTSEBAUT eyghen broeder van de overledene
Gronden van erfven staende huwelijck gekocht bij decrete ghebeurt voor den Lutenant Civil van
d’indaeginghe in Ghent ten vervolghe van Joe Susanna Marie GOETGHEBUER weduwe van den
procureur Gulliame PARMENTIER ende tot laste van Lieven DE WULF in huwelijck met de
weduwe van Louis DE BRUYNE breeder volghens de letteren van decrete van den 21ste april 1736
Eene hofstede met een huyse schuere ende stallen ende voordere edificien boomen haeghen drooghe
ende groene catheylen daerop staende in de prochie van Dronghen in den wijck van Luchteren groot
ontrent een aut gemeth paelende oost de Luchterstraete, suyt den heere Baron HEEMS west den
selven ende noort Jor LIMNANDER, bij den sterfhuyse ghebruyckt wordende 17de febr. 1762
------------------------------------------------------
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Joanna DE COSTER fa. Pieter ende Godelieve GOETHALS
(Reg. 207 fo 326)
overl. Dronghen op den 9de jan. 1762 in haer woninghe wijck van Baerelvelde
Hr.: Francies VAN DE GHEHUCHTE fs. Louis bij Petronelle DE MEYER, strodekker
K.: Louis = 6 jr ende Pieter VAN DE GHEHUCHTE = 3 jr
V.M: Francies VAN DER HULST als nu in huwelijck met Godelieve GOETHALS voornoemt
Den hauder heeft gheduerende sijn huwelijck sijn paert ende deel laeten uytgrooten van sijnen
broeder Jan VAN DE GHEHUCHTE van een hofstedeken met de erfve daermede gaende
geleghen binnen de prochie van Dronghen in den wijck van Luchteren
17de febr. 1762
-----------------------------------------------------Geeraert RIJCKBOSCH fs. Pieters
(Reg. 207 fo 329v)
overl. Dronghen den 12de october 1761 in den wijck van Keuse
Wdnr van Marie BRAEM fa. Pieters
K.: Lieven RIJCKBOSCH sijn selfs man, Cornelia RIJCKBOSCH in huwelijck met Pieter
DE VRIENDT, Isabelle RIJCKBOSCH in huwelijck met Pieter POLFLIET ende
Anna Marie = 17 jr, ende Marie Magdelene RIJCKBOSCH = 13 jr
V.P.: Lieven MESTDAGH fs. Lievens, cosijn ende V.M.: Carel BRAEM fs. Pieter, oom
Geeraert RIJCKBOSCH heeft vrienden in Waarschoot om naar de begrafenis te komen
Venditie ghehouden in Dronghen den 19de october 1761
17de maerte 1762
-----------------------------------------------------Livina MATTHIJS fa. Christiaen, overl. Dronghen den 26ste jan. 1762
(Reg. 207 fo 334v)
Hr.: Jacobus DE SMET fs. Gillis
K.: Marie Joanna = 15 jr, Joannes = 12 jr, Livinus = 9 jr, Caroline = 6 jr ende Dorothea = 2 jr.
V.M.: Christiaen MATTHIJS, vader van de overledene
Gronden van erfven volghende de sijde van den hauder
Een hofstede schuere stallijnghe boomen ende catheylen met de lande daermede gaende in den wijck
van Keuse groot ontrent een ghemet
Een partije landt gheleghen als voren groot ontrent 400 roeden met noch een partije meirsch
gheleghen als voren groot ontrent 600 roeden paelende oost de leye den hauder toecommende dhelft
bij successie van wijlent sijnen vader ende moeder ende het wederdeel bij uytgrootinghe jeghens
Joannes FAELE in huwelijck met Livina DE SMET suster van desen hauder den 25ste april 1732.
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert deelsaem half en half
Dhelft deurgaende van 2253 roeden landt gelegen als voren dies de wederhelft competeert aen
Lieven GOETGHEBUER paelende oost ende suyt dese hofstede den hauder toecommende bij coope
28ste april 1762
van Mhr Charles Baron DE NORMAN etc. in daete 12de dec. 1759
-----------------------------------------------------Catharina DE POORTER, fa. Marcus bij Marie VAN RIJSSELE
(Reg. 207 fo 338)
e
overl. Dronghen den 28 dec. 1761 binnen de Vierheckenen
Hr.: Joannes MOREEL
K.: Joanna Judoca MOREEL
V.M.: Andries EVERAERT in huwelijck met Elisabeth DE POORTER suster van d’overledene
Gronden van erfven commende van de sijde van d’overledene
Een hofstedeken met d’erfve daermede gaende tusschen de Vierheckenen oost den waeterganck suyt
de Leye west den put ende noort de straete haer toeghecommen bij cessie van de weesen Judocus,
LOWIES ende Clara VAN DER MOEREN per contract van den 26ste april 1747 28ste april 1762
-----------------------------------------------------Ignatius DE ROOSE fs. Joannes ende Marie DE MUYTER
(Reg. 207 fo 341v)
overl. Dronghen den 2de maerte 1762 aen Slindonck Dries
He.: Marie HEYE fs. Francies bij Joanna GRIJP
K.: Jan Baptiste, Anthone ende Livijne Judoca DE ROOSE in huwelijck met Lieven MOEYKENS,
ende Anne Marie DE ROOSE = 20 jr
V.P.: Benedictus VERCAUTEREN fs. Francies, cosijn
9de juny 1762
------------------------------------------------------
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Pieter DE WULF fs. Lieven ende Joosijntien DE MEYERE
(Reg. 207 fo 345v)
overl. Dronghen op den wijck van Luchteren den 12de juny 1762
He.: Pieternelle DE VREESE fa. Marten bij Janneken VAN KERREBROECK
K.: Joannes, Lieven, Francois, Pieter DE WULF alle vier bij competente aude als bij huwelijcke
staet hun selfs, Joosijntien DE WULF in huwelijck met Christoffel BLANCHART fs. Charles
Anne Marie DE WULF in huwelijck met Albertus VAN DEN ABEELE , Joanna DE WULF
haer selfs beth dan 25 jaeren jonghe dochter ende Catharina DE WULF = 22 jr.
V.P.: Martinus TIMMERMAN fs. Jan
Joannes DE WULF voornoemt in huwelijck met Livijne VAN PETEGHEM
Gronden van erfven gheconquesteert staende huwelijck
Een partije landt commende bij coope van jonckheer Albert Frans Joseph VAN DEN SANDE
in daten 6de febr. 1725, in cheyns gebruyckt bij Frans VERHELST
Hebben in cheynse aenveirt een partije landt op den wijck van Luchteren van wijlent jonckheer
J. VAN CROMBRUGGE De Loovelde groot in erfven 300 roeden
24ste 7bre 1762
-----------------------------------------------------Een bijkomende tekst in een ander soort schrift die zit achter de voorgaande SVG
Is voorzeker nog een stuk uit den SVG van Lieven COPPENS en Maria WILLEMOT
Alsoo tusschen Petronelle VAN DAMME weduwe ende hauderigghe bleven ten sterfhuyse van
Francies WILLEMOT voornomt (overl. Dronghen 11ste jun 1762) alsnu in huwelijck met Jacobus
CORNELIS ter eendere ende Lieven DE MEYER in huwelijck met Joanna WILLEMOT fa. Joannes
voorseyt? tsijnen 1ste huwelijck ghewonnen bij Marie DE DAPPER verclaeren sij met elkanderen
overeen ghecommen te weten dat den voornoemden Lieven DE MEYER ende sijne huysvrauwe
verclaeren over te laeten ende cederen aen den voornoemden Jacobus CORNELIS ende sijne
huysvrauwe generaelijck alle de ghemeene meubelaire baeten ende effecten hiervooren opghestelt
ende gheexpresseert waer jeghens sij Jacobus CORNELIS ende sijne huysvrauwe thunnen laste
moeten behauden alle de ghemeene commeren hiervooren ghementioneert. . .
...
-----------------------------------------------------Joos VAN RENTERGHEM, fs. Adriaen
(Reg. 208 fo 1)
overl. Dronghen den 22ste february 1762 op het dorp
Wdnr van Joanna DE ROOSE
K.: Jacobus ende Dorothea Francoise VAN RENTERGHEM, mitsgaders Maximilaen DE
SCHUYTER machtigh bij procuratie over Jan Baptista VAN RENTERGHEM coopman tot Sivilien,
voorders Sr. Augustinus KEIRSSE als vader ende vooght over Norbert Joannes, Josephus Jacobus,
Marie Jacoba, Jacobus Augustinus ende Joanna KEIRSSE sijne vijf minderjaerighe kinderen tsijnen
tweeden huwelijck ghewonnen met Maria Anna VAN RENTERGHEM die oock dochter was van
den overledenen ende Joanna DE ROOSE
Gronden van erfven den overledenen toeghecommen bij ghifte metter waermder handt ghedaen bij
Pieter VAN HUFFEL fs. Gillis ende sijn huysvrauwe Cathelijne VAN RENTERGHEM fa. Pieter
van daete 5de maerte 1712 te weten een hofstedeke in Astene met den huyse schuere stallen ende
voordere edificien groot 450 roeden alsnu in cheynse ghebruyckt bij Francies MOERMAN fs. Gillis
Een partije bosch in Dronghen in de lanchschooten groot ontrent 400 roeden
Een partije bosch in Dronghen in den wijck van Keuse aen de rabauwstraete groot 400 roeden
Een partije bosch in Landeghem sorterende onder dheerlijckheyt van Vinderhaute groot ontrent
300 roeden vercreghen bij coope van Sieur Maximilaen VAN DAMME
Een partije landt in Dronghen ghenaemt het Dreefstuck groot ontrent 700 roeden
Een partije landt in Dronghen groot 300 roeden
een partije landt in Dronghen op den Boelenaer groot ontrent 173 roeden bij coope van D’heeren
regeerders van de kerckgoederen van daeten 11de sept. 1754
Een hofstede met twee nieuwe huysen stockerije schuere ende stallen gheleghen in Dronghen op
het dorp eertijts eene herberghe gheweest den gouden appel groot in erfven ontrent 73 roeden
met derfve van d’herberghe den enghel met den 1sten meye 1762 in pachte ghenomen bij Dorothea
Francois VAN RENTERGHEM
21ste july 1762
------------------------------------------------------
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Joos CORNELIS fs. Herman
(Reg. 208 fo 16v)
overl. Dronghen den 9de october 1761 in den wijck ghenaemt de Schuyterstrate
Wdnr in (1ste x) van Joosijntien MULLEMS fa. Simoen
K.(1ste x): Herman CORNELIS in huwelijcke staet
Wdnr in (2de x) van Goddelieve NIFFELS fa. Pieters
K.(2de x): Pieter bet dan 25 jr, Pieternelle beth dan 25 jr ende Joanna = 22 jr die alle beyde sijn
overleden corts naer het overlijden van hunnen vader
He.(3de x): Josijntjen DE MULDERE fa. Jans
K. (3de x): Marie Anne CORNELIS = 9 jr.
V.P.: Pieter DE BRACKELEIRE fs. Davit, cosijn ende naeste bestaenden
d’hauderigghe gheeft te kennen dat sij staende huwelijck in cheynse hebben ghenomen een partije
landt groot 1904 roeden van D’heer Francoys WYME Tresorier der Stadt Deynse ende ontfangher
van den Marquis van Deynse den 9de 8ber 1742 ligghende in het 19de bel. arlo 106/107 op den wijck
van den meerschkant meulen abouterende oost den Deynschen wegh
Venditie ghehouden ten desen sterfhuyse den 1ste dec. 1761
12de meye 1762
-----------------------------------------------------Lowijs DE CLERCK fs. Lievens bij Marie DRIEGHE
(Reg. 208 fo 21v)
overl. Dronghen den 6de febr. 1762 op Baerel Cauter
He.: Pieternelle CLEMENT
V.P.: Joannes VAN DER MORTELE fs. Jans, oom causa uxoris
K.: Jacoba = 15 jr, Joanna = 12 jr ende Marie Magdalene DE CLERCK = 10 jr
Men is schuldigh aen Sacharias VAN DER VENNET over twee jaeren huys ende landpacht de
somme van 8 £ grooten
Men is noch schuldigh aen deselfde VAN DER VENNET de somme van 2 £ 3 schell. 4 gr. over
een jaer pacht van eene partije landt gheleghen op Baerel Cauter
12de meye 1762
-----------------------------------------------------Ferdinandus DE SMET fs. Guillaeme bij Marie WILLEMOT
(Reg. 208 fo 24)
ste
overl. Dronghen den 26 october 1761 in den wijck de beckstrate
He.: Joanna DE MEYERE fa. Pieters
V.P.: Herman CORNELIS fs. Joos oom
K.: Carolina = 22 jr, Marie Anne = 19 jr, Marie Francoise = 17 jr, Francies = 14 jr, Susanna = 12 jr,
Pieter = 11 jr, Isabelle Rosa = 8 jr ende Augustinus DE SMET = 6 jr,
Gronden van erfve gheconquesteert binnen hunlieder huwelijck
Een behuysde hofstede in den wijck van de Beckstraete groot 574 roeden salvo justo ende in den
metinck boeck in het 16de bel. arlo 83 ende 86 vercreghen bij coope van decrete ter indaeginghe voor
den Lieutenant Civiel der stadt Gendt ten laste van de weduwe van Pieter NEERMAN ende ten
profijte van Jor Philippus Francois Louis PENNEMAN van date 21ste jan. 1747. 10de 7bre 1762
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij dese overgheeft Pieter ICKET fs. Jan als grootvader ende
staende vooght over Joanna ende Francisca BERSOEN beede minderjaerighe kinderen van Pieter
BERSOEN tsijnen 2de huwelijck met Isabelle ICKET s’rendants dochter dit van alsulcke ontfanck
ende handelinghe als hij heeft ghenomen over de voornoemde weesen tsedert den 18de juny 1755
daete van het sluyten van den SVG. Petronelle VAN DE GEHUCHTE weduwe van Pieter
BERSOEN nu in huwelick met Francies ROGGHE
30ste sept. 1762
-----------------------------------------------------Lieven DE VREESE fs. Gillis
(Reg. 208 fo 29v)
overl. Dronghen den 27ste maerte 1762 tsijnder wooninghe in den wijck van Haelewijn
He.: Joanna VAN DE GHEHUCHTE fa. Joos bij Cathaline DHAENENS
dhauderigghe is eerst in huwelijck gheweest met Jan MESTDAGH met kinderen ende hoirs
K.: Philippus = 22 jr, Joanna Carolina = 20 jr, Jan Francies = 14 jr, Carel = 11 jr ende Lieven = 8 jr
V.P.: Pieter VAN KERREBROECK fs. Pieter, cosijn
Ghebruycken in cheynspachte van den erfachtighen heer van Dronghen een hofstede met noch een
partije landt daer annex tsaemen groot tot 695 roeden in den wijck van Haelewijn 13de 8bre 1762
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Pieter BERCKMOES fs. Pieter ende Martjntien SCHAEPERS
(Reg. 208 fo 33)
overl.Dronghen Luchteren den 24ste july 1762
He.: Anne Marie DE WULF fa. Pieter
K.: Livijne BERCKMOES in huwelijck met Philippe VAN KERCKVOORDE ende
Marie Jacoba = 22 jr, Marie Anne = 20 jr, Caroline = 18 jr, Joanna Christine = 16 jr, Pieter
Francies = 14 ½ jr Aldegonde = 12 jr ende Joannes BERCKMOES = 11 jr
V.P.: Jooris BERCKMOES fs. Adriaen cosijn
Een hofstede in Luchteren groot 591 roeden ghecommen bij cessie ende transport van Judocus
PIJNDAVIJN ende dhoirs van sijne overledene huysvrauwe Livijne Margriete BERCKMOES
27ste oct. 1762
alwaer den overledene oock hoir is gheweest van daete 27ste july 1758
-----------------------------------------------------Marie LEGIEST, fs. Gillis, overl. Dronghen den 17de aug. 1762
(Reg. 208 fo 37)
Wdwe (1ste x) van Frans DE ROOSE
K.(1ste x): Frans DE ROOSE, Petronelle DE WULF als moeder ende vooghde over Dorothea DE
ROOSE = 17 jr verweckt bij wijlent Pieter DE ROOSE
Wdwe (2de x) van Lieven DE JAGHERE (SVG gepasseert 22ste juny 1726)
K.(2de x): Petronella Dorothea DE JAGHERE in huwelijck met Pieter SNELLAERT
Hr.(3de x): Pieter DE WULF fs.. Jans, leste huwelijck zonder kinderen
Ten sterfhuyse van Frans DE ROOSE overghebracht den 29ste oct. 1722 bevindt men dat aldaer
tusschen d’hauderigghe ende haere twee kinderen ghemeene ghebleven is een huys staende op
cheyns wanof den gront competeert het Godtshuys van Poortacker tot Ghent ende daerop staende
27ste 8bre 1762
tselve 1ste huwelijck gebauwt
-----------------------------------------------------ofte declaratie die is doende Josijntien DE MULDERE fa. Jans wdwe van (Reg. 208 fo 41v)
Joos CORNELIS fs. Herman van de baete ende commeren van de twee dochters die overleden
sijn te weten: Pieternelle overl. den 13de oct. 1761 ende Joanna CORNELIS overl. 14de oct. 1761,
beede dochters van Joos CORNELIS bij Goddelieve NIFFELS fa. Pieters staende sijn 2de huwelijck
Hoirs: Pieter CORNELIS eyghen broeder, mitgaders Herman CORNELIS halven broeder ende
Marie Anne CORNELIS fa. Joos bij Josijntien DE MULDERE
9de dec. 1762
-----------------------------------------------------Bundel 252 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1763)
Francois VAN DRIESSCHE, smid, fs Jans bij Josijntien BASTELAERE
(Reg. 208 fo 44)
overl. Dronghen op den 24ste juny 1762 in den wijck de Vierheckens
He.: Joanna Marie VAN DE WALLE fa. Jacobus bij Joanna DE BLAERE
K.: Marie Therese = 3 jr, Jacobus = 2 ½ jr ende Angeline die corts naer haer vader is overleden
V.P.: Jan VAN DRIESSCHE
Gronden van erfven commende van shauderigghens sijde
De helft van eene huysstede met de schuere ende stallen staende op eenen cheyns waervan de
wederhelft is toecommende aen Marie VAN HOECKE fa. Joannes bij dese hauderigghe, staende
haer eerste huwelijck, ghestaen in het dorp ghebaut ten westen op den kerckmuer ende alsoo van
vooren op sheeren strate, waervan de helft van shauderigghen catheylen een vierde sijn
toecommende aen de weesen Pieter Francies ende Catharina die d’hauderigghe heeft gewonnen met
Joannes MESTDAGH fs. Andries staende haer 2de huwelijck, voorts hebben sij aen het het
voornoemde huys ghebaudt een nieuwe kamer.
Kinderen gewonnen met Joannes MESTDAGH : Pieter Francies ende Catharine MESTDAGH
Staende haer huwelijck met den overledenen hebben sij gheboudt aen die kamer eene smesse tot
bedrijven van sijne werck
D’hauderigghe gheeft te kennen dat sij benevens haere susters gherecht was van een derde duergaens
van twee behuysde hofsteden met de landen daermede gaende ghestaen ende gheleghen in Aerseele
die hun waeren verstorven met het overlijden van hunne moeder Joanna DE BLAERE . . .
3de febr. 1763
------------------------------------------------------
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Pieter HYDE fs. Jans bij Elisabeth DE SCHUYTER
(Reg. 208 fo 49v)
overl. Dronghen op den 22ste january 1763 in de Schuyterstraete
Wdnr in (1ste x) van Catharina SCHELSTRAETE fa. Joos
K.(1ste x): Anthone ende Isabelle HYDE in huwelijck met Judocus CODDENS
He.(2de x): Pieternelle COCQUYT fa. Lievens
K.(2de x): Livina Judoca = 13 jr, Marie Catharina HYDE = 11 jr
V.P.: Jan COCQUYT fs. Pieters, cosijn causa uxoris
Gronden van erfven commende van de zijde van den overledenen
d’helft deurgaende dies de ander helft competeert de twee hoirs van 1ste bedde, van een behuysde
hofstede bij coope van den 12de maerte 1715 vuytten hoofde van hunne moeder gheleghen in den
wijck van de Schuyterstraete staende in het 20ste bel. arlo 43 en 44 groot int geheele 318 roeden
dhelft van een partijken landt gheleghen op den paradijscauter in het 20ste bel. arlo 3 int geheele
125 roeden
dhelft van een partijken landt ghenaemt het Sleynderken staende in het 20ste bel. arlo 14 groot
242 roeden
dhelft deurgaende van eene partije landt gheleghen op den paradijs cauter staende in het
20ste bel. arlo 42 groot int geheele 618 roeden
dhelft deurgaende van een partijken landt gheleghen op den paradijs cauter staende in het
20ste bel. arlo 45 groot int geheele 85 roeden
dhelft deurgaende van een partije landt gheleghen op den planckxkens daer den wegh doorloopt
staende in het 20ste bel. arlo 55 groot int geheele 275 roeden
d’helft deurgaende dies de ander helft competeert de twee hoirs van den 1sten bedde ende dese
twee weesen van den 2de bedde uyt den hoofde van den overledenen van een behuyst hofstedeken
gestaen ende gelegen daer ment noemt den Gaepaert commende bij coope ghedaen jeghens
Joannes HYDE van daeten 8ste november 1749
2de maerte 1763
-----------------------------------------------------Marie SERGEANT fa. Gillis ghewonnen bij Joosijntien BOGAERT
(Reg. 208 fo 54v)
ste
overl. Dronghen op den 25 jan. 1763 in den wijck van Haelewijn
Hr.: Joseph DE SCHUYTER fs. Martinus bij Janneken DENIJS
K.: Jan LOOTENS thuwelijck met Joanna DE SCHUYTER, Anthone VERLINDE thuwelijck
met Joosijntien DE SCHUYTER, Pieter LOOTENS thuwelijck met Petronelle DE SCHUYTER
Marie Joanna = 22 jr ende Pieter DE SCHUYTER = 15 jr.
V.M.: Gillis SERGEANT fs. Gillis voornoemt, oom
Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene
Een hofstede met den huyse schuere stallijnghen ende backhoven met noch drij partijen landts daer
annex ten eenen blocke in den wijck van Haelewijn tsaemen groot ontrent 1000 roeden
Twee partijen meersch ligghende nevens elckanderen in den selven wijck groot 900 roeden
Gronden van erfven gheduerende huwelijck gheqonquesteert
Een hofstedeken met den huyse ende voordere edificien daer op staende in pachte gebruyckt bij
Anthone VERLINDE gelegen in den wijck van Haelewijn groot in erfven ontrent de 100 roeden
Noch een hofstedeken in den selven wijck gebruyckt bij Emanuel DE MEYER
Dese twee hofsteden zijn gekocht jegens de weduwe van Anthone VILAERT 11de mei 1763
-----------------------------------------------------Augmentatie van staet ten sterfhuyse van Joannes VAN DE WALLE fs. Anthone (Reg. 208 fo 60)
door Catherine VAN DE GHEHUCHTE fa. Pieters nu in huwelijck met Jaspaert VAN HULE
moeder ende staende vooghde over de twee weesen, nopende de successie van de weese Anthone
VAN DE WALLE fs. Joannes overleden in Nevele op den 18de april 1762. 11de mei 1763
-----------------------------------------------------Pro Deo Joosijntien COPPENS fa. Francies gewonnen bij Livina VERHEGGE
overl. Dronghen op den 13de decembre 1762 in den wijck van Haelewijn
Hr.: Pieter DIAS fs. Francies gewonnen bij Isabelle DE SUTTER
K.: Frans = 9 jr, Caroline = 8 jr, Marie = 5 jr ende Emerentiana DIAS = 7 maenden
V.M.:Francies COPPENS voornoemt, grootvader
8ste juny 1763
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Rekeninghe van Jan BIJL fs. Christiaen als staenden vooght over de 6 minderjaerighe kinderen van
wijlent Joannes LOOTENS bij Livijne DE VREESE thaeren 3de huwelijck, dit van alsulcken
ontfanck ende administratie als hij over de selve kinderen genomen heeft sedert den 22e juny 1763
date van het passeren van den SVG ten sterfhuyse van Livijne DE VREESE, presenterende dese aen
Albert ende Anthone LOOTENS beede bij competente aude hun selfs, Pieter BERCKMOES in
huwelijck met Joanna LOOTENS ende Pieter VERMEULEN in huwelijck met Marie LOOTENS
alsmede over Isabelle ende Joannes LOOTENS beede als noch minderjaerigh.
Den SVG is geformeert ende geliquideert door Pieter CORTVRIENT hauder bleven ten sterfhuyse
van Livijne DE VREESE op den 22ste juny 1763
-----------------------------------------------------Livijne DE VREESE fa. Joos ende van Joosijntien COCQUYT
(Reg. 208 fo 70)
de
overl. Dronghen den 2 augusty 1762 in den wijck van Keuse
Wdwe (1ste x) van Jan Baptista BUYSE
K. (1ste x): Lucia BUYSE in huwelijck met Jan BIJL
Wdwe (2de x) van Joannes VAN DE WALLE fs. Joos (SVG 5de 8bre 1738)
K. (2de x): Joannes Frans ende Catharine VAN DE WALLE getrauwt met Louis CORTVRIENT
Wdwe (3de x) van Joannes LOOTENS
K.(3de x): Norbert Joannes Baptista = 22 jr, Anne Marie = 19 jr, Anthone Amandus = 17 jr,
Marie Joanna = 13 jr, Marie Isabelle = 11 jr ende Joannes Laureyns LOOTENS = 8 jr.
V.M.: Antoon DE VREESE fs. Joos voornoemt
Hr.(4de x): Pieter CORTVRIENT fs. Judocus sonder kinderen
In de bijhorende onderrekeninghe van Pieter CORTVRIENT als houder gebleven staat er
tweemaal Maria DE VREESE i.p.v. Livijne DE VREESE
22ste juny 1763
-----------------------------------------------------Pieternelle STEYAERT fa. Marijn ghewonnen bij Anna VAN HOVE
(Reg. 208 fo 83v)
overl. Dronghen op den 4de january 1763
Hr.: Jacobus DE GRAEVE fs. Guilliaeme
K.: Guilliaeme bij competenten aude van beth dan 25 jr, Godelieve Francoise DE GRAEVE in
huwelijck met Judocus VERMEIRSCH , Joanne Pieternelle audt beth 24 jr, Maximiliaen = 20 jr
Norbertine = 17 jr ende Judocus DE GRAEVE audt beth 6 jr.
V.M.: Joannes STEYAERT, oom
Compareerden in persoonen Gulliame DE GRAVE sone van Jacobus, jongman bij competente
auderdom sijn selfs woonende binnen dese prochie, ende Judocus VERMEIRSCH fs. Marten
woonachtigh tot Waerschoot welcke comparanten hun bij dese onder de clausule solidaire van
elck voor andere ende een voor al verclaerden te stellen ende constitueren sekers ende borghe
over Jacobus DE GRAVE fs. Gulliame hauder bleven ten sterfhuyse van Petronelle STEYAERT
sijne overledene huysvrauwe gemaeckt hebben voor ons als oppervooghden van haere
minderjaerighe kinderen overgebracht ende geaffirmeert volghens costume ende wel naementlick
voor tgonne de selve weesen bij den voorschreven staet is goet comende alles met belofte ende
onder het verbandt als naer rechte midtsgaders met condempnatie in forma, alsdus gedaen ende
gepasseert ter maeninghe van dheer Philippe DEFAULX Ampman . . . . .
6de july 1763
-----------------------------------------------------Liquidatie op den staet ten sterfhuyse van Joos VAN RENTERGHEM fs. Adriaen (Reg. 208 fo 88)
overl. Dronghen op het dorp den 22ste febr. 1762 ghepasseert als naer costume den 21ste july 1762
van al het gonne buyten liquidatie, mitsgaders van alle pachten, huyshueren ende croosen van renten
tot ende met de daete dat elcken hoir bij vercaevelinghe in liber ghebruyck sijn ghecomen worden
dese van ghelijcke ghemaeckt bij ende tusschen Carel VAN DER VENNET in huwelijck met
Dorothea Francoise VAN RENTERGHEM, Jacobus VAN RENTERGHEM ende Maximilaen DE
SCHUYTER als machtigh bij procuratie over Sieur Jan Baptiste VAN RENTERGHEM coopman tot
Seville sonen ende dochter van Joos ende Joanna DE ROOSE, alsmede Augustinus KEERSSE als
vader ende staenden voocht over sijn vijf minderjaerighe kinderen ghewonnen tsijnen 2de huwelijck
bij Marie Anne VAN RENTERGHEM fa. Joos ende Joanna DE ROOSE ende thunnen sterfhuyse
verthoont hebbende elck eenen vierden staeck
24ste sept. 1763
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Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet maeckt ende overgeeft (Reg. 208 fo. 94)
Jan BEELAERT fs. Lieven tsijnen 1ste huwelijck met Marie LIPPENS als staenden vooght over
Francoise, Lucia, Joosijntien ende Jacobus BEELAERT sijne minderjaerighe broeder ende susters
van vollen bedde, sedert den 15de juny 1757 daete dat Pieter CORNELIS fs. Joos als ghewesenen
staenden vooght over de seven minderjaerighe kinderen van den voornoemden Lieven BEELAERT
ende Marie LIPPENS heeft overgebracht ende gedaen sijne rekeninghe, mitsgaders dat desen
rendant hij alsdan hadde sijnen competenten aude staende vooght is ghecreert over sijne
minderjaerighe susters ende broeder, waer tsedert op den 18de maerte 1762 is commen toverlijden de
voorseyde weese Francoise BEELAERT , in wiens sucessie de andere weesen sijn gerecht te weten
bij den rendant, Joanna BEELAERT in huwelijck met Martinus WIEME ende Isabelle BEELAERT
ghetrauwt met Jan DE WULF broeder ende susters van vollen bedde, alsmede Pieter ende Lieven
BEELAERT alle twee minderjaerighe kinderen van Lieven BEELAERT tsijnen 2de huwelijck bij
Joosijntien HUTSEBAUT alsoo broeders van halven bedde.
Lieven ROTTIER causa uxoris Joosijntien HUTSEBAUT te vooren weduwe van Lieven
BEELAERT heeft int ghebruyck een partijken meersch in Vinderhaute groot 100 roeden de weesen
int ghemeene uytten hoofde van hunnen vader
6de oct. 1763
-----------------------------------------------------Pro Deo Joosijntien DE BUCK fa. Jans, overl. Dronghen den 21ste dec. 1762 in den wijck luchteren
Hr.: Jacobus DE GRAVE fs. Arenaut
K.: Christine = 12 jr ende Livijne DE GRAVE = 8 jr
V.M. : Jan DE BUCK fs. Jans, oom
Hebben in cheyns ghenomen een partije van oudts een hofstede met een meersch alwaer sij hebben
gheboudt een huyseken wesende proprieteyt van Mevrouw PIJCKE
12de oct. 1763
-----------------------------------------------------Ghesien de ondercorrectie ghepresenteert bij Sieur Augustinus KEERSSE vader (Reg. 208 fo 96v)
ende vooght over sijne vijf minderjaerighe kinderen tsijnen 2de huwelijck ghewonnen bij Marie Anne
VAN RENTERGHEM fa. Joos ende Joanna DE ROOSE bij requeste op den 14de 7bre 1763 aen
Ulieden als oppervooghden ghepresenteert tot het becommen agreatie ende approbatie van sijne
contracte van uytgrootinghe ten proffijte van sijne weesen door hunne mede hoirs ten sterfhuyse van
hunnen maternelen grootvader ghedaen, te weten van de drij deelen van viere van een huys ende
erfve op het dorp deser prochie ghespleten uyt d’erfve van den herberge den Engel, alsmede om dat
Ulieden heeren hem sauden believen te authoriseren om sweesen baetelijck slodt van liquidatie op
den staet ten sterfhuyse van den selven hunnen grootvader bedraeghende 125 £ 14 schell. en 11 gr.
op sijn quitantie te moghen ontfanghen ende daeruyt te moghen employeren een somme van 50 £ gr.
wisselgeldt tot het betaelen van de nootsaeckelijcke ende onvermijdelijcke oncosten van reparatien
aen den huyse ende voordere edificien over sijne weesen soo voorseyt aenveirt benevens eenighe
aenden huyse bij hem suppliant bewoont, voorders bij hem suppliant bewoont, voorders bij eene
andere requeste ten selven daeghe van ghelijcken aen UL heeren ghepresenteert ten eynde van te
willen agreeren ende approberen den contracte van uytgrootinghe van de huysen ende edificien op
t’leen ghenaemt den gauden appel en van t’resterende emmers meeste deel van den huyse den engel
op het dorp ten proffijte van Carel VAN DER VENNET ende sijne huysvrauwe Dorothea Francoise
VAN RENTERGHEM gedaen en daer bij oock versocht om sweesen paert in de somme van 1000 £
gr. over de selve uytgrootinghe in het geheele wesende over sweesen vierde 250 £ gr. 9de 9bre 1763
-----------------------------------------------------Gillis HOSTE fs. Gillis bij Anna GIJS
(Reg. 208 fo 96v)
overl. Dronghen op den 15de october 1763 in den wijck van Schuyterstraete
He.: Joanna VAN LEERBERGHE fa. Lauwereyns
K.: Joanna = 17 jr hoir unyc
V.P.: Baltazar HOSTE fs. Gillis, oom
22ste nov. 1763
------------------------------------------------------
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Ghesien de requeste ghepresenteert bij Sieur Augustinus KEERSSE vader ende voocht van sijne
minderjaerighe kinderen die hij in sijnen tweeden huwelijck gewonnen heeft bij Marie Anna VAN
RENTERGHEM fa. Joos bij Joanna DE ROOSE daerbij verthoonende dat aen de selve kinderen
uytten hoofde ende bij successie van de gemelde hunne maternele grootvader ende grootmoeder
tsaemen tot een 4de ende aen hunne drij ooms ende moeye Jacobus VAN RENTERGHEM
Carel VAN DER VENNET in huwelijck met Dorothea Francoise VAN RENTERGHEM
bij successie van de selve hunnen vader ende moeder elck tot een ghelijck 4de deel ghemeene
ende onverdeelt waeren competernde differente gronden van erfven besette ende onbesette
renten ende dat soo d’een ende d’ander versochten omme waer uyt te geraecken hadden sij de
gronden van erven met de edificien ende catheylen daerop staende gedaen prijsen ende deselve
benevens de capitalen van renten die hunnen prijs mede brenghen gestelt in vier cavels soo naer als
het doendelijck is geweest onder de letteren A, B, C ende D ende alsoo op den 8ste juny 1763 daer
omme ghelot als naer stijle. . .
....
...
-----------------------------------------------------Lievijne LANTSMAN fa. Joos en Lievijne DE VOS
(Reg. 208 fo 97v)
de
overl. Dronghen den 13 sept. 1763 op den wijck van Luchteren
Wdwe in (1ste x) van Geeraert STEYAERT (SVG gepasseert 13de meye 1750)
K. (1ste x): Lieven STEYAERT jonghman beth dan 25 jr, Jan Baptista = 23 jr, Bernardus = 20 jr,
Marianne = 18 jr ende Pieter STEYAERT = 15 jr
V.P.: Pieter STEYAERT
Hr.(2de x): Pieter VAN DE PUTTE fs. Jan bij Jacquemintien VERLEYE
K. (2de x): Marie Catharine = 11 jr ende Jacobus VAN DE PUTTE = 8 jr
V.M.: Joannes LANTSMAN broeder van de overledene
Aen de kinderen van 1ste bedde is competerende d’helft van een behuysde ende beschuerde hofstede
staende op cheynsgront ghecompeteert hebbende de vrauw burghgravinne de Nieupoorte nu den heer
Baron HEEMS.
7de dec. 1763
-----------------------------------------------------Alsoo tusschen Jacobus VAN RENTERGHEM, Carel VAN DER VENNET in huwelijck met
Dorothea Francoise VAN RENTERGHEM ende Maximiliaen DE SCHUYTER machtigh bij
procuratie over Sieur Jan Baptista VAN RENTERGHEM sonen ende dochter van Joos ende
Joanna DE ROOSE, alsmede Sieur Augustinus KEERSSE als vader ende vooght over sijne
vijf minderjaerighe kinderen in tweede huwelijck ghewonnen met Marie VAN RENTERGHEM
fa. Joos ende Joanna DE ROOSE elck tot een vierde deel ghemeene ende onverdeelt waeren
de goederen ende renten op hun ghesuccedeert met den overlijden van Joos ende Joanna
DE ROOSE hunnen vader ende moeder, schoonvader ende schoonmoeder ende midts soo d’een
als d’ander dannof in gheene voordere ghemeensaemhede en verstonden nochte en desireerden
te blijven continueren omme waeruyt te gheraecken hebben sij de selve goederen naer prealabel
prijsije soo van de catheylen daer op staende ende medegaende huysen ende gronden den gauden
appel ende dherberghe den engel al jeghens elckanderen ghestaen op het dorp van Dronghen
alsoock van de edificien drooghe ende groene catheylen op cheynsgrondt van den erfachtighen
heere van Dronghen gebruyckt wordende bij Jacobus VAN RENTERGHEM , benevens de
cappitaelen van besette ende onbesette renten die hunne prijs mede brenghen ghereguleert in vier
cavels onder de letteren A,B, C ende D. . . . .
Een hofstedeken met den huyse ende voordere edificien in Astene groot met de gronden ontrent
450 roeden suyt den auden ende nieuwen herwegh noort de leye in cheynse ghebruyckt bij
Frans MOERMAN fs. Gillis
Een partije landt geleghen in Dronghen aen den mijlsteen groot 383 roeden paelende oost den
herwegh van het dorp naer Meirschcant meulen west den kerckwegh van Bassebeke . . .1763
------------------------------------------------------
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Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgeeft
(Reg. 208 fo 62)
Carel HEYNDRICKX als staenden vooght met het overlijden van Norbert BRAEM fs. Joos
sijnen swaegher, over de kinderen van wijlent Pieter BRAEM oock fs. Joos die hij in sijn 1ste
huwelijck heeft gewonnen met Joanne ROBBENS fa. Jans met naemen Francies, Joannes ende
Carliene BRAEM, overgebrocht door Pieternelle BEKAERT weduwe van Norbert BRAEM
Pieter DE GROOTE ghetrauwt met de weduwe van Pieter BRAEM
8ste juny 1763
-----------------------------------------------------Lieven DE PUYT fs. Geeraert ghewonnen bij Petronelle MORTHIER
(Reg. 208 fo 120v)
overl. Dronghen wijck Baerelvelde den 24ste maerte 1763
He.: Adriaene D’HAENENS, fs. Judocus ghewonnen bij Anne Marie HEIRSEELE
K.: Lieven = 12 jr, Theresia = 6 jr en Pieter DE PUYT = 3 jr en een kint dat geboren is tsedert de
doodt van de vader met naeme Augustina DE PUYT
V.P.: Pieter TUYTSCHAEVER, oom causa uxoris
Desen sterfhuyse pacht in cheynse van mijn heer VAN DEN HEINDE in Ghent een hofstedeken
met den huyse ende stallinghen daer annex met nogh een partije landts daer achter tsaemen groot
tot ontrent de twee ghemeten in den wijck van Baerelvelde
15de febr. 1764
-----------------------------------------------------Derde rekeninghe die maeckt ende overgeeft den eersaemen Lieven HEYE fs. Jan ende
Joosijntien VAN DE WALLE, als staenden vooght eerst over Petronelle ende Francies HEYE
suster ende broeder van den overgever van volle bedde, alsnu beede hun selfs, ten tweede over
Pieter HEYE oock sijn selfs ende over wijlent Marie ende Jan HEYE beede overleden, benevens
den selven Pieter HEYE kinderen van Jan voorseyt tsijnen tweede huwelijck met Anna Marie
DE SMET alsmede ten derde over Marie Catherine = 19 jr oock fa.Jan tsijnen 3de huwelijck met
Livijne VAN DEN ABEELE
24ste febr. 1764
-----------------------------------------------------Alsoo met den overlijden van Joseph DE SCHUYTER en sijne huysvrauwe Marie SERGEANT
waeren gesuccedeert de naerschreven goederen ende gronden van erfven als te weten:
Op Jan LOOTENS in huwelijck met Joanna DE SCHUYTER, op Anthone VERLINDE in huwelijck
met Joosijntjen DE SCHUYTER, op Pieter LOOTENS in huwelijck met Petronelle DE
SCHUYTER, alsmede op de minderjaerighe weesen Marie Joanna ende Pieter DE SCHUYTER, met
als deelvoocht Martinus DE SCHUYTER, eene hofstede met den huyse, schuere stallinghen,
backhoven met noch drij partijen van landen daer annex aen tsaemen groot 1000 roeden gelegen in
den wijck van Haelewijn
Ten tweeden eene hofstede met den huyse daer annex staende op cheynsgront competerende den
erfachtighen heere deser prochie van Dronghen oock in den wijck van Haelewijn groot 102 roeden
ende in pachte gebruyckt bij Anthone VERLINDE
Ten 3de noch een hofstedeken met den huyse ende voordere edificien daer op staende competerende
oock aen den erfachtighen heere van Dronghen groot in erfven tot 67 roeden in pachte gebruyckt
bij de weduwe van Emanuel DE MEYERE
29ste febr. 1764
-----------------------------------------------------Philippus DE SMET fs. Lieven
(Reg. 208 fo 105)
overl. Dronghen op den 7de october 1763 tsijnder wooninghe in den wijck van Keuse
Wdnr in (1ste x) van Lievijne VAN DER MEERSCH
K.(1ste x): Marie Anne DE SMET in huwelijck met Pieter MORTHIER fs. Arnaut
Pieter Francies = 22 jr, Joanna Marie = 18 jr ende CarolineDE SMET = 15 jr
V.P.: Judocus DE SMET fs. Lieven voornoemt
He.(2de x): Marie Anne MORTHIER, (MORTIER) fa. Caerel ende Joosijntjen GOETGELUCK
K. (2de x): Joannes Ignatius DE SMET = 4 jr ende Marie Theresia DE SMET en welck leste kindt
overleden is tsedert den doodt van sijnen vader
Aen desen overledenen heeft ghecompeteert d’helft deurgaende van een hofstede met den huyse
schuere stallinghen daer annex backhoven met al de fruyt ende andere boomen er op staende in den
wijck van Keuse groot 169 roeden competerende de kinderen van eerste bedde uyt den hoofde van
hunne moeder ende is vercocht gheworden aen Bauduyn DE MEYER
29ste feb. 1764
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Joseph DE SCHUYTER, fs. Martinus bij Janneken DENIJS
(Reg. 208 fo 100v)
overl. Dronghen op den 15de january 1764 tsijnder wooninghe in den wijck van Haelewijn
Wdnr van Maria SERGEANT (SVG 11de meye 1763)
K.: Joanna DE SCHUYTER in huwelijck met Joannes LOOTENS, Joosijntien DE SCHUYTER
in huwelijck met Anthone VERLINDE, Petronelle DE SCHUYTER in huwelijck met Pieter
LOOTENS, Marie Joanna = 24 jr ende Pieter DE SCHUYTER = 16 jr.
V.P.: Martinus DE SCHUYTER fs. Martinus voornoemt, oom
Gronden van erfven gecommen van de sijde van de moeder van dese weesen
Een hofstede alsmede noch drij respective partijen landts daer annex aen tsaemen groot tot ontrent
de 1000 roeden in den selven wijck van Haelewijn
Een hofstedeken met den huyse ende voordere edificien daer op staende in pachte gebruyckt bij
Anthone VERLINDE gelegen in den wijck van Haelewijn groot in erfven ontrent de 100 roeden
Noch een hofstedeken in den selven wijck gebruyckt bij Emanuel DE MEYER
Dese twee hofsteden zijn gekocht jegens de weduwe van Anthone VILAERT 29ste febr. 1764
-----------------------------------------------------Supplierende verthoont reverentelijck Martinus DE SCHUYTER fs. Martinus als paternelen oom
ende deelvooght over de twee weesen van wijlent sijnen broeder Joseph DE SCHUYTER met
wijlent Marie SERGEANT, met naemen Marie Joanna ende Pieter DE SCHUYTER alsmede Jan
LOOTENS in huwelijck met Joanna DE SCHUYTER, alsmede Anthone VERLINDE ende Pieter
LOOTENS hunne swaegers causa uxoris, dat in drij behuysde hofsteden met drij partijen van lande
ende twee meersschen al tsaemen groot tot zeven ghemeten gheleghen in den wijck van Haelewijn
ende om uyt ghemeensaemheden te geraecken hebben onder malkanderen opghehanghen dat bij
parcheelen ende aende meest biedende de naeste verkocht ofte laeten uytgrooten dat bij forme van
lesitatie ende sijn alsoo aende hooghste bieders ghecedeert te weten dat Pieter LOOTENS heeft
aenveirt de hofstede met drij partijen landts ende twee meersschen tsaemen groot in erfven tot
ontrent de 1900 roeden , ende is op ghelijcke wijse ghelaeten aen Anthone VERLINDE d’hofstede
bij hem bewoont groot ontrent de 100 roeden, ende d’hofstede bewoont bij de weduwe van Emanuel
DE MEYER groot in erfven tot 67 roeden
14de maerte 1764
-----------------------------------------------------Jan VAN BEVEREN fs. Jans,
(Reg. 208 fo 115)
overl.Dronghen den 13de november 1763 op den wijck van Sleyndonck
Wdnr in (1ste x) van Livijne AERTS fa. Pieters (SVG 2de july 1749)
K. (1ste x): Jan bij huwelijck sijn selfs, Pieter = 24 jr, Carel = 20 jr, Joanne = 18 jr ende Marie=14 jr
V.P.: Lieven VAN BEVEREN ende V.M.: Lieven AERTS
He.(2de x): Francoise DE MEYERE fa. Pieters, sonder kindt ofte kinderen
Gronden van erfven commende van de zijde van den overledenen
Den overledenen is daeranne ghecommen bij uytgrootinghe ende cessie jeghens sijne mede
gerechten tot concurentie van de vijf deelen van zesse ende het resterende zesde paert uyt eyghenen
hoofde dhelft van eene hofstede gheleghen in den wijck van Slijndonckdriesch groot met de partije
landt daerachter gheleghen circa 600 roeden abouterende suyt Francois DE MEYERE
dhelft van een partije landt gheleghen als vooren ghenaemt de Bijlocke groot ontrent de 600 roeden
dus de grootte van den sterfhuyse over dhelft 300 roeden
dhelft van een half gemeth maeymeersch op Vinderhaute daer ment noemt de poecke bij coope
ghedaen jeghens N: VAN LOO per erffenisse van den 17de july 1748 danof de wederhelft competeert
als vooren dus over dhelft is 75 roeden
28ste maerte 1764
-----------------------------------------------------Pro Deo Maurus PRAET fs. Maurus, overl. Dronghen den 11de december 1763
He.: Joosine DE VREESE fa. Louis
K.: Joannes = 23 jr, Livinus = 19 jr, Pieter = 16 jr, Livine = 11 jr ende Francies PRAET = 6 jr
V.P.: Lieven DE KOCKER eyghen rechtsweer van den overledenen
Desen sterfhuyse competeert een huyseken staende op cheyns ofte uytneminghe van de straete daer
den overledenen uyt ghestorven is
9de meye 1764
------------------------------------------------------
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Marie DE MEYER fa. Jeron
(Reg. 208 fo 126v)
overl. Dronghen op den 4de november 1763 thaerder wooninghe op den wijck van Luchteren
H.: Joseph DE CORTE fs. Jan ende Adriaene D’HUYVETTER
K.: Jan DE CORTE = 25 jr, Pieter = 20 jr, Francies = 17 jr, Marie Anna = 16 jr, Livinus = 14 jr
Jacobus = 9 jr, Judocus = 8 jr ende Anna Marie DE CORTE = 6 jr
V.M.: Francies DE MEYER, oom
6de juny 1764
-----------------------------------------------------Gesien de requeste gepresenteert bij Joannes COCQUYT als vooght over (Reg. 208 fo 126v)
Marie Catharine HYDE fa. Pieter daerbij verthoonende dat de weese voor een cleen deel gerecht is
geweest in een partijken lant binnen dese prochie oost den herwegh aen den Gapaert groot 51 roeden
alsmede in een ander partijken lant gelegen als vooren groot 221 roeden soo ende ghelijck deselve
in cheynse worden gebruyckt bij Gabriel FAELE ende dat den suppliant benevens sweesen mede
gerechte Anthone HEYE, Judocus CODDENS ende Pieter VAN HOVE in huwelijck met de
weduwe van den selven Pieter Pieter HYDE te raede sijn geworden de selve partijen te vercoopen
-----------------------------------------------------Pro Deo Francies KAVIJN fs. Cornelis, overl. Dronghen op den 11de april 1764
Wdnr in (1ste x) van Adriaene CORIJN
K.(1ste x): Theresia KAVIJN audt beth 18 jr
V.P.: Pieter KAVIJN fs. Jans cosijn, mits d’incapaciteyt van sijnen vader
He.(2de x): Marie KRIEL fa. Lievens
K.(2de x): Joanne = 17 ½ jr, Judocus = 9 jr, Carliene = 6 jr ende Pieternelle KAVIJN = 2 jr.
Den overledenen heeft staende sijn 1ste huwelijck in cheynse anveirt van Jor Cornelis Frans
SANDELIN ontrent 1100 roeden landt.
20ste juny 1764
-----------------------------------------------------Augmentatie van staet die bij desen maeckt ende overgeeft Jan
(Reg. 208 fo 128)
DE SCHUYTER fs. Martinus als vader ende vooght over sijne drij kinderen tsijnen 1ste huwelijck
gewonnen met wijlent Joanna LOOTENS fa. Maurus bij Catharine DE MEYER met naemen Lieven
DE SCHUYTER bij huwelijcken staet sijn selfs ende Francies met Joanna DE SCHUYTER nogh
beyde minderjaerighe weesen, dat van alsulcke successie als ghesuccedeert is met den doodt van de
voornoemde Catherine (Cathelijne) DE MEYER hunne grootmoeder materneel
SVG Joanna LOOTENS gepasseert ende ghesloten den 14de maerte 1753
4de july 1764
-----------------------------------------------------Joos VAN DEN BERGHE
(Reg. 208 fo 130)
overl. Dronghen den 9e july 1764 in den wijck van Elshoeck Driesch
Wdnr in (1ste x) van Livijne DE MEYER
K.: Joanna VAN DEN BERGHE in huwelijck met Jooris MARTENS, Pieter ende Albertus
VAN DEN BERGHE beede bij competente aude hun selfs
He.(2de x): Joosijntien DE BEER
K.(2de x): Caroline = 10 jr, Petronelle = 9 jr, Livine = 4 jr ende Joannes VAN DEN BERGHE = 2 jr
V.P.: Michiel VAN DEN BERGHE, oom
Ten desen sterfhuyse competeert ten deele ofte geheele 64 roeden van een meersch genaemt Spulken
Meerselken deel van eene partije groot 385 roeden zuyt ’t groot begijnhof
Gepresen seker huyseken mette stallingen ende hoven staende op cheynsgront competerende
Joe AMEYE in Ghendt
12de sept. 1764
-----------------------------------------------------(Reg. 208 fo 132)
Francies DE MEYER, overl. Dronghen den 9de ougste 1764
He.: Livine DE SMET fs. Lieven presenterende eerst aen Marten, Petronelle DE MEYER in
huwelijck met Pieter DE BAETS, Joos DE CORTE als vader ende vooght over de kinderen tsijnen
1ste huwelijck verweckt bij Marie DE MEYER wesende respectievelijck broeder ende susters van
den overledenen representerende alsnu de vaderlijcke zijde van Pieter DE MEYER fs. Francies
onbedegen overleden den 12de aug. 1764
Venditie ten sterfhuyse gehouden den 23ste augusty 1764
12de sept. 1764
------------------------------------------------------
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Lievijne DE VREESE fa. Cornelis bij Joanna DE PRAETER
(Reg. 208 fo 136v)
overl. Dronghen den 28ste febr. 1764 in den wijck van Ceuse jeghens den hoeck van den
Vaerendriesch
Wdwe van Lieven GOEGEBUER
K.: Francies beth de 27 jr, Carel = 22 jr, Caroline = 13 jr ende Jacobus = 9 jr nu oock overleden
V.M.: Adriaen DE VREESE fs. Cornelis voornoemt
Gronden van erfven tsaemen gheduerende hun huwelijck ghekocht
Benevens hunnen halfven broeder Norbertus GOEGHEBUER fs. Lieven tsijnen 1ste huwelijck
ghewonnen met wijlent Livijne VAN DER VENNET dat alsoo uyt den selven hoofde van hunnen
vader tot elck een vijfde paert duergaende, alsnu met den overlijden van Jacobus GOEGHEBUER
dese overledene is wederom nogh eens ghesuccedeert ende gherecht den selven Norbertus
GOEGHEBUER tot een 32e paert van dhelft
Een hofstede in de wijck van Ceuse gekocht jeghens Judocus DE LOOF fs. Jan op daete van den
15de meye 1751 met nogh dhelft van een partije landt wesende leen in pachte gebruyckt bij den
voornoemden Francies GOEGHEBUER
24ste oct. 1764
-----------------------------------------------------Pro Deo Jooris MARTENS fs. Cornelis ende van Petronelle VAN HECKE
overl. Dronghen den 27ste ougste 1764
He.: Joanna Marie VAN DEN BERGHE fa. Joos
K.: Marie Joanne = 11 jr, Caroline = 10 jr, Guilliaeme = 9 jr, Joannes Francies = 7 jr ende
Marianne MARTENS = 2 jr
V.P.: Guilliaeme MARTENS tot Somerghem, oom
5de dec. 1764
-----------------------------------------------------Pro Deo Elisabeth VAN OVERWAELE fa. Martinus ende Angeline BOSKENS
overl. Dronghen den 4de ougste 1764
Hr.: Frans DE ZUTTER
K.: Jan Baptiste = 4 jr ende Dominicus DE ZUTTER = 3 jr.
Camervooght uyt den wette gedenomeert.: Joseph DE POORTER
16de jan. 1765
-----------------------------------------------------Joosijntjen DE MULDERE fa. Jan, overl Dronghen op den . . maerte 1763 (Reg. 208 fo 140v)
Weduwe van Joos CORNELIS fs. Herman
K.: Marianna CORNELIS = 11 jr,
V.M.: Herman CORNELIS fs. Joos, alven broeder
Aen dese weese uyt den hoofde van haeren vader ende mits de doot van Petronelle ende Joanna
CORNELIS fa. Joos voorseyt bij Godelieve NEFFELS tsijnen tweeden huwelijck competeert een
derde in d’helft van een rente van 11 £ grooten wisselgelt ende dander helft aen desen overgever
uytten hoofde van sijne moeder Joosijntjen MULLENS fa. Simoen.
Eenen cheyns wesende een huys schueren hoven mette fruytboomen staende op gront competerende
den heer marquis van Deynse gelegen in den wijck meerschcant meulen
30ste jan. 1765
-----------------------------------------------------Catharine VAN BEVEREN, fa. Jan bij Joanna DE CRAEYENAERE
(Reg. 208 fo 142)
overl. Dronghen den 19de Xbre 1764 in den wijck Meerscantmeulen
Hr.: Pieter CORNELIS fs.. Joos ende Godelieve NEFFEL
V.M.: Jan VAN BEVEREN, grootvader
K.: Joanna Marie CORNELIS = 15 maenden hoir unique (ook genoemd Marianne)
Competeert desen sterfhuyse het 10de deel dies de andere competeren aen Marianne CORNELIS
ende het resterende 10de aen Herman CORNELIS van een huys stede ende erfve mette groene ende
drooge catheylen in Dronghen op gront competerende den Marquis van Deynse
Volgens de licquidatie van den SVG ten sterfhuyse van s’hauders vader staet men schuldigh aen
Joosijntjen DE MULDERE sijne styfmoeder £ 2-3-5-10 alsmede £ 33-15-0 over coopen bij hem ter
venditie ingecocht.
Met het overlijden van sijne twee susters is op hem gedevolveert £ 24 - 4 - 7 – 2 30ste jan. 1765
------------------------------------------------------
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Pieter DE VREESE fs. Joos ende Judoca VLERICK
(Reg. 208 fo 147v)
overl. Dronghen den . . . january 1764 in den wijck de Assels (in Par.Reg. 26ste mei 1764)
He.: Joosijntjen PROVOST fa.Lieven
K.: Judoca bij competente aude haer selfs, Petronelle = 18 jr ende Veronica DE VREESE = 16 jr
V.P.: Augustijn DE DAPPER
13de febr. 1765
-----------------------------------------------------Catherine MOENTJENS, fa. Geeraert ende Marie DE BROUWER
(Reg. 208 fo 147v)
overl. Dronghen den 29ste november 1761 binnen de Vierheckenen
Hr.: Jan VLERICK
V.M.: Pieter MOENTJENS, oom
K.: Marie = 15 jr, Pieter = 13 jr, Joannes = 9 jr, Anne = 8 jr ende Judocus VLERICK = 6 jr.
Men is schuldigh aen Pieter VLERICK over gedaen verschot tot £ 6-7-8
Men is schuldigh aen Pieter PATEET in Ghendt over devoiren moeyenissen ende verschot in een
proces in den Raede van Vlaenderen
13de febr. 1765
-----------------------------------------------------Francies DE MUYNCK fs. Pieter bij Joanna DE WEERDT
(Reg. 208 fo 149v)
overl. Dronghen den 5de nov. 1764 in de Bourgouen daer men noemt het Valckenhuys ende verre
van daer bij onghelucken versmoort.
He.: Anna Marie DE SCHUYTER fa.Lieven ghewonnen bij Joanna DE COCK
K.: Lieven = 12 jr, Joanna = 11 jr, Lucia = 5 jr, Pieter Francies = 3 jr ende Rosa = 6 maenden
V.P.: Pieter DE MUYNCK fs. Pieter voornoemt, oom
Desen sterfhuyse gebruyckt in cheynspachte een hofstedeken met de landen ende meersschen
t’saemen groot in erfven tot tusschen de 9 en 10 ghemeten gelegen in de selve Borgoyen van haere
coninclijcke majesteyt onse souvereyne ofte uyt haeren naeme den heere Baron van Lovendeghem in
qualiteyt van ontfangher van haere domeynen, op welcken cheyns desen overledenen met dese
hauderigghe een huyseken ende schuerken hebben doen bauwen
...
26ste febr. 1765
-----------------------------------------------------Pro Deo Emanuel DE MEYER fs. Lieven bij Joosijntien NEYT
overl. Dronghen op den 25ste sept. 1763 op den wijck van Haelewijn
He.: Jacquemijntien GOETHALS fa. Francies bij Joosijntien DOBBELAERE
K.: Lieven bij huwelijck sijn selfs man, Pieter = 24 jr, Jan Francies = 17 jr ende Magdalena = 15 jr
V.P.: Jacobus DE MEYER, oom
24ste april 1765
-----------------------------------------------------Joanna GOETHALS fa. Joannes ende Joanna DE MOOR
(Reg. 208 fo 155)
overl. Dronghen den 3de maerte 1764 in den wijck Luchteren
Hr.: Jacobus DE SCHEPPER fs. Frans
V.M.: Pieter Frans GOETHALS, oom
K.: Marie Catherine = 14 jr, Joannes = 12 jr, Marie Magdalene = 10 jr, Pieter Frans = 8 jr,
Judoca = 4 jr ende Marie Jacoba DE SCHEPPER = 1 ½ jr
Joanna Goethals is gerecht in een 6de paert in den gront van een hofstedeken in den wijck van
Luchteren groot 154 roeden haer toegecommen bij versterfte van haeren vader die de selve
geacquireert heeft per contract van daete 25ste january 1754 gemaeckt in het sterfhuys van sijnen
broeder Carolus GOETHALS ende daer d’overledene gestorven is
Item competeert aen d’overledene uytten hoofde als vooren een 12de paert in de huysingen ende
voorder catheylen van het selve hofstedeken
8ste meye 1765
-----------------------------------------------------Caroline VAN DER LINDEN fa. Dierick ende Susanna DE CLERCQ
(Reg. 209 fo 8)
overl. Dronghen in den wijck van Allewijn den 9e febr. 1765
Hr.: Lieven DE SCHUYTER fs. Jan ende Joanna LOOTENS
K.: Joanna Francoise = 5 jr Anthone = 3 jr ende Pieter Francies DE SCHUYTER = 1 jr
Aen dese sterfhuyse competeert een 6de deurgaende van een 12de deel in de huysinghen staende op
gronden van erfven aen desen hauder tot een 6de toekomende uyt den hoofde van sijne moeder
Joanna LOOTENS. Een hofstedeken in Allewijn bewoont bij Jan DE MOOR 22ste meye 1765
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Pro Deo Anne Marie DE SCHUYTER fa.Lieven bij DE COCK
overl. Dronghen den 25ste april 1765 in de bourgoien daer ment noemt het Valkenhuys
Wdwe in (1ste x) van Frans DE MUNCK fs. Pieter
K.: Lieven = 12 jr, Joanna = 11 jr, Lucia = 5 jr, Pieter Frans = 3 jr ende Rosa DE MUNCK = 8 m
V.M.: Pieter WILLEMS fs. Jan in huwelijck met Therese DE SCHUYTER oom causa uxoris
Hr. : Jan BLOKEEL, fs. Jan
Aen dese sterfhuyse competeert d’helft dies de wederhelft competeert aen de weesen in desen uytten
hoofde van hunnen vader van eenen cheyns voor 49 achtereen volgende jaeren t’eerste ingegaen
Kersavont 1755 groot tusschen de 9 a 10 gemeten
5de juny 1765
-----------------------------------------------------Francies GOETGEBUER fs. Lieven ende Livijne DE VREESE
(Reg. 208 fo 123v)
de
overl. Dronghen den 12 april 1765 in den wijck van Keuse op den Vaerendriesch
Dit sterfhuys te verdeelen tusschen respectivelijck broeder ende suster van vollen bedde
Carel GOETGEBUER in huwelijck sijn selfs man ende Carolina GOETGEBUER = 14 jr alsmede
Norbert GOETGEBUER fs. Lieven bij Livina VAN DER VENNET broeder van alven bedde
V.M.: Adriaen DE VREESE fs. Cornelis
Paerten ende deelen van gronden van erfven den overledenen toegekomen soo bij successie van sijne
ouders als met den overlijden van sijne broeder Jacobus GOETGEBUER
Een behuysde hofstede gelegen in den wijck van Keuse aen den Vaerendriesch met den uytplant
daermede gaende groot ontrent de 400 roeden
Dhelft van eene partije lants groot 2253 roeden in den wijck van Keuse op den cauter ende nogh een
partije lants gelegen als vooren genaemt het bosstuck gelegen als vooren op d’ander sijde van den
Deynschen herrewegh groot 384 roeden
19de juny 1765
-----------------------------------------------------Gillis DE BOEVER fs. Lieven ende Janneken AERENS
(Reg. 208 fo 159v)
overl. Dronghen in den wijck van Luchteren den 17de meye 1765
Wdnr in (1ste x) van Joanna WIEME (SVG 20ste 7bre 1758)
K.(1ste x): Geeraert DE BOEVER = 14 jr
Wdnr in (2de x) van Marie DE VLIEGER
He.(3de x): Petronelle VERHELST, fa.Gillis
K.(3de x): Lieven = 3 jr, Pieter = 2 jr ende Joannes Frans DE BOEVER = 2 maenden
V.P.: Jan DE BOEVER, oom
Compareerde in persoone Lieven DE DAPPER fs. Jan welcken hem verclaerde te stellen seker ende
borghe over Petronelle VERHELST wdwe van Gillis DE BOEVER 4de Xbre 1765
-----------------------------------------------------Joos DE WEERT fs. Lieven ende Marie DOBBELAERE
(Reg. 208 fo 157v)
de
overl. Dronghen den 15 sept. 1765 in de Beeckstraete
He.: Marie DE WULF fs. Lowijs
K.: Joanne Marie = 10 jr, Rosa = 8 jr, Pieter = 5 jr,Marianne = 2 jr ende Therese Caroline DE
WEERT = 7 weken
V.P.: Jooris DE SMET tot Mariakercke in huwelijck met Francoise DE WEERT, oom causa uxoris
Jan DE WULF fs. Lowijs woonende in den wijck Keuse verclaert zich te stellen seker ende borghe
over Marie DE WULF sijne suster weduwe van Joos DE WEERT
18de dec. 1765
-----------------------------------------------------Petronelle CLEMENT fa.. . ? . ende Joanna STRUYCKELINCX
(Reg. 209 fo 1)
overl. Dronghen den 12de november 1765 in den wijck van Keuse
Wdwe in (1ste x) van Judocus (Louis) DE CLERCQ (SVG 12de meye 1762)
K. (1ste x): Joanna = 16 jr ende Marie Magdalene DE CLERCQ = 13 jr
Hr. Judocus DE SMET, fs. Guille
V.M. : Pieter HOVELINCK tot Sinte Denijs, naesten bloetvrient
In de maent november voor het overlijden van haer moeder is komen t’overlijden onbedegen
Joanna Petronelle DE CLERCQ
15de january 1766
------------------------------------------------------
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Met den overlijden van Joseph DE SCHUYTER ende sijne huysvrauwe Marie SERGEANT waeren
ghesuccedeert de naerschreven goederen ende gronden van erfven: een huyse schuere stallinghen
backhoven met alle de fruyt ende andere boomen met drij partijen van landen groot in erfven tot
ontrent de 1000 roeden gelegen in den wijck van Haelewijn, Item twee partijen meersschen gelegen
als vooren nevens malkanderen tsaemen groot ontrent 900 roeden
Item een hofstede staende op cheynsgrond groot 102 roeden staende in denselven wijck van
Haelewijn, ten leste een hofstede met den huyse, groot in erfven 67 roeden in pachte gebruyckt bij
de weduwe van Emanuel DE MEYER.
Op Jan LOOTENS in huwelijck met Joanna DE SCHUYTER , op Anthone VERLINDE in
huwelijck met Joosijntjen DE SCHUYTER, op Pieter LOOTENS in huwelijck met Petronelle
DE SCHUYTER, ende op 2 minderjaerighe weesen Marie Joanna ende Pieter DE SCHUYTER
met als vooght paterneel Martinus DE SCHUYTER oom.
29ste febr. 1764
-----------------------------------------------------Frans DE BROUWER fs. Joos ende Adriaene DE SNICK
(Reg. 209 fo 4)
overl. Dronghen den 13de sept. 1765 ontrent de Vaerendriesch wijck Keuse
He.: Joanna BOONE fa.Lieven
K.: Joannes Francies = 18 jr, Agnesse = 15 jr ende Marie Catharine DE BROUWER = 9 jr
V.P.: Lowijs DE DAPPER oom causa uxoris in huwelijck met Anne Marie DE BROUWER
Gronden van erfve te weten seker hofstedeken op cheyns van den hr Marquis van Deynse groot 600
roeden noort den genschen herrewegh, in coope vercregen van Judocus STROBBE den 2de jan. 1755
op conditie dat hij boven de coopsomme benevens sijne huysvrauwe hun leven geduerende sonder
eenig vergelt sullen woonen in de westcamer
12de maerte 1766
-----------------------------------------------------Petronelle DE SMET, fa. Jacobus ende Joanna DE MEYER
(Reg. 209 fo 14v)
overl. Dronghen in den wijck van Keuse den 13de juny 1766
Hr. Francies GILLIS fs. Lieven ende Petronelle DE BACKER
V.M.: Francies RIJCKAERT in huwelijck met Jacoba DE SMET fa. Jacobus oom causa uxoris
K.: Charles = 4 jr ende Pieter Francies GILLIS = 13 maenden
Een hofstede gheleghen in de Keuse straete groot ontrent de twee ghemeten bij coope jegens
Lieven GILLIS fs. Francies van daeten 3e november 1763
9de september 1766
-----------------------------------------------------Bundel 254 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1767)
Pro Deo Lieven MESTDAGH fs. Gillis bij Livijne NOTE
Overl. Drongen den 30ste nov. 1764 in den wijck van Baerlevelde
He.: Joanna VAN GELE fa. Lieven, tevooren weduwe van Judocus MOREEL fs. Jan
K.: Joanna Theresia MESTDAG = 2 jr.
V.P.: Joannes MESTDAGH fs. Gillis voornoemt als oom
Competeert een huys met schuere ende stallen aen elkanderen staende op cheynsgrond uitgegeven
bij dheer Jan Baptist VAN DEN BOSSCHE
11de maerte 1767
-----------------------------------------------------Marie VAN DER HAEGHEN fa. Toussijn ende Elisabeth JONCKHEERE (Reg. 209 fo 18v)
overl. Dronghen den 27ste juny 1766 in d’herbergh Den Engel in het dorp
Wdwe in (1ste x) van Anthone DE VREESE
K.(1ste x): Joannes Jacobus DE VREESE sijn selfs man ende Pieter Francies DE VREESE = 21 jr.
V.M. : Marten DE VREESE woonende tot Mariakercke, oom
Wdwe in (2de x) van Martinus THIBAUT
K.(2de x): Dorothea = 19 jr, Joanna Catharina = 17 jr ende Marie Norbertine THIBAUT = 11 jr
V.P. : Gerardus THIBAUT fs.. Petrus woonende tot Etterbeke, oom
V.M.: Emanuel VAN DER HAEGHEN fs. Toussijn woonende tot Wackene, oom
Hr.: Francies DE GRUYTER fs.. Alexander
Venditie gehauden aen Geeraert THIBAUT ten behouve van de weesen Martinus THIBAUT
26ste maert 1767
------------------------------------------------------
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Lievijne DAENENS fa. Pieters
(Reg. 209 fo 23v)
overl. Drongen op den 20ste febr. 1767 in den wijck van de Boskeete
Hr.: Lieven VAN HAESBROUCK
K.: Marie = 10 jr, Joanne Marie = 6 jr, Caroline = 4 jr ende Lievijne Pieternelle VAN
HAESBROUCK = 2 jr.
V.M.: Pieter DAENENS grootvader
6de meye 1767
-----------------------------------------------------Jacobus CORTVRIENT fa. Judocus ende Petronelle ROOSEBOOM
(Reg. 209 fo 25v)
overl. Drongen den 10de jan. 1766 in de Schuyterstraete
He. : Anna Marie HEYE fa. Jan ende Joanna Marie MARTENS
V.P.: Carel CORTVRIENT, oom
K.: Adrienne = 4 jr ende Jacobus CORTVRIENT = 8 maenden
Soo voorders te kennen wort gegeven dat aen dese hauderigghe competeert uyt den hoofde ende
metten doot van haere moeder Joanna Marie MARTENS een 6de paert ende deel in een behuysde
hofstede in de Schuyterstraete bewoont bij shauderigghens vader Jan HEYE. 20ste meye 1767
-----------------------------------------------------Joanna DE CRAEYENAERE fa. Christoffel
(Reg. 209 fo 28)
overl. Dronghen den 4de sept. 1766 in den wijck van Slindonck
Hr.: Lieven VAN BEVEREN fs. Jan
K.: Philippe, Pieter, ende Joanna hun selfs wesende, Jan VAN BEVEREN = 21 jr ende Joanna
Marie CORNELIS fa. Pieter bij Catharina VAN BEVEREN fa. d’overledene en desen hauder
V.M.: Joannes VAN DE KERCKHOVE in huwelijck met Petronelle DHAESE woonende tot
Merendree, cosijn causa uxoris
Huysingen edificien ende catheylen ten desen sterfhuyse competerende gedeelig half ende half
Een nieuw getimmert ende gebauwt huys mette schuere stallinghen appendentien ende dependentien
staende op cheyns op eene partije lant competerende dheer Philippe DE FAUX gelegen in den wijck
van Slindoncq genaemt de Ostijne groot 404 roeden bij den hauder in cheyns genomen voor den tijdt
van 36 jaeren ingegaen kersavont 1765
17de juny 1767
-----------------------------------------------------Pieter Francies LOOTENS fs. Lieven ende Petronelle DE WULF
(Reg. 209 fo 30)
overl. Dronghen den 21ste april 1767 in den wijck van Allewijn
He.: Petronelle DE SCHUYTER fa. Joos
K.: Joannes = 5 jr ende Lieven LOOTENS = 19 maenden
V.P.: Joannes LOOTENS fs.. Lieven voorseyt, oom
Gronden van erfven volgende de twee weesen metten last van s’hauderigghe bijleve
Een 8ste paert deurgaende van een partije lants gelegen in den wijck Allewijn genaemt den Releput
groot int geheele tot 1200 roeden, de andere deelen competeren aen sweesen grootmoeder paterneel
ende de weduwe van Lieven LOOTENS ende de drij kinderen van Lieven LOOTENS metten last
van bijleve in proffijtte van de weduwe Lieven LOOTENS dus over het gemelde achtste 150 roen
Een hofstede groot met drij partijen lants daer annex tsaemen groot drij gemeten en 100 roeden in
den wijck van Allewijn daer den overledenen gewoont ende inne gestorven is gesuccedeert op de
hauderigghe tot een vijfde met den overlijden van haere vader ende moeder 17de juny 1767
-----------------------------------------------------Pro Deo Guilliaeme VAN BRAECKELS fs. Gillis, overl. Dronghen op den 17de meye 1767
Wdnr in (1ste x) van Anna DE PAEPE
K.: Joanna VAN BRAECKELS in huwelijck met Lieven COCQUYT, Theresia ende Marie
VAN BRAECKELS bij competente aude hun selfs
He.(2de x): Judoca VAN DER MEULEN, fa. Jans gewonnen bij Joanna DE VREESE
K. (2de x): Joannes = 13 jr, Lieven = 9 jr, Marie Francoise VAN BRAECKELS = 4 maenden
V.P.: Joseph VAN BRAECKELS, oom
1ste july 1767
------------------------------------------------------
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Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgheeft
(Reg. 209 fo 35)
Joanna DE METS fa. Lieven weduwe van Pieter IKET fs. Jans, die grootvader en vooght was over
Joanna ende Francoise BERSOEN fa. Pieter tsijnen 2de huwelijck bij Isabelle IKET s’rendants
dochter dit van alsulcken ontfanck ende administratie als haeren overleden man over deselve weesen
heeft ghehadt tsedert den 15de april 1761 date van het sluyten van de leste rekeninghe
Compareerde in persoone Marten IKET fs. Pieter woonende tot Poessele welcken hem verclaerde te
stellen seker ende borghe over Sebastiaen HOECK officier deser prochie, dit voor den ontfanck ende
administratie die hij staet te nemen als staenden vooght over de twee minderjaerighe weesen van
Pieter BERSOEN tsijnen 2de huwelijck gewonnen met Isabelle IKET
15de july 1767
-----------------------------------------------------Joosijntjen LANCKSWEIRT fa. Pieter ende Marie VAN DE WALLE
(Reg. 209 fo 36v)
ste
overl. Dronghen op den 8 juny 1767 in den wijck van Noorthaut
Hr.: Francies CAMPE fs. Jan ghewonnen bij Joosijntjen PATTIJN
K.: Anna Marie = 19 jr, Judoca Lievijne = 14 jr, Jan = 11 jr, Lieven = 9 jr, Joanna Louise = 6 jr
ende Pieter Francies CAMPE = 4 jr
V.M.: Pieter LANCKSWEIRT voornoemt, grootvader
Gronden van erfven die sij tsaemen hebben gekocht geduerende hun huwelijck
Een partije meersch gheleghen binnen de prochie van Sinte Martens Leerne daer ment noempt in den
quathemmen aubouterende noort oost als nu mijn heer VAN DER BORST oost dhoirs van wijlent
joncker Cornelis SANDELIN ende den heere Baron van Poucques, suyt west Jan ADAMS als
pachter ende noort west den selven heer VAN DER BORST, groot 1100 roeden gekocht jeghens
Geeraert DOBBELAERE den 8ste maerte 1757
Een hofstede sijnde een herberghe ghenaempt het haesenstrop in den wijck van Noorthaut groot tot
90 roeden commende van de sijde van den hauder met als pachter Martinus COPPENS
Een partije maymeersch gheleghen als vooren groot in erfven tot 150 roeden.
Een partije landt in den selven wijck van Noorthaut met een broelken van een meerselken teynden
annex aubouterende noort oost den Raetsheer VAN DER MEERSCH, suyt oost de leye.
Dese goederen ende gronden desen hauder toeghecommen bij successie ende versterfte van sijnen
vader ende moeder Jan CAMPE ende Joosijntjen PATTIJN
15de july 1767
-----------------------------------------------------Livijne BRAEM fa. Joos ende Marie ARNAUT
(Reg. 209 fo 44)
ste
overl. Dronghen den 23 dec. 1765
mitsgaders haeren man Carel HEYNDRICX fs. Jan ende Joanna DE PAEPE
overl. Dronghen den 13de feb. 1766
K.: Joanna = 25 jr, Jan Baptiste = 23 jr, Pieter = 21 jr, Caroline = 18 jr ende Emerentiane = 13 jr
Welcken staet hebben doen maecken ende int’ geschrifte stellen :
V.P.: Jacobus HEYNDRICX fs. Jan broeder van den overledenen oom, benevens
V.M.: Judocus PIETERS in huwelijck met Florence BRAEM fa. Joos voorseyt, oom
Goederen ten desen sterfhuyse bevonden ende aldus deelsaem tusschen de vijf kinderen
Een huys stede ende erfve mette schuere ende stallingen binnen het dorp wesende deel van het
17de bel. arlo 205 oost de pastorije, zuyt de veirstraete, west de calzijde ende noort Jor LEJEUNE
groot in erfven 16 roeden geacquireert bij sweesen moeder in haer 1ste huwelijck met Francies
BRAEM jegens heer ende meester Joannes CRIMMERS pbr per contract voor Notaris DURIEU
present getuygen den 28ste febr. 1736 sulcx dat dhelft van diere gecompeteert heeft aen Norbertine
BRAEM fa. dito Francies
29ste july 1767
-----------------------------------------------------Pro Deo Pieternelle VERCRUYSEN fa. Francies
overl. Dronghen op den 21ste october 1766
Wdwe in (1ste x) van Gillis VAN DE WALLE
K.: Francies, Jacobus, Pieter ende Marie Joanna ende Carel VAN DE WALLE = 21 jr
V.M.: Francies VERKRUYSEN, oom
Weduwe in (2de x) van Anthone HUYS
29ste july 1767
------------------------------------------------------
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Petronelle DE BACKER fa. Francois ende Joanna VAN DER VENNET
(Reg. 209 fo 47v)
Wdwe van Pieter VAN DER HULST fs. Daniel
overl. Dronghen den 26ste january 1767 wijck Keuse
K.: Augustinus, Judocus ende Francoise VAN DER HULST in huwelijck met Lieven WIEME
alsmede Caroline VAN DER HULST fa. Jacobus bij competente aude haer selfs mitsgaders
aen Marie Anne DE CLOET als moeder ende staende vooghde van Jacobus VAN DER HULST
haeren minderjaerghen sone gewonnen met den voornoemden Jacobus VAN DER HULST fs.
Pieter ende dese overledene deselve Caroline ende Jacobus VAN DER HULST bij representatie
van den voorseyden Jacobus VAN DER HULST hunnen vader
Gronden van erfven bij de overledene achterghelaeten
Eene hofstede met de voordere edificien daer op staende groot ontrent 453 roeden in pachte
ghebruyckt bij Augustinus VAN DER HULST
D’helft van een partije lant ghelegen als vooren aen de raepstraete ghenaemt de 800 roeden,
groot ontrent de 456 roeden paelende suyt Frans BEELAERT met het wederdeel
Eene partije meersch gheleghen achter Keuse ghenaemt het cleen ghemeente groot 144 roeden
Een partijken lant gheleghen in Keuse cauter ghenaemt het Bijlken groot 265 roeden begrepen
in den pacht van Augustinus VAN DER HULST
D’helft van een partijken meersch gheleghen in den Hooghen Blaermeersch groot 200 roeden
D’helft van hofstedeken in de wijck van Barelvelde met het medegaende lant groot 250 roeden
begrepen in den pacht van Jan COPPENS
29ste july 1767
-----------------------------------------------------Rekeninghe die bij dese overgeeft Louis Norbert DE SCHUYTER (Reg. 208 fo 52v)
greffier van Dronghen ter causen van den ontfanck handelinghe ende administratie die hij ghenomen
heeft van de penninghen geprocedeert van differente hofsteden ende landen in Dronghen in den
wijck van Alewijn achtergelaeten bij Jan DE SCHUYTER fs. Marten ten versoecke van deselfs hoirs
ende vooghden van sijne minderjaerighe kinderen tsijnen 1ste huwelijck met Joanna LOOTENS fa.
Maurus als ’t sijnen 2de huwelijck met Joanna VERCRUYSSEN fa. Francies
Op den 11de maerte 1767 sijn alle de goederen publicquelijck verkocht
29ste july 1767
-----------------------------------------------------Rekeninghe van Jacobus HEYNDRICX fs. Jan oom paterneel ende Judocus PIETERS in huwelijck
met Florence BRAEM fa. Joos oom materneel ende oock voogden over de weesen achtergelaeten bij
Livijne BRAEM fa. Joos bij Carel HEYNDRICX fs. Jan beede overleden, als denzelven Carel
HEYNDRICX in sijn leven heeft genomen als staende voogt over de drij kinderen van wijlent Pieter
BRAEM fs. Joos die hij in zijn 1ste huwelijck gewonnen hadde met Joanna ROBBENS fa. Jan tsedert
de rekeninghe bij hem overgegeven den 8ste juny 1763 eerst aen Francies BRAEM fs Pieters bij
competente aude sijn selfs ende aen Joannes = 21 jr ende Caroline BRAEM = 19 jr.
Joannes ROBBENS sweesen oom tot Astene
29ste july 1767
-----------------------------------------------------Pieter VAN KERCKVOORDE fs. Pauwels ende van Livijne DE LAENDER (Reg. 209 fo 58v)
overl. Dronghen den 18de meye 1767 in den wijck van Schuyterstraete
He.: Joosijntjen GRIJP fa. Pieter
K.: Marie Therese = 22 jr, Petronelle = 20 jr, Isabelle = 14jr, Livijne = 12 jr, Pieter = 10 jr ende
Albertus VAN KERCKVOORDE = 9 jr.
V.P.: Philippe VAN KERCKVOORDE fs. Pauwels, oom
9de sept. 1767
-----------------------------------------------------Liquidatie ten sterfhuyse van Jan DE SCHUYTER fs Marten overleden
(Reg. 209 fo 61v)
in den wijck van Alewijn den 7de jan. 1767 ende Joanna VERCRUYSSE fa Francies sijne
huysvrauwe overleden den 1ste febr. 1766 dit nopende het slot van de rekeninghe van de penninghen
geprocedeert van de hofstede met de landen daermede gaende gecommen so van desselfs sijde als
staende het eerste huwelijck met Joanna LOOTENS fa. Maurus ende Cathelijne DE MEYER als
tsijnen 2de huwelijck met Joanna VAN DER CRUYSSEN.
Lieven DE SCHUYTER fs. Jan bij aude sijn selfs ende noch twee minderjaerighe weesen uyt het
9de sept. 1767
1ste huwelijck.met Joanna LOOTENS.
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Anne Marie DRIEGE, overl. Drongen op den 10de febr. 1767 in den wijck van Slindonck
Wdwe van Petrus VAN VOOREN
K.: Petronelle = 23 jr ende tselve ten sterfhuyse verthoonende eenen vierden staecke dies d’andere
staecken verthoont worden bij de broeders ende susters, de welcke mits de bekommerthede ten
sterfhuyse niet en zijn verschenen.
V.P.: Jacobus DRIEGE fs. Jan
Een seker huyseken staende op cheynsgront van dhoors Joe Livine Therese VAN DE VIVERE
volgens cheynsbrief van den jaere 1736. De meubelen ende huysvatheylen zijn wettelijck met den
stock vercocht op den 2de maert 1767
9de sept. 1767
-----------------------------------------------------Pieter DE WULF fs. Jan ende Livina DONKERWOLCKE
(Reg. 209 fo 70)
de
overl. Dronghen den 13 meye 1767 in den wijck van Halewijn
He.: Angeline COCQUYT, fa. Pieter
V.P.: Jan DE WULF fs. Jacobus, cosijn
K.: Petrus Ludovicus = 4 jr, Joanna Jacoba = 3 jr ende Francois DE WULF = 1 jr
Competeert aen de hoors volghens costume te weten dhelft van een besette rente dies de wederhelft
competeert aen dhoors van Marie LEGIEST fa. Gillis van 100 £ gr. wisselgeldt capitaels ten laste
van Domien BRIELMAN ende beset op sijne hofstede gelegen in Baerelvelde
Een huys op cheyns met schuere ende stallinghen ende alle andere boomen staende op een partije
landts competerende het Begijnhof van Sinte Aubert geseyt ’t Poortacker
7de oct. 1767
-----------------------------------------------------Joosijntjen DE BEER fa. Pieter, overl. Drongen 3de sept. 1766
(Reg. 209 fo 73)
Wdwe van Joos VAN DEN BERGHE (SVG 12de sept. 1764)
K.: Caroline = 12 jr, Petronelle = 11 jr, Livine = 6 jr ende Joannes VAN DEN BERGHE = 4 jr.
V.P.: Michel VAN DEN BERGHE, woonende binnen dese prochie, oom
V.M.: Lieven DE BEER, woonende tot Lovendeghem, oom
Betaelt aen Pieter VAN DEN BERGHE de somme van 12 £ 4 sch. 2 gr. soo veele hij was goet
vindende ten sterfhuyse van den voorschreven Joos VAN DEN BERGHE
Betaelt aen Albertus VAN DEN BERGHE over sijn gelijck paert ten sterfhuyse van sijnen vader
Hofstedeken vercocht op 4de nov. 1766 aen Pieter VAN DEN BERGHE fs. Michel 7de oct. 1767
-----------------------------------------------------Marie VERBRUGGEN fa. Daniel ende Livijne ACKERMAN
(Reg. 209 fo 76v)
overl. Drongen den 17de july 1767 in de Beeckstraete
Hr.: Lowijs GEERNAERT fs. Jan
K.: Joanna Marie = 14 jr, Marie Anne = 12 jr, Francoise = 5 jr, Lieven = 3 jr ende Livijne
GEERNAERT = 7 maenden
V.M.: Marten DE VREESE oom causa uxoris, in huwelijck met Joanna MEERSCHAERT fa.
Lieven ende van de geseyde Livijne ACKERMAN
4de nov. 1767
-----------------------------------------------------Catherine VERHEGGE fa. Jan ende Joanna COCQUYT
(Reg. 209 fo 79)
de
overl. Drongen den 2 ougste 1767
Hr.: Pieter GOETHALS fs.. Pieter
K.: Jan = 18 jr ende Caerel GOETHALS = 13 jr
V.M.: Sieur Anthone VERHEGGEN fs. Jan oom woonende in Gendt
Den hauder is gehauden recompense te doen voor 43 £ 13 sch. 8 gr. soo veele hij ontfanghen heeft
staende huwelijck met d’overledene over soverledens paert in twee partijen lant in de prochie van
Waerschoot in de Weststraete aen d’overledene benevens haere broeders ende susters toegekomen
uytten hoofde van haere moeder ende geduerende huwelijck verkocht aen Sieur BEKAERT ende
Cornelis TEMMERMAN van welcke somme totter helft recompense moet gebeuren aen de weesen
Soo insgelijckx geduerende huwelijck verkocht aen Judocus Geeregat een behuyst ende betimmert
hofstedeken binnen de prochie van Baerle onder dheerelijckhede van Sinte Baefs 18de nov. 1767
------------------------------------------------------
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Joanna SCHELSTRAETE fa. Judocus ende van Isabelle VLERICK
(Reg. 209 fo 83v)
overl. Drongen den 16de febr. 1767 in de hooghstraete
Hr.: den eersaemen Lieven HEYE fs. Jan, schepenen deser prochie
V.M.: Judocus SCHELSTRAETE, grootvader
K.: Augustine = 17 jr, Pieter = 14 jr, Caroline = 12 jr, Livijne = 11 jr, Marie Anne = 6 jr,
Francois = 3 jr ende Marie Catherine HEYE = 2 jr.
Gronden van erven staende huwelijck met d’overledene geconquesteert
Een behuysde ende beschuerde hofstede gelegen in de hoogstraete alwaer d’overledene gestorven is
genaemt het goed Ter Welden groot 788 roeden bestaende in boomgaert huysinghen ende duyvekot
Een partije lant genaemt den Privaet Bilck groot 492 roeden. Item den Destelbulck groot 738 roeden,
Item de platte weede groot 1330 roeden. Item een ettinghe genaemt de 5 gemeten groot 1354 roeden
Item den blombilck groot 425 roeden. Item den hovenbilck groot 73 roeden. Item den waegenhuys
bilck groot 1159 roeden. Item d’eeckenplanterije ofte eersten bilck groot 1263 roeden. Item den
braembilck groot 1330 roeden. Item den derden bilck groot 1537 roeden. Item den cauterbilck groot
692 roeden
Item den boomgaert bilck groot 771 roeden. Item den tarwen bilck groot 369 roeden. Item den vinckt
oor bilcxken groot 229 roeden. Item den grooten poort bilck groot 1050 roeden.
Desen sterfhuys competeert een nieuw stenen huys, schuere ende stallingen appendentien ende
dependentien aertwortel ende naegelvast niet uytgesteken nochtye gereserveert in pachte gebruyckt
bij Ludovicus SCHELSTRAETE fs Judocus
2de dec. 1767
-----------------------------------------------------Pieter DE VREESE fs. Lieven ende van Marie DE VREESE
(Reg. 209 fo 89v)
overl. Drongen den 21ste september 1767 in den wijck van Slindonck
He.: Livijne DHONDT fa Martinus
K.: Joosijntjen DE VREESE in huwelijck met Pieter VAN DE GEHUCHTE, Marie Anne ende
Agnes DE VREESE beede hun selfs bij competente aude , Pieter DE VREESE = 20 jr.
V.P.: Carel DE VREESE fs. Lieven oom
Gronden van erfven aenkomende dhoors ende belast met shauderigghens bijleve volgens costume
Een partijken landt bij den Vaerendriesch noort de straete groot 80 roeden salvo justo in cheynspacht
gegeven aen Carel MORTIER
Huysingen edificien ende catheylen staende op cheyns gront
Een huys staende op een cheyns competerende Joffe Petronelle PLASSCHAERT fa. dhr Jan Baptist
binnen dese prochie bij coope van het huys ende edificien den 30ste april 1732
2de dec. 1767
-----------------------------------------------------De drie volgende SVG zijn redelijk beschadigd en zijn in hetzelfde soort schrift opgesteld en horen
waarschijnlijk niet thuis in Dronghen maar heb ik wel gedeeltelijk overgenomen.
Joe Rebecca BEERENS, fa.Lieven bij Joe Marie Catherine VAN KERCKHEM
overl. . . .. . . . 1767 : Lieven BEERENS is sone van Jan ende van Catharina COOLENS
Hr.: Sieur Joannes NEETESOONE , meester lootgieter fs. Thomas ende Monica VAN PAMELE
Er is een huwelijkscontract gemaakt
V.M.: D’heer Pieter BEERENS fs. Arnoldus fs. Jan ende Catharina COOLENS
K.: van Jan BEERENS ende Catharina COOLENS : Geeraert, Adriaene ende Francoise BEERENS
Joe Marie Catherine VAN KERCKHEM alsnu weduwe van Sr. Pieter VAN CROMBRUGGHE
ende tevooren van Sieur Lieven BEERENS
Joseph VAN CROMBRUGGHE fs. Pieter ende Marie Catharine VAN KERCKHEM broeder
van halven bedde
Anna Therese VAN CROMBRUGGHE, jonghe dochter haer selfs, fa. Pieter ende deselve Marie
Catharine VAN KERCKHEM, suster van halven bedde
Huys stede ende erfve deelsaem tusschen den hauder ende d’hoirs half en half
Een huys geleghen binnen de stadt Ghendt in de Coystraete bij den Callanderbergh sorterende
ten landtboucke van de abdije de Bijloque fo 364, den hauder toecommende bij coope van Sieur
25ste jan. 1768
Ferdinand DE WAELE ende Joe Marie Catharine NEETESONNE
------------------------------------------------------

253

Vervolg Bundel 254 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1767)
Petrus NEETESONNE, fs. Bernardus ende Marie Magdalene SERGEERTS?
overl. onbedegen in de stadt van Ghendt op den 3de july 1775
V.P.: Sr. Lucas NEETESONNE, oom
Erfgenamen: Coleta NEETESONNE, sijn suster, Sr. Jacobus LECLER als vader ende vooght
over Charles Joseph LECLER = 5 jr, verweckt bij wijlent Isabelle NEETESONNE, oock
s’overleden suster
-----------------------------------------------------SVG Joe Monica VAN PAMEL, fa. Jan ende Francoise MARTENS
overl. te. . ? . op den 3de mars 1767
Wdwe van Sr. Thomas NEETESONNE fs. Joos ende Geertruye MOLIJN ?,
Mr. thin ende lootgieter
Aldus maeckt ende overgheeft Sr. Lucas Joannes NEETESONNE ende nietmin ten selven
sterfhuyse eenen sevensten staecke dit aen Bernardus, Frans ende Jan Baptiste NEETESONNE
Monica, Catharine ende Isabelle NEETESONNE mitsgaders Marie Catharine NEETESONNE
in huwelijck met Fredinand DE WAELE .
Deelen van een huys staende binnen dese stadt
Te weten thien deelen van veerthien dies de andere vier competeren Sr. Luca Joannes, Joe Monica,
Catharine ende Isabelle NEETESONNE van een huys gestaen binnen de stadt ten voorhoofde van
de Audburgh haudende den houck van de Suyvelsteghe sorterende ten Landtbouck van den
Burghgracht membre van de Burghgravije fo 252v
Apart blaadje met tekening van afstamming
Jan BEERENS
Cath. COOLENS
|
|
|
|
|
|
Lieven BEERENS
Arnoldus BEERENS Geeraert BEERENS Adriana Beerens Francoise Beerens
M. Cath. VAN KERCKHEM Adriana ANTHEUNIS Pieternelle COOMAN Pieter MARTENS Jan STEVENS
|
|
|
Rebecca BEERENS
Pieter BEERENS
Alexander MARTENS
De drie voorgaande SVG zijn redelijk beschadigd en zijn in hetzelfde soort schrift opgesteld en
horen waarschijnlijk niet thuis in Dronghen maar heb ik wel gedeeltelijk overgenomen.
-----------------------------------------------------Bundel 255 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1768)
SVG Pro Deo Marianne DE VREESE fa. Jan ende van Joanna BRUGGEMAN
overl. Dronghen den 11de maerte 1767 op Slindoncq driesch
Hr.: Jan MESTAG fs. Lieven
V.M.: Jan DE VREESE grootvader
K.: Marie Joanne = 4 jr ende Marie Joanne = 2 jr (2 maal dezelfde naam ?)
Dan wort hier in gemeene baete gebracht het catheyl van seker cleemen huyseken sonder cheyns ofte
voorwaerde, bij consent van den deelvoogt in desen ende adveu van mijnheer Sieur MAST gestelt op
een cleen deelken gront van den selven heere staende op Slindoncq driesch 13de jan. 1768
-----------------------------------------------------SVG Pro Deo Joanna DE VREESE fa. Lowijs overl. Dronghen den . . april 1766 in den wijck van
Slindonck
Wdwe van Pieter VAN BEVEREN
K.: Geeraert VAN BEVEREN sijn selfs man, Marie VAN BEVEREN in huwelijck met Lieven
VAN DE VOORDE, Livijne VAN BEVEREN in huwelijck met Jan Baptiste CLAYS, Anna
VAN BEVEREN in huwelijck met Gillis VAN DEN BERGHE ende Adriaen VAN BEVEREN
oock sijn selfs ende Joanna VAN BEVEREN = 21 jr.
V.M.: Jan DE VREESE fs Lowijs voorseyt tot Dronghen, oom
D’helft deurgaende van een behuyst ende betimmert hofstedeken met alle de edificien droogeende
groene catheylen daer op staende groot in gronde 250 roeden binnen dese prochie in den wijck van
Slindoncq bewoont bij Geeraert VAN BEVEREN hoor in desen
13de jan. 1768
------------------------------------------------------
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Joanne CAVIJN, jonghe dochter
(Reg. 209 fo 93v)
fa. Frans ende Adriaene CORRIJN fa. Pieter ende Joosijne CLAYS
overl. Dronghen den 19de sept. 1767 ten huyse van Pieter GOETGELUCK
V.M.: Pieter GOETGELUCK in huwelijck met Marie CRIEL weduwe van s’overledene vader
V.P.: Judocus CORRIJN over de vier weesen van s’overledene vader in sijn 2de huwelijck met
de voorseyde Marie CRIEL met naeme: Joanne, Judocus Caroline ende Petronelle CAVIJN
Voorts Judocus, Joanne ende Pieter CORRIJN eyghen broeders ende suster van s’overledene
moeder,(filij Pieter ende Joosijne CLAYS) voorts den voornoemden Pieter CORRIJN d’aude
als grootvader van den overledene ende ten leste Jan CORRIJN fs Pieters d’aude voorseyt in
sijn 2de huwelijck bij Tresia VERMEULEN.
In den SVG van Adriaene CORRIJN gesloten den 26ste january 1752 wort bevonden dat gemeene
gebleven is een huys staende op cheyns ende de gront competeert aen dhoors van mijn heer
SANDELIN
13de jan. 1768
-----------------------------------------------------Augmentatie van staet ofte rekeninghe van Joannes LOOTENS in huwelijck (Reg. 209 fo 96v)
met Joanna DE SCHUYTER fa. Joseph ende Marie SERGEANT, swaeger ende vooght over Pieter
DE SCHUYTER fs Joseph ontrent 20 jr alsoo nogh weese sijnde mits den overlijden in de maent
maert 1767 in den wijck van Haellewijn van sijne suster Marie Joanna DE SCHUYTER jonghe
dochter overleden ten huyse van haeren swaegher causa uxoris Pieter LOOTENS.
(Er is geen SVG gemaeckt)
Alwaer nogh voor hoirs waeren Anthone VERLINDE oock uyt hoofde van sijn huysvrauwe.
De SVG van sweesens vader Joseph DE SCHUYTER is gesloten den 29ste febr. 1764.
-----------------------------------------------------Pro Deo Joseph BEELAERT fs. Lieven,
overl. Dronghen den 26ste april 1767 in den wijck van Luchteren
He. : Marie VAN DEN BERGHE fa. Pieter
V.P.: Joannes VAN PARIJS cosijn tot Vosselaere
K.: Lieven = 23 jr, Petronelle = 18 jr, Carel = 16 jr ende Catharine BEELAERT = 12 jr.
Baete ten desen sterfhuyse bevonden . De edificien ende catheylen van een cleemen huyseken in den
wijck van luchteren bij den herrewegh loopende naer Nevel bij den overledenen in cheyns genomen
van de jaere 1739
10de febr. 1768
-----------------------------------------------------Joos IKET fs. Jan ende Angeline VERSTICHELE
(Reg. 209 fo 99v)
overl. Drongen den 4de july 1767 in de Schuyterstraete
He.: Marie Catherine VAN DEN NESTE fa. Christoffel
K.: Joanne Marie IKET = 6 jr eenigh kindt
V.P.: Maximilaen IKET fs. Pieter, cosijn
Goederen volgende de weesen metten last van shauderigghens bijleve
De helft van een partije meersch binnen dese prochie in den Booris groot 300 roeden op den wijck
van Slindoncq noort oost de Caelene zuydt west het Godtshuys van poortacker wesende vrij eygen
goet komende bij coope jegens Augustinus DHANENS
24ste febr. 1768
-----------------------------------------------------Pro Deo Joanna DE DAPPER fa. Jan ende Judoca DE SCHUYTER
overl. Dronghen op den 15de april 1764 thaerder wooninghe in den wijck van Keuse
Hr.: Judocus DRIESSENS fs. Judocus ende Petronelle DE CLOET
K.: Pieter DRIESSENS = 6 jr eenigh kint
V.M.: Lieven DE DAPPER fs. Jan, oom
Gronden van erfve staende huwelijck gekocht ende geconquesteert bij dien deelsaem tusschen den
houder ende sijn weese elck d’helft nemaer sweesen deel belast met de bijleve van den houder te
weten een partijken landt alwaer den houder met d’overledene t’saemen daer op een huyseken
hebben doen bauwen groot in erfve tot 41 roeden gelegen in den wijck van Keuse abouterende noort
de straete commende van haelewijn en loopende naer d’herberghe de floncke bij coope van den
9de maerte 1768
31ste maerte1762 van Judocus VERMEIRE tot Landeghem
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Pro Deo Joanna DE SMET fa. Lieven
overl. Dronghen op den 13de oct. 1767 in den wijck van Ceuse
Hr.: Judocus SCHOLLIER fs. Pieter
K.: Frans = 7 jr ende Judocus SCHOLLIER = 1 jr.
V.M.: Joannes DE SMET, oom
Een partijken landt in den wijck van Ceuse ontrent den Varendriesch alwaer zij tsaemen een
huyseken hebben doen bauwen groot 37 roeden bij coope van Lieven DE VREESE fs. Lenaert van
date den 20ste 9ber 1764
9de maerte 1768
-----------------------------------------------------Pro Deo Judocus DRIESSENS fs Judocus, overl. Dronghen den 25ste 9bre 1767 in den wijck Keuse
Wdnr. (1ste x) : Joanna DE DAPPER fa. Jan
K.(1ste x): Pieter DRIESSENS = 8 jr
He.(2de x) : Joanna HUYSSE fa. Domijn
K.(2de x): Joannes Frans DRIESSENS = 2 jr.
Landt in den wijck van Keuse door den overledenen tsijnen 1ste huwelijck gekocht en waer hij een
huyseken heeft doen op bouwen groot tot 41 roeden en verkocht door den armmeester Joannes
BEYAERT den 6de nov. 1767 tot betaelinghe van alle commeren.
9de maerte 1768
-----------------------------------------------------Pro Deo Lieven CALLOOT fs. Jan, overl. Dronghen den 12de january 1768 in de Vierheckenen
Wdnr (1ste x) van Isabelle DE VLIEGER
K.(1ste x): Lucia CALLOOT in huwelijck met Bernard RIJCKENBOER, ende Jan LOYS als vader
ende voogt over sijne twee weesen bij Joanna CALLOOT ende Catharina CALLOOT
He.: Livijne GOETHALS fa. Frans
Den overledenen heeft een veer in het Drongens waeter bekomen bij coope jegens den selven Jan
4de meye 1768
LOYS van den 25ste juny 1758
-----------------------------------------------------Catharine VAN DE GEHUCHTE fa. Pieter ende Anne NEERMAN
(Reg. 209 fo 102)
de
overl. Drongen 14 jan. 1768 in den wijck van Luchteren.
Wdwe uit (1ste x) van Joannes VAN DE WALLE fs. Anthone (SVG 19de dec. 1742)
K.(1ste x): Marie VAN DE WALLE in huwelijck met Judocus DE GRAVE
Hr.(2de x): Jaspaert VAN HEULLE fs. Pieter
K.(2de x): Catharine VAN DE GEHUCHTE ? (=VAN HEULE !), dochter van d’overledene thaeren
2de huwelijcke met den hauder, in huwelijck met Joannes SCHELSTRAETE , Lieven =24 jr ende
Aldegonde VAN HEULE = 15 jr.
V.M.: Pieter VAN DE GEHUCHTE, cosijn
Dhelft van een behuysde hofstede waervan de wederhelft competeert de gemelde Marie VAN DE
WALLE uyt den hoofde van haeren vader ende broeder Anthone VAN DE WALLE gelegen in den
wijck van Luchteren
Gronden van erfven bij d’overledene ende desen hauder gesaementlijck geconquesteert te weten
eenen bulck lant genaemt het hemelrijckxken groot 296 roeden
Een partijken lant groot 69 roeden in twee derde bij den sterfhuyse in coope bekomen van de wdwe
ende hoors van Jan HEYDE van den 26ste febr. 1749
4de meye 1768
-----------------------------------------------------Pro Deo Joos LANSMAN fs Lieven, overl. Dronghen den 24ste dec. 1767 in de Beekstraete
ende sijne huysvrauwe Livijne DE VOS fa Adriaen, overl. den 20ste febr. 1768 ten huyse van haere
schoonsone Joannes DE BOEVER fs Lieven in huwelijck met Barbarine LANSMAN.
Lieven, Joannes Baptiste ende Beirnaerdt STEYAERT alle hun selfs ende Pieter ende Marie Anna
STEYAERT al fs . ende fa. van Geeraert STEYAERT ende Livijne LANSMAN fa Joos alsmede
Pieter VAN DE PUTTE als vader ende vooght over Marie Catharine ende Jacobus VAN DE PUTTE
gewonnen tsijnen 1ste huwelijck bij Livijne LANSMAN voorseyt, alsmede Marie DE GROOTE
als moeder ende vooghde over haere vijf minderjaerighe kinderen in haer 1ste huwelijck bij Jan
LANSMAN oock fs de overledenen.
Livijne DE VOS heeft op 30ste Xbre 1767 laten vercoopen alle de meubelen 4de meye 1768
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Pro Deo Pieter BUYSSENS fs Martinus ende Cathelijne VAN HOVE
overl. Dronghen op den 28ste january 1768 in den wijck van Keuse
He.: Anne Marie MORTHIER fa. Caerel ende Joosijntjen GOEGELUCK
K.: Joanna Catharina = 3 jr ende Marie Josepha BUYSSENS = 10 weken
V.P.: Jan BUYSSENS, oom
d’hauderigghe woont jeghenwoordigh ten huyse van Caerel MORTHIER haeren vader
Desen sterfhuyse staet schuldigh aen de weese Joannes Ignatius DE SMET wijlent Philippus DE
SMET dese hauderigghens 1ste man gheweest volgens den SVG van 30ste febr. 1764 18 meye 1768
-----------------------------------------------------Pro Deo Jan LANTSMAN fs. Joos ende Livijne DE VOS
overl. Dronghen den 20ste july 1767 in den wijck Beekstraete
He.: Anne Marie DE GROOTTE fa. Anthone
K.: Livijne Marie = 18 jr, Joanna = 14 jr, Petronelle = 13 jr, Pieter = 11 jr ende Joannes = 7 jr.
V.P.: Jan DE BOEVER in huwelijck met Barbarine LANTSMAN, oom causa uxoris
Men is schuldigh aen de weesen van Geeraert STEYAERT verweckt bij Livijne LANTSMAN
soo veele den overledenen hadde geemployeert van de weese penninghen 18de meye 1768
-----------------------------------------------------Pro Deo Jacobus DE CUYPERE fs. Jacobus bij Lievijne DE MEYERE
overl. Drongen den 29ste november 1767 op den wijck van Baerelvelde
He.: Anna Marie VERLEYE fa. Pieter ende van Lievijne DE MEYER
V.P.: Joannes DE CUYPERE, oom
K.: Angenesse = 6 jr, Aldegonde = 3 jr ende Pieter Joannes DE CUYPERE = 1 jr.
De hauderigge heeft gheduerende haer 1ste huwelijck met Pieter BUYSSE in cheynspacht aenveirt
van wijlent Sr. Philips Francies VAN DEN BOSSCHE fs Adriaen in Ghendt een hofstede met een
partije landts daer annex in den wijck van Baerelvelde tsaemen groot in erfven 650 roeden . . .
28ste meye 1768
-----------------------------------------------------Christiaen VINSEELE fs Marten
(Reg. 209 fo 106v)
overl. Dringen den 11de meye 1768 in den wijck van Keuse
He.: Marie SIMOEN fa. Lieven
K.: Joannes VINZEELE sijn selfs, Joos VINZEELE uytlandigh, Marie VINZEELE in huwelijck
met Jan VAN DE GEHUCHTE, Joannes DROMMAERT in huwelijck met Livijne VINZEELE
ende Pieter = 22 jr ende Caroline VINZEELE = 16 jr noch minderjaerigh
Caemervooght: Joannes BEYAERT
Een behuyst hofstedeken gelegen op den Keyskant, groot vier gemeten 19 roeden bij coope jegens
Sieur Gillis SCHAMP ende consorten den 9de maerte 1757
13de july 1768
-----------------------------------------------------Judocus PETERS fs. Pieters
(Reg. 209 fo 109v)
overl. Drongen den 21ste meye 1768 in den wijck van Allewijn
Wdnr (1ste x) van Anne Marie VAN HOUCKE
K.(1ste x): Joanna PETERS in huwelijck met Judocus VAN ROYEN ende Livijne PETERS = 24 jr
V.P.: Joannes PETERS woonende tot Munte broeder van den overledenen
Wdnr (2de x) van Marie Anne SCHAUWBROECK fa. GuillIame
K.(2de x) : Marie Therese = 23 jr ende Alexander PETERS = 22 jr
He.(3de x): Florence BRAEM fa. Joos ende Marie AERNAUT
K. : (3de x) : Judocus = 18jr, Joannes 16 jr ende Carel PETERS = 12 jr
Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert
Een behuyst bebauwt ende beschuert hofstedeken in Drongen in den wijck van Allewijn groot in
erfven 300 roeden den overledenen toekomende bij coope jegens Sieur Joannes DU MOULAIN van
daete den 23ste dec. 1749, en een partije landts gelegen in Allewijn groot ontrent 900 roeden den
sterfhuyse toekomende bij coope jegens Petronelle DE BACKER weduwe van Pieter VAN DER
HULST. Den overledenen is aen het gebruyck gekomen van den allewijn meulen competerende den
erfachtighen heere ten jaere 1747 bij het afscheeden van sekeren Jan COPPENS 23ste july 1768
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Marie DE SMET fa. Lieven et Marie VAN HERPE
(Reg. 209 fo 117)
overl. Drongen den 1ste january 1768 in dn wijck Basbeke
Hr.: Francies DE MEYER fs Pieter
K. : Philippus, Marie ende Therese DE MEYER hun selfs bij competente aude ende Judocus = 22 jr
V.M.: Judocus DE SMET fs Lieven woonende tot Wondelgem, oom
Compareerde in persoone Pieter DE MEYER fs Frans woonende in den wijck Schuyterstraete
welcken hem verclaerde te stellen seker ende borghe over sijnen vader Frans DE MEYER fs. Pieter
voor den staet bij den selven Frans gemaeckt ten sterfhuyse van sijn huysvrauwe 27ste july 1768
-----------------------------------------------------Supplierende verthoont Philippe GOETGEBUER dat hij ende sijne suster Allegonde audt 23 jr, elck
gerecht sijn tot eenen 5den staecke in eenen 6den staecke van de moederlijcke sijde, ende elck een
5de deel in een elfste paert in de vaderlijcke sijde ten sterfhuyse van Livinus DE MEYERE fs.
Jacques bij Marie VERVENNET, overleden den 1ste meye 1768, sonder kinderen, waervan de
weduwe bleven is Isabelle VAN WANZEELE fa. Pieter bij wijlent Joosijntjen VAN HUFFELE .
Eerst Pieter DE MEYERE, broeder van vollen bedde, de vier kinderen van wijlent Joannes
DE MEYERE, die oock broeder was van vollen bedde, te weten Joanna Marie DE MEYERE
getrauwt met Joseph BAERT, Jacoba DE MEYERE in huwelijck met Pieter DE COEYERE
Lucia DE MEYERE getrauwt met Anthone DE VREESE ende Livijne DE MEYERE in huwelijck
met Pieter VAN DER VENNET, voorts Anthone DE RONNE in huwelijck met Petronelle
DE MEYERE oock suster van vollen bedde van den overledenen, ten vierden Joannes GEIRNAERT
getrauwt met Marie DE MEYERE oock suster van vollen bedde van den overledenen, ten vijfden
Philippe DE SMET fs Geeraert geprocreert bij wijlent Livine DE MEYERE oock suster van den
overledenen, Isabelle DE MEYERE getrauwt met Pieter HAECKE oock suster van den overledenen,
Bauduyn DE MEYERE , broeder van alfven bedde ende Joanna DE MEYERE jonghe dochter audt
beth 24 jr, oock alfve suster van den overledenen ende ten lesten Philippe DE MEYERE
overjaerighe innocente weese ende alfve broeder van den overledenen ende bevinden dat er staende
huwelijck is geconquesteert eene hofstede schuere stallijnghen groene ende drooghe catheylen
metten lande meersschen ende bosch daermede gaende gheleghen binnen Dronghen groot ontrent de
13 gemeten commende bij coope van dheer Philippe Joannes DE FAULX volgens den contracte van
coope gepasseert voor den notaris Pr Joseph HOUBERT den 21ste january 1750
Een partije meersch gelegen als vooren in de Laecke genaemt den kijfmeersch groot 700 roeden
salvo justo commende bij coope van Joannes YDE fs. Frans
27ste july 1768
-----------------------------------------------------Jan DE WEERT fs. Joos ende Janneken IKET, capiteyn deser prochie
(Reg. 209 fo 121)
overl. Drongen den 8ste maerte 1768 in de beeckstraete
He.: Elisabeth MAESSCHALCK fa. Pieter
K.: Francies, Pieter ende Joseph DE WEERT bij competente aude hun selfs, Augustinus = 24 jr
ende Jacobus DE WEERT = 20 jr.
V.P.: Marten DE WEERT, broeder van den overledenen
Hofstede ende gronden van erfven de overledenen toecommende bij successie van sijnen vader als
ten deele bij uytgrootinghe jegens zijn medehoors ende gelegen in de beeckstraete groot 327 roeden
Een stuck landt genaemt den Coppenhuyse noort de beeckstraete zuyt de paters jesuiten den
overledenen toegekomen uyt den hoofde van sijnen vader die deselve hadde bekomen ten sterfhuyse
27ste july 1768
van den gemelden sijnen vader Joos DE WEERT in daete 15de nov. 1731
-----------------------------------------------------Joosijntjen COPPENS fa. Jan ende Livijne DE VUSSERE
(Reg. 209 fo 126)
overl. Drongen den 16de november 1767 in den wijck van Keuse
Hr.: Pieter DHAENENS fs. Jans
K.: Jan DHAENENS ende Joanna DHAENENS in huwelijk met Pieter VAN HAESBROUCK,
Lieven VAN HAESBROUCK als vader ende vooght over sijne drij kinderen gewonnen tsijnen
huwelijck bij Livijne DHAENENS ende Pieter DHAENENS = 24 jr
V.M.: Pieter COPPENS, oom
7de sept. 1768
------------------------------------------------------
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Pro Deo Francies LIPPENS fs. Joannes
overl. Drongen den 3de maerte 1768 in de camer van Lieven GERRENAERT wijck van de bekstraete
He.: Marie GERRENAERT fa. Joannes
K.: Joanna Theresia LIPPENS = 5 jr. eenigh kind
V.P.: Joannes LIPPENS, oom
7de sept. 1768
-----------------------------------------------------Lieven CLAEYS fs. Jan bij Joanna DE MEYERE
(Reg. 209 fo 128)
overl. Drongen den 12de april 1768 aen de hooghstraete
He.: Joanna DOBBELAERE fa. Jaspart ende Marie BEIRNAERT
K.: Anna Catharina = 9 jr, Joanna Marie = 6 jr, Livinus = 5 jr ende Pieternelle CLAEYS = 2 jr
V.P.: Jan CLAEYS tot Vinderhaute, grootvader
Aen den sterfhuyse competeert een huys, schuere ende boomen op cheynsgront competerende aen
Philippe DE FAULX
22ste sept. 1768
-----------------------------------------------------Joseph MORTIER fs. Pieter ende van Joosijntjen VAN DER VENNET
(Reg. 209 fo 130v)
de
overl. Drongen den 2 sept. 1768 in den wijck van Luchteren
He.: Judoca DE MEYER fa. Jan
K.: Pieter = 15 jr, Arnaut = 13 jr, Carel = 11 jr, Jan Baptiste = 8 jr, Isabelle Therese = 6 jr ende
Adriaene Jacoba MORTIER = 1 jr.
V.P.: Jan MORTIER fs Pieter, oom
Een behuyst hofstedeken bebauwt ende beplant gelegen achter De Boskeete groot 228 roeden
wesende eeuwigen cheyns van den aermen deser prochie.
D’hauderigghe geeft te kennen dat sekeren Jacobus BEYAERT in huwelijcke met Marie Joanne
VAN MAELE fa. Joannes ende Jacquemintjen VERCRUYSSE bij requeste van den 7de maert 1768
den overledenen betrocken heeft tot afstant van het hofstedeken ter causen van welcken den
overledenen bij posterieure requeste van den 11de april daernaer op guarrant betrocken heeft Francies
BEELAERT vercooper van diere welcke contestatie noch is openstaende
16de nov. 1768
-----------------------------------------------------Livijne WIEME fa. Frans ende van Livijne VAN DE GEHUCHTE
(Reg. 209 fo 134v)
overl. Drongen den 20ste july 1768 in d’herberghe de Boskeete
Hr.: Jacobus SCHELSTRAETE fs Pieter ende Petronelle HUTSEBAUT
V.M.: Francies WIEME, grootvader
K.: Anne Marie = 3 jr ende Isabelle Therese SCHELSTRAETE = 1 jr.
Gronden van erfven binnen huwelijck bekomen
Een behuyst ende beschuert hofstedeken gelegen in den wijck van Luchteren groot 200 roeden,
d’overledene was uyt den hoofde van haere moeder gerecht tot 1/3de deurgaende in den grondt van
het gemelde hofstedeken in pachte gebruyckt bij Pieter HEYE
Een partije lant binnen tselve Drongen oost de brouckstraete zuyt Pieter VAN DE GEHUCHTE west
de straete ende noort dhoors Jacques VAN DE GEHUCHTE groot 325 roeden. 16de nov. 1768
-----------------------------------------------------Pieter LANCKSWEERT fs. Jan ende Passchijntjen PAPPENS
(Reg. 209 fo 138v)
overl. Dronghen 28ste juny 1768 in den wijck van Noorthaut
Wdnr van Marie VAN DE WALLE
K.: Jan, Lieven ende Marie Anne LANCKSWEERT ende Francies CAMPE als vader ende voogt
over sijne 6 minderjaerighe kinderen achtergelaeten bij Joosijntjen LANCKSWEERT fa Pieter
V.P.: Den selven Lieven LANCKSWEERT
Een behuyst ende betimmert hofstedeken in den wijck van Noorthaut groot met de partije lants daer
achter gelegen tot 450 roeden. Item een stuck lants gelegen als vooren groot 100 roeden
Een partije lants genaemt De Werre noort oost dhoors van Joos DE VREESE zuyt oost Geeraert
DOBBELAERE ende Philippus VAN RENTERGHEM causa uxoris west Lieven MARTENS
groot 700 roeden.
Alle meubelen ende huysraed ten sterfhuyse bevonden sijn op den 1ste sept. lestleden publicquelijck
metten stocke vercocht.
26ste nov. 1768
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Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgeeft
(Reg. 209 fo 141v)
Joannes VAN DEN KERCKHOVE woonende in Dronghen, cosijn materneel ende staenden vooght
over de drij minderjaerighe kinderen van Pieter SERGEANT gewonnen met Livijne VAN DEN
BERGHE fa Pieter thaeren 1ste huwelijck, tsedert den 9e february 1752 daete van het passeren ende
liquideren van den SVG ten sterfhuyse van de voorseyde sweesen moeder mits het accort van
hunnen styfvader Pieter VAN PARIJS. Den rendant heeft ontrent de jaere 1757 ontfanghen 31 £ gr.
over sweesen goetcomste in de venditie ten sterfhuyse van Livijne CLAEYS hunne paternele
grootmoeder weduwe van Lieven DE VOGHELAERE.
Betaelt aen Lieven DE VOGHELAERE over een jaer onderhaut van de weese Jan Baptist
SERGEANT van daete den 24ste sept. 1752 de somme van 6 £ gr.
Betaelt aen Petronelle VAN DEN BERGHE wdwe van Geeraert VINCKE over een jaer onderhaut
van de weese Isabelle SERGEANT van daete den lesten sept. 1752 de somme van 4 £ gr.
Aen Carel DE VOGHELAERE over Livijne CLAEYS wdwe van Lieven DE VOGHELAERE over
twee jaeren onderhaut van de weese Pieter SERGEANT de somme van £ 0:18:8 15de dec. 1768
-----------------------------------------------------Augmentatie toecomende de 6 minderjaerighe kinderen van Francies CAMPE (Reg. 209 fo 147v)
verweckt bij Joosijntjen LANCKSWEERT fa. Pieter, bij den overlijden van hun grootvader
materneel Pieter LANCKSWEERT voorgevallen in Drongen wijck Noorthaut den 28ste juny 1768
Een behuyst ende beschuert hofstedeken met een boomgaerdeken voor den huyse en eene partije
lants genaemt de werre in den wijck Noorthaut groot 4 gemeten 50 roeden salvo justo ende alwaer
Pieter LANCKSWEERT is overleden
15de dec. 1768
-----------------------------------------------------Bundel 256 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1769)
Pieter MORTIER fs. Jan ende Livijne AELMAN
(Reg. 209 fo 148v)
overl. Drongen den 10de sept. 1768 op den Vaerendriesch
Wdnr (1ste x) van Petronelle MESTDAGH
K.(1ste x): Pieter MORTIER, Marie Catherine MORTIER in huwelijck met Jan OOSTERLINCK
He. (2de x) : Marie HEYE fa. Jan
K.(2de x): Jacobus MORTIER ende Frans VAN HEULE in huwelijck met Anne Maria MORTIER,
Livijne = 14 jr, Isabelle = 10 jr ende Jan MORTIER = 6 jr.
V.P.: Carel MORTIER fs Jan voorseyt oom
Een behuyst hofstedeken met eenen nieuwen coystal met den uytplant in den Vaerendriesch
groot 143 roeden begrepen in het 20ste bel. arlo 149.
Dhelft van een partije landts groot 665 roeden staende in het 20ste bel. arlo 155. 11de jan. 1769
-----------------------------------------------------Burghmeester ende Schepenen der gemeene vierschaere van Drongen
(Reg. 209 fo 156v)
gesien de requeste aen hem gepresenteert bij Frans MORTIER in qualiteyt van vader ende staenden
vooght van sijne twee minderjaerighe kinderen gewonnen met Marie Anne SNAUWAERT fa.
Gulliaeme ende van Jacquemijntien MAENHAUT, overleden binnen dese prochie van Dronghen
onder dheerlijckhede van Baerelvelde alwaer hauder bleven is Jacobus GOETGELUCK, daer bij
verthoonende dat den suppliant benevens de drij voordere hoirs ten sterfhuyse van de voorgemelde
Jacquemijntien MAENHAUT sweesen maternele grootmoeder naer examinatie van de constitutie
van den selven sterfhuyse geradigh gevonden hebben op den 13de 8bre 1768 met den voornoemden
Jacobus GOETGELUCK aen te gaen eenen generaelen uytcoop
13de 8bre 1768
-----------------------------------------------------Joannes RENNEKENS fs. Pieter ende Louise DE ROOSE
(Reg. 209 fo 165)
overl. Dronghen den 2de ougste 1768 in den wijck van Luchteren
He.: Marie DHAESE fa Andries
V.P.: Dionysius VAN DEN BERGHE thuwelijck met de voorseyde Louise DE ROOSE
K.: Joannes RENNEKENS = 6 weken
Dhelft van een behuyst hofstedeken (dies de wederhelft competeert aen s’overleden suster) oost den
Luchtersen kerckweg groot 500 roeden in welcke catheylen Louise DE ROOSE gerecht is
En partije lants groot 223 roeden gelegen als vooren oost den aermen deser prochie 22ste jan. 1769
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Jacquemijntjen MAENHAUT fa. Bauduwijn
(Reg. 209 fo 158v)
overl. Drongen op den . . ougste 1768 onder de heerlijckhede van Baerelvelde
Wdwe (1ste x) van Guillaeme SNAUWAERT
K.: Anthone DE VREESE woonende tot Petegem bij Deynse in huwelijck met Marie Anne
SNAUWAERT, Bauduwijn DE MEYER in huwelijck met Aldegonde SNAUWAERT woonende
tot Drongen, Francies MORTIER als vader ende vooght over Marie Anne ende Aldegonde
MORTIER sijne twee kinderen verweckt bij Marie Anna SNAUWAERT fa Guillaeme
Wdwe (2de x) van Francies DE PUYT fs Lieven
Wdwe (3de x) Pieter COPPENS
K.(3de x): Jacobus COPPENS woonende tot Severen
Hr.(4de x): Jacobus GOETGELUCK schepenen van Baerelvelde
Een behuysde ende beschuerde hofstede in den wijck van Baerelvelde groot 300 roeden
D’helft van een partije lants genaemt De Stijne dies de wederhelft competeert aen dhoors van
Guillaeme SNAUWAERT gelegen in Landeghem groot 900 roeden.
4de febr. 1769
-----------------------------------------------------Livine LOOTENS fa. Maurus ende Catharine DE MEYER
(Reg. 209 fo 167)
overl. Drongen den 2de july 1768 in den wijck van Allewijn
Hr.: den eersaemen Pieter DE WULF fs. Joos notabelen deser prochie
V.M.: Joannes LOOTENS fs. Lieven fs. Maurus, cosijn
K.: Pieter Francies = 22 jr, Lieven = 19 jr, Marie Catharine = 17 jr ende Angeline = 13 jr.
Hofstede ende gronden geduerende huwelijck geconquesteert commende van haeren vader ende
aen haer gedaen bij Francies DE WULF in huwelijck met Joosijntjen LOOTENS haer suster gecocht
op den 15de july 1750. Een behuysde hofstede gelegen in den wijck van Allewijn groot 685 roeden
Een partije landt groot 180 roeden maeckende nu deel van den boomgaert van den hofstede
Een partijken landt genaemt peerdeweede groot ontrent 211 roeden
Een partijken bosch oock genaemt peerde weede groot ontrent 212 roeden
Een partije lants op den selven cauter eyndende bij den Brugschen herrewegh oost dhoors van den
heere DELLAFAILLE genaemt het meulestuck groot 540 roeden
Een hofstede comende van den cant van den hauder soo van sijne auders als ten deele op den
18de july 1751 gemaeckt jegens Joannes UYTTERVELDE in huwelijck met Livijne DE WULF
gelegen in de Luchterstraete groot 400 roeden, west de paters chartreusen
Een partije lant genaemt het langebulcxken groot 400 roeden
Een partije lants gelegen als vooren oost d’abdije van Drongen groot 700 roeden
Eenen mersch daer ment noemt sgravenbrouck groot met het cleyn merselken daertegen comende
337 roeden. Een partije landt op dhoogstraete groot 636 roeden
Een partije lants ende bosch oost de bostraete groot 229 roeden
Eenen meersch gelegen in het pouckgat genaemt den pouckmeersch groot 300 roeden.
De voorschreven hofstede ende goederen gebruyckt bij Judocus KERCKVOORDE
Item een ander partije landt ende mersch in Luchteren genaemt sgravenbrouck groot 400 roeden
Jan STANDAERT fs Jan woonende tot Vinderhoute verclaerde hem te stellen seker ende borghe
over Pieter DE WULF fs Joos hauder bleven ten sterfhuyse
8ste maerte 1769
-----------------------------------------------------Pro Deo Joannes WALDACK fs. Pieter bij Livijne CALLAERT
overl. Drongen den 21ste april 1765 op den wijck van Luchteren
K.(1ste x): Marie COCQUYT
K.(1ste x): Pieternelle WALDACK in huwelijck met Anthone DE MEULENAERE ende
Joosijntjen WALDACK naer de doodt van haeren vader overleden
He.(2de x): Catharine VAN BIESBROECK fa Jaspart ende Joosijntjen SCHELSTRAETE
K.(2de x): Applonia = 23 jr, Joanna Caroline = 19 ½ jr Marie Therese = 16 jr ende Pieter
Francois WALDACK = 12 jr
V.P : Pieter WALDACK fs Jan rechtsweir tot Evergem
Aen desen sterfhuyse competeert een huyseken staende op cheynsgront competerende den armen
van Drongen
22ste maerte 1769
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Joanna COPPENS, weduwe van Laurijns VAN LERBERGE
(Reg. 209 fo 173v)
overl. Drongen den 2de febr. 1768 in den wijck van Luchteren
Erfgenamen: Joanna VAN LERBERGHE wdwe van Gillis HOSTE, woonende tot Vinderhaute
Joannes LERBERGHE tot Nevele ende Isabelle LERBERGHE weduwe van Andries
DE KEUCKELEERE, Laurijns LERBERGHE, de kinderen van Pieter LERBERGHE ende de
kinderen van Petronelle LERBERGHE verweckt bij Joos VAN HEULE als bij Jan DE SEL
Alle de catheylen van huysraede is op den 10de febr. 1768 publickelijck verkocht. 5de april 1769
-----------------------------------------------------Pieter François MAENHAUT fs. Joannes ende Judoca BEYAERT
(Reg. 209 fo 177v)
overl. Drongen den 13de october 1768 in den wijck Noorthaut
He.: Joanne Bernarde DOBBELAERE fa. Jacobus fs Pieter
V.P.: Marten COPPENS in huwelijck met Joanne Louise MAENHAUT fa. Joannes, oom
K.: Philippus Jacobus = 3 jr, Emanuel = 15 m. ende Isabelle Rose geboren naer de doodt van haeren
vader ende op den 18de jan. lestleden insgelijckx overleden.
Een partije lant sijnde Leen in de prochie van Meirendre op den wijck van Oosterghem genaemt het
habeelstuck groot 2 gemeten in het 1ste bel. nr.104 den overledenen toegecomen als autsten in tleven
zijnde sone ten sterfhuyse van sijnen vader. Een deurgaende vierde van een behuysde hofstede in
Meirentre groot 304 roeden. Een partije meersch in Meirentre genaemt de lanckmeersch enz…….
Een partije lant in Meerendre genaemt het Waterlat gelegen op Oosterghem Cauter groot 450
roeden comende bij coope ten sterfhuyse van Joanna VAN DE VELDE huysvrauwe van Jan
CORNELIS den 13de juny 1765
Compareerde Jacobus DOBBELAERE fs Pieter vader van de hauderigghe woonende in Vosselaere
welcke zicht verclaert zich te stellen seker ende borghe over sijne dochter weduwe bleven ten
sterfhuyse van Pieter François MAENHAUT
19de april 1769
-----------------------------------------------------Augmentatie van SVG aenkomende Marie Anne ende Aldegonde MORTIER (Reg. 209 fo 184)
minderjaerighe kinderen van Francies MORTIER ende Marie Anne SNAUWAERT fa. Guilliame
ende Jacquemijntjen MAENHAUT fa. Bauduwijn ter causen van de cessie op de twee weesen
verstorven met den overlijden van hun grootmoeder materneel in Baerelvelde den . .ougste 1768,
alles breeder vermelt bij den SVG geformeert bij Jacobus GOETGELUCK hauder bleven, zijnde
dese augmentatie gedaen formeren bij den voorschreven Francies MORTIER als vader ende
staenden vooght over sijne twee gemelde minderjaerighe weesen
31ste meye 1769
-----------------------------------------------------Andries TOCH fs. Adriaen ende Petronelle DURPERS
(Reg. 209 fo 186v)
overl. Drongen den 20ste nov. 1768 in den wijck van Luchteren
He.: Isabelle MULDERS fa. Pieters
K.: Martinus = 23 jr, Marie Joanna = 22 jr, Isabelle Therese = 18 jr, Caroline = 17 jr, Livinus= 15 jr
Pieter Francies = 13 jr, Marie Magdalene = 10 jr, Judocus = 8 jr ende Joannes = 20 m.
V.P.: Marten TOCH broeder van den overledenen
Een partije cheynslant genaemt Den Vlieger groot 565 roeden waerop den overledenen heeft
gebauwt een huys in cheyns genomen jegens Francies COCQUYT ende Pieter MESTDAGH
31ste meye 1769
-----------------------------------------------------Domijn LIPPENS fs. Olivier ende van Janneken ENGEL
(Reg. 209 fo 188v)
ste
overl. Dronghen den 20 nov. 1768 in den wijck Luchteren
He.: Livine FORTIE fa. Jacobus
K.: Lowiese LIPPENS haer selfs, Pieter Francies = 24 jr, Marie Joanna = 22 jr, Jooris = 20 jr
Domijn = 12 jr ende Petronelle LIPPENS = 8 jr.
V.P.: Jan LIPPENS broeder van den overledenen
Compareerde Guislain FORTIERE woonende in Luchteren welcke hem verclaerde te stellen seker
ende borghe over de hauderigghe Livine FORTIERE fa Jacobus
Een huys staende op eene partije lants competerende Mijn heer LAEREBEKE in den wijck van
Luchteren in het 14de bel. arlo 14 en 15 bij den overledenen in cheyns genomen 31ste meye 1769
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Isabelle BEELAERT fa. Lieven ende van Marie LIPPENS
(Reg. 209 fo 190v)
overl. Drongen den 25ste dec. 1767 in den wijck van Barelvelde
Hr.: Jan DE WULF fs. Jacobus
K.: Philippus Jacobus = 5 jr, Appolonia Joanna = 3 jr ende Marie Christine DE WULF = 1 jr.
V.M.: Jan BEELAERT fs. Lieven voorseyt oom
Gronden van erfven bij d’overleden achtergelaeten te weten een 8ste deel dies de voordere deelen
competeren aen soverledene broeders ende susters van een partijken meersch in Vinderhaute in de
Pouckmeersschen groot 100 roeden
31ste meye 1769
-----------------------------------------------------Joanne WIEME fa. Francies ende Livijne VAN DE GEHUCHTE
(Reg. 209 fo 193)
overl. Drongen den 15de febr. 1769 bij de Boskeete
Ludovicus BEKAERT fs. Jan Baptiste, smid
Hoors: Jan SCHELSTRAETE fs. Jan in huwelijck met Marie WIEME s’overledene suster alsmede
Jacobus SCHELSTRAETE fs. Pieter als vader ende vooght over sijne 2 minderjarighe kinderen
gewonnen bij Livijne WIEME die oock suster was van d’overledene.
Een behuyst hofstedeken met boomgaert ende lant groot 233 roeden met een smesse den hauder
toekomende bij coope den 26ste ougste1768 jegens Jaspaert VAN HEULE fs. Baltazar, oost de
straete van de boskeete naer Slindoncq.
31ste meye 1769
-----------------------------------------------------Lieven SCHELSTRAETE fs Jan ende Joosijntjen VAN BEVEREN
(Reg. 209 fo 197)
overl. Drongen den 27ste febr. 1769 aen de Slindoncq Driesch. In sijn leven Schepenen
He.: Marie DE WITTE fa. Thomas
V.P.: Francies SCHELSTRAETE
K.: Marie Petronelle = 7 jr, Jan Francies = 5 jr, Pieter Francies = 3 jr ende Joanna Catharina
SCHELSTRAETE = 14 maenden ende het kint dat staet geboren te worden.
Een hofstede met de schuere cotten ende gronden van erven den overledenen toegekomen van zijne
ouders aen Slindoncq driesch gebruyckt bij Jan VAN BEVEREN groot 318 roeden
Een partijken mersch genaemt paelinckmersch gelegen in den Booris groot 149 roeden
Een partije landt gelegen binnen de prochie van meerendre genaemt den brecht ofte theeuwsbulck
ten landboucke bekendt int tweede bel. numero 176 groot 2 gemeten
Een partije landt in Drongen genaemt den meelacker groot 216 roeden
Een partije landt in Merendree genaemt het 13 houckstuck met een hoecxken bosch groot ontrent
2 gemeten 200 roeden paelende oost het gescheet van Drongen ende meerendre zuyt poortacker
Een hofstede binnen huwelijck geconquesteert genaemt Jans hof groot 1200 roeden paelende oost
Jan SCHELSTRAETE zuyt Slindonckdriesch. Een partije lant genaemt eeckhaut groot 519 roeden
Een partije bosch in meerendre groot ontrent 200 roeden genaemt het cleen eeckhaut
De hofstede ende landen den overledenen toegecommen bij coope jegens Sieur Pieter GOESIN per
12de july 1769
contract van den 2de january 1762
-----------------------------------------------------Joanne MAENHAUT fa Pieters ende van Marianne DE LOOF
(Reg. 209 fo 203)
de
overl. Drongen op den 2 meye 1769 aen Slindonck driesch
Hr.: den eersaemen Jan Francies SCHELSTRAETE fs Jan ende Joosijntjen DE VREESE
K.: Anne Marie SCHELSTRAETE = 7 maenden hoor unicque
V.M.: Jan Baptiste WELVAERT tot Landeghem in huwelijck met Joorintjen MAENHAUT, oom
Hofstede ende gronden van erfven bij d’overledene achtergelaeten ende haer toecommende uyt den
hoofde van haeren vader volgens SVG overgeven voor de weth van Merendree den 18de maerte 1750.
Een 16de deel waervan de resterende deelen competeren aen soverledens twee ooms ende moeye
Jacobus, Joannes ende Marie Catharine MAENHAUT ende aen s’overleden broeder ende susters
van een behuysde hofstede gelegen in Landeghem.
Een andere hofstede d’overledene toecommende uyt den hoofde van haere moeye paterneel
Magdelene MAENHAUT fa Guillaume (SVG Merendree 16de nov. 1752) . . . D’helft van een
hofstede dies de wederhelft competeert shauders suster Petronelle SCHELSTRAETE in huwelijck
met Joannes DE SMET, gelegen in Drongen aen Slindoncq driesch
12de july 1769
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Joannes Jacobus VAN RENTERGHEM fs. Guille ende Isabelle HEYE
(Reg. 209 fo 211)
overl. Drongen den 28ste juny 1769 in den wijck Luchteren, jongman
Hoors: Jacobus Francies, Pieter Francies ende Marie Magdalene VAN RENTERGHEM,
broeders ende suster van vollen bedde, Andries ende Joanna Marie COCQUYT kinderen van de
gemelde Isabelle HEYE thuwelijck hebbende Joannes COCQUYT
Een 4de van een hofstedeken in den wijck Luchteren den overledenen toegecommen uyt den hoofde
van sijnen vader Guilliaeme (SVG 13de maerte 1754) en bijdien volgende aen sijn 2 broeders ende
suster van volle bedde, het hofstedeken in pachte gebruyckt bij Guislain FORTIERE 18de 8bre 1769
-----------------------------------------------------Pro Deo Livine COCQUYT fa. Joannes ende Joosijntjen DE SCHUYTER
overl. Drongen den 14de juny 1769 op den Vaerendriesch
Wdwe (1ste x) van Pieter GOETGEBUER
K.(1ste x): Joannes = 21 jr, Joanna = 19 jr, Isabelle Rose = 14 jr ende Petronelle GOETGEBUER
V.M. : Livinus COQCUYT broeder van de overledene tot Mariakercke
Hr.(2de x): Judocus SERGEANT fs. Gillis
K.(2de x) : Jacobus = 10 jr, Livinus = 9 jr, Geeraert = 8 jr ende Pieter SERGEANT = 3 jr
Eenen cheyns bestaende in een woonhuys schuere, stallen ende fruytboomen op den gront van
wijlen den heer Deken HERREWEGHE in den Vaerendriesch
29ste nov. 1769
-----------------------------------------------------Marie WILLEMOT fa. Jan
(Reg. 209 fo 211)
overl.Drongen den 24ste dec. 1768 aen den Meerschcantmeulen
Wdwe (1ste x) van Guillaume DE SMET
K.: Marie haer selfs ende Marie Anne DE SMET jonghe dochter ende Christoffel DE BAETS
in huwelijck met Caroline DE SMET.
V.M.: Pieter VAN DE GEHUCHTE causa uxoris Joanna DE MEYER ende tevooren weduwe van
Ferdinand DE SMET staenden vooght over Franciscus, Susanna, Pieter, Rosa ende Augustinus
DE SMET alle kinderen van Ferdinand DE SMET fs. Guillaume voorseyt
Wdwe (2de x) van Lieven COPPENS
K.: Franciscus, Augustinus ende Pieter COPPENS alsmede Caroline COPPENS, Herman
CORNELIS in huwelijck met Isabelle COPPENS, Judocus PENDAVIJN in huwelijck met Joanna
COPPENS, Joannes DE MUYTER in huwelijck met Marie Anne COPPENS allen woonende te
Drongen benevens Joannes COPPENS tsedert 19 jaeren uytlandigh
Gronden van erfven publicquelijck in vierschaere vercocht
Dhelft van eene partije lant in Drongen genaemt den Waermoes Lochtinck groot een gemet waervan
de wederhelft competeert aen de kinderen verweckt met Lieven COPPENS is op den 8ste febr. 1769
vercocht aen den hoir Francies COPPENS voor de somme van 37 £ 6 sch. 6 gr.
Een andere partije lants in Drongen genaemt De Compagnie groot 722 roeden is vercocht den
8ste febr. 1769 aen Jooris DE BAETS ghedenomeerden comand van Sieur Francies LUYTENS
Een gebeylde hettinghe genaemt Suykermeersch gelegen in de Bourgoie groot 1626 roeden vercocht
aen den hoir Frans COPPENS voor de somme van 110 £ 17 sch. gr.
Desen sterfhuys is schuldigh aen Francies CRIEL in huwelijck met Petronelle DE VOS tevooren
weduwe van Joseph WIEME de somme van 20 £ gr. wisselgelt
13de dec. 1769
-----------------------------------------------------Bundel 257 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1770-1771)
Amandus VAN POUCKE fs Anthone
(Reg. 209 fo 223)
overl. Dronghen den 1ste meye 1769 in d’Assels
He.: Angeline DOBBELAERE fa. Lieven ende Tekela VAN HECKE
V.P.: Philippe THIENPONT tot Gavere in huwelijck met Therese VAN POUCKE causa uxoris
K.: Marie = 12 jr, Judoca = 10 jr, Petronelle = 8 jr, Pieter = 4 jr ende Jan Baptist = 2 jr
Een hofstedeken in den wijck Assels in het 33ste bel. arlo 24 et 25 met het lant groot ontrent de twee
gemeten bij coope jegens Judocus LELIAERT belast met een rente in proffijtte van Erasmus
OTTHÉ tot Voorde ende Leonardus DE VUYST tot Aygem lande van Aelst causa uxoris Joanna
OTTHÉ als hoor ten sterfhuyse van Anna Francoise VAN POUCKE
21ste maerte 1770
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Pro Deo Gillis GOETGEBUER, overl. Drongen 29ste meye 1769 in den wijck Allewijn
He.: Marie GEERNAERT fa. Jan tevooren weduwe van Christiaen AERENS
V.P.: Norbert GOETGEBUER cosijn
K.: Lieven = 22 jr, Pieter = 20 jr, Jan = 13 jr, Joanna = 11 jr ende Livijne GOETGEBUER = 8 jr
Huyseken gestelt op den cheyns van de wdwe ende hoors Lieven GEERNAERT door de
hauderigghe overgelaeten aen haere behauden sone Jacobus AERENS onder conditie dat sij haer
leven geduerende aldaer sal wooning hebben.
Philippe COCQUYT causa uxoris Marie Catharine AERENS
13de dec. 1769
-----------------------------------------------------Eerste rekeninghe die bij desen maeckt Herman CORNELIS fs. Joos
(Reg. 209 fo 227)
alven broeder ende deelvooght over Marianne CORNELIS = 16 jr fa. Joos ende van Joosijntjen
DE MULDER. (SVG gepasseert den 30ste jan. 1765)
Den overgever geeft te kennen dat hij geenen ontfanck heeft gehad van sweesen vaderlijcke
weesepenninghen haer toecomende bij den SVG van den 12de meye 1762 ende oock niet van haere
twee susters van alven bedde Petronelle ende Joanna CORNELIS van welcker bij successie op den
9de dec. 1762 SVG is geformeert
2de meye 1770
-----------------------------------------------------Pieter CORNELIS fs. Joos ende Goedelieve NEFFEL
(Reg. 209 fo 229)
overl. Drongen den 2de febr. 1769 aen Miscantmeulen
Wdnr (1ste x) van Catharine VAN BEVEREN fa. Jan
K.: Joanna Marie CORNELIS = 6 jr.
Desen SVG wordt geformeert bij de ouders van Judoca MARTENS als eenige hoors
V.P.: Herman CORNELIS fs. Joos broeder van den overledenen
He.(2de x): Judoca MARTENS fa. Joannes ende Livijne MESTDAGH, naer de doodt van haeren
man sijn haere twee naerschreven kinderen ende de hauderigghe insgelijckx oock overleden binnen
de prochie van Maria Leerne.
K.: Isabelle Theresia CORNELIS overl. den 3e april 1769 ende Caroline overl. den 8ste meye 1769
De meubelen ende catheylen van huysraed ende alle het gonne ten sterfhuyse bevonden is, is op den
2de maerte 1769 wettelijck met den stocke vercocht
Aengaende den cheyns alwaer den overledenen gestorven is staende op gront competerende sijne
excellentie den marquis van Deynse heeft de hauderigghe daervan gedesisteert 2de meye 1770
-----------------------------------------------------(Reg. 209 fo 250)
Amandus BATSLEER fs. Louis, overl. Dronghen den 20ste dec. 1769
Wdnr (2de x) van Anne Marie LIPPENS
K.(2de x): Joanne Louise thuwelijck met Anthone LAMME, Francies, Ludovicus beede hun selfs,
Joannes = 22 jr, Marianne = 19 jr, Pieter = 16 jr, Augustinus = 13 jr
He.(3de x): Anne Marie VAN HECKE fa. Lieven fs Carel
K.(3de x): Ludovicus = 7 jr ende Theodorus BATSLEER = 2 jr
V.P.: Pieter BATSLEER eyghen broeder van den overledenen
Lieven VAN HECKE fs. Carel woonende in Barelvelde verclaerde hem te stellen seker ende
borghe over Anna Marie VAN HECKE sijne dochter
13de juny 1770
-----------------------------------------------------Florence BRAEM fa. Joos ende van Marie ARNAUT
overl. Drongen den 2de sept. 1769 in den wijck Allewijn
Wdwe van Judocus PETERS (SVG 23ste july 1768)
K.: Judocus = 20 jr, Joannes = 16 jr ende Carel PETERS = 14 jr
V..M.: Jacobus BRAEM fs Norbert BRAEM fs. Joos voornoemt woonende tot Nevel
Joannes BRAEM fs Norbert fs Joos woonende tot Sinte Maria Leerne
Hofstede emmers paerten ende deelen van diere bij den overledene achtergelaeten te weten de
deurgaende helft van een hofstedeken waervan de wederhelft competeerde tot drij paerten van seven
aen de weesen uyt hoofde van hunnen vader in den wijck van Allewijn groot tot 300 roeden verkocht
a la hauche den 18de oct. 1769 aen Marten DE SCHUYTER gedenomeerden comand van
Heyndrick VAN HULLE
23ste juny 1770
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Rekeninghe die bij desen maeckt Pieter TEMMERMAN fs. Lieven (Reg. 209 fo 254)
staenden vooght over Pieter BRUGGHEMAN fs Judocus tsijnen 1ste huwelijck met Livijne
TEMMERMAN over den ontfanck van Joos VAN RENTERGHEM den 8e febr. 1757
Judocus BRUGGHEMAN in 2de huwelijck geweest met Catharina DE SCHEPPER
Een hofstede gelegen in Noorthaut competerende aen de weese Pieter BRUGGHEMAN uyt den
hoofde van de voorseyde Livijne TEMMERMAN sijne moeder
10de july 1770
-----------------------------------------------------Marie Catharine VAN DEN NESTE fa Christoffels
(Reg. 209 fo 259v)
overl. Drongen den 27ste febr. 1770 in de Schuyterstraete
Wdwe van Joos IKET
K.: Anne Marie IKET
V.P.: Maximiliaen IKET cosijn
V.M. : Joannes VAN DEN NESTE fs. Christoffel tot Lovendeghem, broeder van de overledene
Een partijken mersch gelegen in den Booris groot een half gemet verpacht aen Jan DE ROOSE
op Slindonq driesch voor eenen termijn van ses achtereenvolgende jaeren 26ste july 1770
-----------------------------------------------------Geeraert COPPENS fs. Jacobus ende van Livine BRABANDER
(Reg. 209 fo 262v)
overl. Drongen den 20ste febr. 1770 in den wijck Barelvelde op de heerlijkheid van het Cathulsche
He. Joosijne PHLIPS fa. Joannes (PHILIPS) nu in huwelijck met Jan BACQUILLAU
K.: Marie Joanne thuwelijck met Carel VAN HECKE, Judocus = 19 jr, Norbertine = 11 jr ende
Agnes COPPENS = 8 jr.
V.P.: Joannes COPPENS broeder van den overledenen ende V.M.: Carel VAN HECKE voornoemt
Een huyseken op cheynsgront competeert aen mijnheer VAN DE VIVERE 5de sept. 1770
-----------------------------------------------------Joannes JOMPIRE fs. Francies bij Joanna LEYE
(Reg. 209 fo 267)
overl. Drongen den 6de meye 1770 in den wijck Beekstraete
Wdnr (1ste x) van Joosijntjen SAELENS
K.: Godelieve JOMPIERE thuwelijck hebbende Emanuel DE DAPPER
V.P.: Pieter FRANCOIS, cosijn
He.(2de x): Livijne DE SCHEPPER fa. Lieven
K.(2de x): Petronelle = 21 jr, Augustin = 17 jr ende Caroline JOMPIERRE = 14 jr.
Hofstede ende gronden van erfven bij den overledenen achtergelaeten
De twee deelen van drije dies het resterende derde mits den onbedegen overlijden van Anne Marie
JOMPIRE fa. Jan van een behuysde hofstede competeert aen ende bewoont door Emanuel DE
DAPPER causa uxoris groot 100 roeden in het 16de bel. arlo 92
Item de twee deelen van drije van een partijken lant in het 16de bel. arlo 93 in een meerdere partije
dit deel groot 135 roeden. Zijnde op dit partijcke lant geduerende huwelijck gedaen maecken een
huyseken twee woonsteden zijnde dies in het eene den overledenen gestorvenis ende in het andere
woonachtigh Pieter FOREEUW
19de sept. 1770
-----------------------------------------------------Pieter BEELAERT fs. Lieven ende van Francoise VINCENT
(Reg. 209 fo 269v)
overl. Drongen den 7de maerte 1770
He.: Marie MESDACH fa. Lieven
V.P.: Francies BEELAERT oock fs. Lieven, oom
K.: Joanna = 12 jr, Lieven = 10 jr, Marie Magdalena = 5 jr ende Pieter Francies BEELAERT = 2 jr
De deurgaende helft van eene behuysde hofstede in Vosselaere (dies de wederhelft competeert
aen Francies BEELAERT voornoemt) groot 750 roeden komende bij coope jegens Lievens
BOGAERT (tot Meyghem) ende Marie Joanna VINCENT zijne huysvrauwe
Een partije land gelegen als vooren genaemt het Caeseken groot 350 roeden
Aen den overledenen heeft gecompeteert de deurgaende helft van eene behuysde hofstede wesende
van auts een herberge genaemt De Keete gelegen in Drongen groot met de twee partijen lants
drij gemeten 182 roeden bewoont bij Francies BEELAERT
31ste oct. 1770
------------------------------------------------------
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Catharina DE VOS fa. Christoffel ende van Joanna CELIS
(Reg. 209 fo 275)
overl. Drongen den 25ste maerte 1770 in de Schuyterstraete
Hr.: Joseph DE POORTER fs. Lieven, Schepenen deser prochie
K.: Joannes, Pieter ende Christoffel DE POORTER alle drije meerderjarighe soonen, voorts aen
Lieven VAN VYNCKT tot Landeghem thuwelijck met Livijne DE POORTER, Judocus VAN
POUCKE in huwelijck met Joanna DE POORTER, Francies COPPENS t’huwelijck hebbende
Elisabeth DE POORTER, Catherine DE POORTER jonge dochter haer selfs,
Carel WANZEELE tot Seevergem als vader ende voogt over Marianne ende Marie Catherine
VAN WANZEELE beede kinderen van Francoise DE POORTERE, voorts tot Vinderhaute
Judocus DE ROOSE als vader ende voogt over Thomas ende Joanna Marie DE ROOSE fa.
Petronelle DE POORTER ende Francies DE POORTER = 24 jr
V.M.: Francies DE VOS tot Drongen broeder van vollen bedde van d’overledene
Livijne DE POORTER shauders suster in huwelijck met Geeraert VEREECKEN
Hofstede ende gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert
Eene behuysde ende beschuerde hofstede mette respective batimenten ende voordere drooge
catheylen fruyt ende andere boomen daer op staende in de Schuyterstraete dies den huyse nieuw is
gebauwen deselve groot 190 roeden genaemt Maelhof oost den Marquis van Deynse west ende noort
de straete met een partije lant genaemt Olmenboom oost Lieven DE MEYER west de straete groot
3 gemeten 141 roeden met nogh een partije lants groot 239 roeden oost Lieven BEELAERT
Een partije lants genaemt Langen bulck zuyt d’abdije west den Marquis van Deynse
Een behuysde hofstede commende van shauders zijde gelegen in Oostacker groot met het lant daer
medegaende tot vier gemeten in pachte gebruyckt bij Judocus MEYVAERT
Bij SVG onderlinge geformeert den 24ste oct. 1759 ten sterfhuyse van Joanna CELIS dat aldaer bij
forme van uytgrootinge is aengeleyt ende haer heeft gecompeteert een hofstede gelegen in Oostacker
groot met de partijen lants tot circa 3 gemeten welcke hofstede benevens een partije meersch ende
lant groot 500 roeden den haudere ende sijne overledene bij uytgrootinge hadden geacquireert jegens
s’overledens swaeger Pieter DEUNINCK
28ste nov. 1770
-----------------------------------------------------(Reg. 209 fo 284)
Catharine BISSCHOP fa. Marten, overl. Drongen den 6de oct. 1770
weduwe(1ste x): van Marten VAN MALDEGEM
K.(1ste x): Pieter ende Joannes VAN MALDEGEM beede hun selfs bij competente auderdom
Hr.(2de x): Emanuel VERHEGGEN fs. Jan
K.(2de x): Jooris VERHEGGEN oock sijn selfs ende Marie Joanna VERHEGGHEN = 20 jr.
V.M.: Pieter VAN HOLSBEKE fs Pieter
12de dec. 1770
-----------------------------------------------------Joannes BISSCHOP fs. Jacobus
(Reg. 209 fo 287)
ste
overl. Drongen den 26 ougste? 1770 in den wijck van Noorthaut
He.: Marie LEGIEST fa. Joannes
K.: Jacobus = 17 jr ende Hendrick BISSCHOP = 15 jr
V.P.: Jacobus FIERS tot Landeghem cosijn
12de dec. 1770
-----------------------------------------------------Lucia VAN DER PLAETSEN fa. Joannes ende Petronelle DE GRAVE (Reg. 210 fo 2v)
overl. Dronghen den 16de jan. 1771 in den wijck van Noorthaut
Hr.: Pieter DE SCHRIJVER fs. Joannes
K.: Marie Rosa VERPLAETSEN = 6 jr.
V.M.: Norbertus VERPLAETSEN, oom woonende tot Sinte Martens Leerne
Een 9de deurgaende in een behuysde ende beschuerde hofstede in de prochie van Ste Martens Leerne
groot 800 roeden teenen block oost Marten HAERENS west ende noort den heere van Drongen in
pachte bij Frans HUYGE ten 5 £ 10 sch. gr.
Compareerde Jan DE SCHRIJVER fs. Jan woonende tot Sinte Martens Leerne welcken comparant
verclaerde hem te stellen sekere ende borghe over Pieter DE SCHRIJVER den hauder sijnen sone
voor den staet in baeten ende commeren
...
...
17de april 1771
------------------------------------------------------
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Petronelle DE WULF fa. Lieven
(Reg. 210 fo 5v)
overl. Drongen den 8ste maerte 1771 in den wijck van Allewijn
Weduwe (1ste x) van Lieven LOOTENS
K.: Joannes ende Francies LOOTENS
Lieven DE DAPPER in huwelijck met Petronelle DE SCHUYTER, stiefvader ende staenden voogt
over de twee weese kinderen achtergelaeten bij Pieter LOOTENS fs Lieven voorseyt, de weese
achtergelaeten bij Marie LOOTENS fa. Lieven met naeme Joannes = 19 jr
Weduwe (2de x) van Pieter DE ROOSE fs. Francies
K.: Dorothea DE ROOSE haer selfs
V.M.: Pieter DE WULF fs. Joos, cosijn ende vooght over de weese van Marie LOOTENS
Gronden van erfven bij de overledene achtergelaeten
De deurgaende helft van een partije saylant gelegen in den wijck van Allewijn in het 1ste bel. arlo 42
pro in diviso daer van de wederhelft competeert aen de vier kinderen van Lieven LOOTENS hunnen
vader, gecocht den 4de sept. 1737 in het Sequesterschap van Livijne SCHELSTRAETE weduwe van
Joos VAN DE WALLE. Een partije lant in cheyns genomen Leen wesende genaemt ‘De Reepen’ in
allewijn bebauwt met huysingen ende beplant met fruyt ende andere boomen 29ste meye 1771
-----------------------------------------------------Anna Maria BIJL fa. Jan ende Joanna VERMEERE
(Reg. 210 fo 11)
overl. Dronghen den 28ste maerte 1771 in het dorp
Hr.: Lieven DE NEVE fs. Andries ende Anna VERSTUYF
K.: Jan, Marten, Pieter ende Lieven DE NEVE alsmede Gillis VAN DER CRUYSSEN in huwelijck
met Marie DE NEVE, ende Cornelis WILLEMS getrauwt met Marie Anne DE NEVE, Pieter
PAUWELS woonende tot Ghendt als vader ende vooght van Joseph PAUWELS sijnen sone
gewonnen met Joanna DE NEVE oock fa. de overledene ende desen hauder 12de juny 1771
-----------------------------------------------------Marie NEFFELS fa. Pieter (ende Livijne ARNAUT?)
(Reg. 210 fo 14)
overl. Drongen 19e july 1770 in den wijck Vier Heckenen
Hr.: Judocus DE VOLDER fs Joos
K.: Pieter = 23 jr, Joseph = 19 jr, Francies = 14 jr ende Emerence DE VOLDER = 5 jr.
V.M.: Francies HOORIE in huwelijck met Joanna NEFFELS, oom causa uxoris
Met het overlijden van haer vader is het 4de deurgaende op d’overledene gesuccedeert van een huys
ende boomgaert groot 60 roeden in den wijck van Vier Heckenen bij dito wijlen Pieter NEFFELS
10de july 1771
gecocht den 6e july 1749 jegens de weduwe Sieur VAN DEN BERGHE
-----------------------------------------------------Lieven DE MULDER fs. Joannes
(Reg. 210 fo 17v)
overl. Drongen den 4de nov. 1770 in den wijck van Slindonck
He.: Norbertina WAEGEBAERT fa. Daniel
K.: Pieter VAN HEULE in huwelijck met Judoca DE MULDER, Jan DE VREESE in huwelijck met
Marie Joanna DE MULDER, Lieven VERSTICHELE in huwelijck met Jacoba DE MULDER,
Carolina, Isabella Rosa ende Marianna hun selfs, Agnes = 16 jr ende Emanuel DE MULDER = 14 jr
V.P.: Judocus DE MULDER woonende tot Landeghem cosijn
Een hofstede onlangs nieuwe gebauwen bij den sterfhuys gebruyckt ende noch een ander cleen
huyseken daer bij staende gebruyckt bij Pieter VAN HEULE hoor causa uxoris staende in den wijck
van Slindonck groot een gemet .
10de july 1771
-----------------------------------------------------(Reg. 210 fo 30v)
Philippe MORTIER fs. Jans overl. Drongen den 28ste oct. 1766
ende sijne huysvrauwe Livijne DE MUYTER fa. Geeraert overl. op den 19de oct. 1770
K.: Agnes MORTIER als hoir domiciliair, Carel = 21 jr, Angeliene = 17 ½ jr, Francies = 15 jr
ende Pieter MORTIER = 11 jr
Een huyseken ende een partijken landt in cheynse groot 100 roeden
Jan DE MUYTERE fs. Judocus woonende in de wijck van Keuse verclaerde hem te stellen
seker ende borge over Agnes MORTIER fa. Philip ende Livijne DE MUYTERE dit voor den
SVG ten sterfhuyse van Philippe MORTIER ende Livijne DE MUYTER. 10de july 1771
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Joannes GOETGHEBUER fs. Philippe Jacques ende Joanna DE SCHUYTER (Reg. 210 fo 30v)
overl. Dronghen den 3de juny 1771
He.: Cornelia BRAEM fa. Pieter ende Livijne DENIJS, Geen kinderen
Erfgenamen: Judocus VERPLAETSE thuwelijck met Marie GOETGHEBUER fa Philippe Jacques,
Lieven WELVAERT, Lieven DE VREESE thuwelijck met Angeline WELVAERT, Lieven
SCHAUT thuwelijck met Marie WELVAERT fs. ende fa. Pieter ende Janneken GOETGHEBUER
fa. Philippe Jacques, Pieter BLAIN fs. Matheus ende tvoornoemde Janneken GOETGHEBUER
representanten tot een 2de hooftstaecke. Joannes COPPENS, Heyndrick VAN HULLE thuwelijck
met Aldegonde COPPENS, Joannes CLAEYS thuwelijck met Josepha COPPENS al fs. ende fa. van
Pieter ende van Angeline GOETGHEBUER fa. Philippe Jacques representanten tot den 3de hooft
staecke. Philippe GOETGHEBUER, Jacobus SCHELSTRAETE thuwelijck met Aldegonde
GOETGHEBUER fa. Pieter fs. Philippe Jacques ende van Joosijntjen DE MEYER, Joannes, Joanna,
Isabelle Rose ende Petronelle GOETGHEBUER fs Pieter voorseyt ende Livijne COCQUYT, alle
vier nog minderjaerigh, onder hun sessen representanten van een vierden hooftstaecke
V..P. Lieven COCQUYT fa Jan
Een huyseken in Dronghen groot ontrent de 20 roeden vercocht aen Martinus FORTIER
Een huys met den gront daermede gaende groot tot 158 roeden wesende een herberghe ‘De Floncke’
gebruyckt bij desen sterfhuyse. Een partije lant met den cheyns daermede gaende tot 116 roeden,
een partije lant gelegen op Gaepaerts cautere groot 242 roeden, een weede op den wijck van Keuse
groot 184 roeden
18de sept. 1771
-----------------------------------------------------Marie DHAENENS fa Philippe ende Adriane VAN DEN ABEELE
(Reg. 210 fo 39)
overl. Dronghen den 15de juny 1771
Hr.: Joannes DHAENENS fs. Pieter
K.: Pieter Francies = 9 jr, Maximilianus = 8 jr, Livinus = 5 jr , Joanna Marie DHAENENS = 2 jr.
V.M.: Joannes MAENHAUT thuwelijck met Joanna DHAENENS haer suster 18de sept. 1771
-----------------------------------------------------Christiaen BIJL fs. Christiaen ende Joanna DE COCK
(Reg. 210 fo 41)
in sijn leven gecoren notabelen van Dronghen
overl. Dronghen den 7e sept. 1770 in den wijck D’Assels
He.: Joanna DE BUCK fa. Jan
K.: Jan, Francies, Geeraert, Jacobus ende Norbertus BIJL alle vijf hun selfs voorts aen Marten
DE NEVE thuwelijck hebbende Petronelle BIJL, Christiana = 24 jr ende Rosa BIJL = 20 jr.
V.P.: Philippe DE GROOTTE tot Meerendre, naesten bestaende
Een behuyst hofstedeken in Dassels bewoont bij de weduwe Pieter DE VREESE ende Joos
MINCKE groot 150 roeden den overledenen toekomende bij coope
16de oct. 1771
-----------------------------------------------------Isabelle VLERICQ fa. Louis bij Marie CORIJN
(Reg. 210 fo 44v)
overl. Dronghen den 22ste juny 1771
Hr.: Judocus SCHELSTRAETE fs Pieter et Margareta MOENS
K.: Louis, Francies, Pieter ende Isabelle SCHELSTRAETE bij competente auderdom van 25 jr
als huwelijcken staet hun selfs, mitsgaders Pieter DE SCHRIJVER in huwelijck met Caroline
SCHELSTRAETE, Lieven HEYE als vader ende vooght van sijne seven minderjaerighe weesen
tsijnen 1ste huwelijck gewonnen bij wijlent Joanna SCHELSTRAETE ende Francies VLERICK
als vooght van de seven weesen van wijlent Jan SCHELSTRAETE gewonnen bij Marie
MARTENS overleden tot Knesselaere
Compareerde in persoone Francies VLERICK fs Lowijs oom paterneel over de weesen van Joannes
SCHELSTRAETE fs. Judocus bij Isabelle VLERICK met de doodt van de voorseyde Isabelle
VLERICK hunne paternele grootmoeder
10de july 1771
Aen den hauder heeft gecompeteert uyt den hoofde van sijn auders dhelft van een behuyst
hofstedeken ende een partijken lant binnen de prochie van Mariakercke die geduerende huwelijcke
sijn vercocht aen den heere van Mariakercke ende Joos CORNELIS voor 125 £ gr;
Eenighe gronden gelegen in Drongen die vercocht sijn aen de weduwe van Louis VLERICQ ende
alle het gone is ghesmolten in de costen van de processen
16de oct. 1771
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Pieternelle GEIRNAERT fa. Lieven
(Reg. 210 fo 48v)
overl. Drongen den 29e augusty 1771 op den Varent Driesch
Hr.: Carel GOETGEBUER fs. Lievens
K.: Lievijne Caroline = 5 ½ jr, Jacobus beth 4 jr ende Marie Joanna = 8 maenden
Een hofstede met de gronden is bij sijne suster Caroliene GOETGEBUER ende den hauder ten
huwelijck gebracht. Francies GOETGEBUER hunnen broeder is overleden (SVG 19 juny 1765)
V.M.: Joannes GEIRNAERT fs oock fs. Lievens, oom
16de oct. 1771
------------------------------------------------------Caerel CALLOOT fs. Gillis ende Joosijntjen IKET
(Reg. 210 fo 51v)
overl. Dronghen op den 4de sept. 1771
He.: Livijne VAN DE GEHUCHTE fa. Francies ende Lievijne SERGEANT die te vooren weduwe
was van Philippe DE VREESE fs. Pieter
K.: Joanna Carolina CALLOOT = 8 jr ende Lievijne Catherine CALLOOT = 4 jr.
V.P.: Joannes CALLOOT fs Gillis voornoemt bij Catherine VAN NIEUWLANDT, alven broeder
Kinderen van Philippe DE VREESE haeren eersten man met Livijne VAN DE GEHUCHTE:
Jan, Lieven, Petronelle, Judocus ende Jacobus DE VREESE
Een huys schuere ende stallen haegen ende boomen staende op cheyns komende van haeren eersten
man dies den gront competeert aen den advocaet LAEREBEKE
------------------------------------------------------Isabelle DE DAPPER fa. Lieven , overl. Drongen den 12e nov. 1770 in den wijck van Luchteren
Hr. Jan DE BRABANDER fs Jan
Camerdeelvoocht: Lieven HEYE Schepenen deser prochie
K.: Frans = 10 jr ende Joanna Catharina DE BRABANDER = 5 jr.
Een behuyst hofstedeken in den wijck van Luchteren genaemt het Nottelaerken groot 200 roeden
bij coope jegens Sieur Anthone VERVENNET ende consorten den 23e juny 1767 29ste meye 1771
------------------------------------------------------Pro Deo Anna HEYNSENS fa. Francies
overl. Dronghen op den 6de sept. 1771 sonder dessendenten op den Vaerentdriesch
Hoors: Joannes DE VUSSERE in huwelijck met Joanna Marie HEYNSENS, Francies HEYNSENS
broeder van de overledene ende vooght over den himbicilen Pieter HEYNSENS sijn broeder als
mede de himbicile kinderen van Joannes VAN QUATHEM met naeme Judocus ende Jan Baptiste,
mitsgaders Frans VAN QUATHEM sijn selfs man, Francies VAN WANSEELE in huwelijck
met Marie VAN QUATHEM ende Francies DE GROOTE in huwelijck met Judoca VAN
QUATHEM alle vijfve kinderen van Jan gewonnen bij Livijne HEYNSENS; Gillis SERGEANT
in huwelijck met Marie HEYNSENS ende Jan LANCKSWEIRT in huwelijck met Livijne
HEYNSENS ende Anthone DE VREESE in huwelijck met Isabelle HEYNSENS alle drij kinderen
van Jan HEYNSENS die oock broeder was van de overledene
Een hofstede met de lande gelegen bij den Vaerent driesch
16de oct. 1771
------------------------------------------------------Pro Deo Marie STAERCKE fa. Francies overl. Drongen den 17e january 1770 in de Vierheckenen
Hr.: Joannes DE SUTTER fs. Stephanus
K. : Judocus DE SUTTER = 9 jr.
V.M.: Judocus STAERCKE oom ende naesten bestaende
Schulden: Aen Emanuel DE SUTTER over geleent geldt, aen Joanna VAN HOECKE wdwe van
Frans STAERCKE over geleent geldt, aen de wdwe van Stephanus DE SUTTER. 11de dec. 1771
------------------------------------------------------Pro Deo Pieter VAN HOECKE fs. Daniel, overl. Dronghen den 27ste febr. 1770 Helshoeckdriesch
He.: Isabelle GAUWBOOM
K.: Joannes, Bernardus ende Pieter VAN HOECKE hun selfs, Caroline = 23 jr, Lucia = 20 jr ende
Jeronimus VAN HOECKE = 17 jr.
V.P.: Jooris VAN HOECKE, cosijn
Een klein huyseken staende op cheyns van den heere Marquis van Deynse 10de july 1771
------------------------------------------------------
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ende Augmentatie aenkomende Philippus, Jacobus, Joannes ende Emanuel MAENHAUT alle drij
minderjaerighe kinderen van Pieter Franciscus bij Joanna Bernarda DOBBELAERE met den
overlijden op … january 1770 van hemlieden grootmoeder paterneel Judoca BEYAERT wdwe van
Joannes MAENHAUT. De drij weesen sijn gesaementlijck gerecht tot eenen vierden hooftstaecke,
daervan de drij resterende hooftstaecken sijn Martinus COPPENS in huwelijck met Joanna Louise
MAENHAUT ende den derden hooftstaecke is achtergelaeten bij Jacobus Philippus MAENHAUT,
den vierden hooftstaecke bij de twee weesen van Ludovicus MAENHAUT t’zijnen eersten ende
tweeden huwelijcke, deselve Joanna Louise, Jacobus Philippus ende Ludovicus kinderen wijlent
Joannes (SVG 19de april 1769) ende Judoca BEYAERT (SVG 4de sept. 1770)
Dese augmentatie is gedaen formeren door Pieter MARTENS thuwelijck hebbende Joanna Bernarda
DOBBELAERE als stifvader ende staende vooght over de drij weesen.
Noch een partije Leen genaemt het abeelstuck groot 600 roeden gelegen in Meerendre volgende in
conformiteyt der Costume van den Leenhove van Dendermonde waervan het mediatelijck releveert
tot concurrentie van de 2/3 aen den gemelde weese Philippus Jacobus MAENHAUT ende het
resterende aen de ander weesen.
Judocus MARTENS fs Jacobus woonende tot Landeghem welcken comparant hem verclaerde te
stellen seker ende borghe over Pieter MARTENS sijnen broeder in huwelijck met Joanna Bernarda
DOBBELAERE te vooren weduwe van Pieter Frans MAENHAUT
10de july 1771
-----------------------------------------------------Bundel 258 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1772-1773)
Isabelle NEETESONNE fa. Sr. Frans Bernardus ende Magdalena SERGEERTS
overl. Ghendt op den 31ste Xbre 1771
Hr.: Sieur Joseph LE CLER fs. Jacques ende Catharine LAVENDEY
V.M. : Sr. Lucas NEETESONNE auden oom
K.: Charles Joseph LE CLER geb. den 14de juny 1771 eenighen sone
Contract antenuptiael
Compareerde voor mij Anthone Joseph MERRY notaris tot Ghendt in persoone Sr Joseph LE CLER
fs Jacques bij joffr. Catherine LAVENDEY, jonghman audt ontrent 21 jaeren woonende binnen
dese stadt ende joffr. Isabelle NEETESONNE audt ontrent 21 jaeren fa. wijlent Sr Francies
Bernardus ende joe Magdalene SERGEERTS, geassisteert met Sr. Lucas NEETESOONE Mr. thin
ende loodtgieter woonende binnen dese stadt haeren oom ende gecreerden deelvoght paterneel
benevens Sr. Louis Joseph GUILLUY haeren cosijn ende deelvooght materneel, welcke principaele
comparanten te kennen geven datter tusschen hun apparant huwelijck staet te gebeuren indien onse
moeder de heylige roomsche cathelique kercke sulcx toelaet ende permiteert verhopende dat sal
hebben sij voor eenigen band van dien . . . . . .
...
den 20ste 9bre 1769
-----------------------------------------------------Sr. Francois Bernardus NEETESONNE, Mr. loodtgieter in Ghendt
fs. Sr. Francois Bernardus ende ende Magdalena SERGEERTS
overl. Ghendt op den 16de febr. 1772 jongman.
V.P.: Sr. Lucas NEETESONNE Mr. thin ende loodtgieter binnen dese stadt
Erfgenamen: Coleta = 17 jr ende Petrus NEETESONNE = 11 jr beede kinderen van Sr.
Francois Bernardus ende Marie Magdalena SERGEERTS voorseyt ende Sr. Joseph LE CLER
hauder bleven ten sterfhuyse van joe Isabelle NEETESONNE oock fa. Frans Bernardus ende
joe Marie Magdalena SERGEERTS als vader ende staende vooght over Charles Joseph LE CLER
geboren den 14de juny 1771 sijnen eenigen minderjaerighen sone
Een huys stede ende erfve met het achterhuys daermede gaende in Ghendt ten voorhoofde in de
donckerstege van achter comende in het roose straetjen haudende den hoeck ende aen d’ander sijde
gehuyst Joncker Jan Baptiste DE BEERLAERE sorterende ten landboeck van het capittel van Ste
Pharaildis fo 193 ende aldaer belast met 8 sch. 8 gr. 4 deniers tsjaers lantcheyns mitsgaders met een
onlosselijcke rente van 475 £ wisselgelt capitaels in proffijte van Joncker DHANE de Stuivenberghe
tvoorschreven huys den den overleden toegecomen bij successie van sijnen vader ende moeder als
bij uytgrootinghe van sijne medehoirs . . .
...
1ste april 1772
------------------------------------------------------
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Judoca DE DAPPER fa. Guillaeme gewonnen bij Anna PROVOST (1ste x) (Reg. 210 fo 56v)
overl. in Dronghen op den 12de april 1762, onbedegen binnen het beluick van d’Abdije van
Dronghen welcken staet maeckt Joannes Baptist DIERICX, coster deser prochie
Erfgenamen: Joseph, Guillaume, Joannes, Francies ende Jacobus DE DAPPER alle vijfve bij
competente audde hun selfs fs Lieven ende Joanna Christine CLAES welcken Lieven sone was van
Guillaeme ende de ghemelde Anna PROVOST .
Item aen Pieter WASSENHOVE in huwelijck met Caroline DE DAPPER fa. Jacobs ende Pieternelle
FRACK, welcken Jacobus sone was van Guillaume voornoemt ende de ghemelde Anna PROVOST
Aen Pieter ende Jeronimus DE DAPPER mitsgaders aen Gilijn FORTIER als materneelen voogt
over Joanna Louise ende Joannes DE DAPPER beede noch minderjaerigh woonende in Dronghen,
alle vier kinderen van Melchior ende Catharine VERHEECKE, welcken Melchior sone was van
Guillaume voornoemt ende de ghemelde Anna PROVOST
Ende aen Joannes Baptiste ende Jacobus DE MAN, mitsgaders Pieter DE VLEESCHOUDER in
huwelijck met Pieternelle DE MAN alle kinderen ende schoonkint van Philippus DE MAN
gheprocreert bij Isabelle GHELUCK, welcken Philippus sone was van Francies DE MAN ende de
ghemelde Anna PROVOST thaeren tweeden huwelijck
13de meye 1772
-----------------------------------------------------Emanuel GOETHALS fs. Pieter, overl. Dronghen den 21ste oct. 1771 (Reg. 210 fo 61v)
wdnr. (1ste x) van Marie Anna TIJTGAT (SVG 8e juny 1763)
K.: Judocus, ende Frans GOETHALS, Frans DE PAUW in huwelijck met Marie Anne GOETHALS,
ende Philippe DE SMET in huwelijck met Petronelle GOETHALS respectivelijck hun selfs, mits de
civile doodt van Isabelle GOETHALS gheprofest int clooster van de swerte susters
V.P.: Pieter GOETHALS broeder van den overledenen, oom vooght over de minderjaerighe kinderen
van wijlent Joannes GOETHALS die oock sone was van Emanuel ende Marie Anna TIJTGAT.
Gronden van erfve staende huwelijck gheconquesteert
Een hofstede in Baerle jeghens het kerckhof wesende een herberg genaemt ‘Het Lammeken’ groot in
erfven ontrent 300 roeden, ghecomen bij coope jeghens Pieter DOBBELAERE fs Geeraert in pachte
ghebruyckt bij Pieter BEYAERT ende door hem ghekocht den 13de febr. 1772
Een partije landt in Dronghen jeghens het gonne van Baerle groot ontrent 308 roeden, toeghecomen
bij coope van Joannes VERBIEST ende verkocht op den 13de febr. 1772 aen den hoir Frans
GOETHALS
13de meye 1772
-----------------------------------------------------Paulus VAN KERCKVOORDE fs. Guilliame bij Janneken BLONDEL (Reg. 210 fo 69v)
overl. Dronghen den 13e nov. 1771
Wdnr in (1ste x) van Livine DE LAENDER
K. (1ste x): Philippe sijn selfs man ende Pieter (overleden)
V.P.: Pieter DE MEYER styfvader over de ses kinderen van Pieter VAN KERCKVOORDE
K.: van Pieter VAN KERCKVOORDE, Pieter, Albertus, Marie, Pieternelle, Isabelle ende Livijne
VAN KERCKVOORDE
Wdnr (2de x): Joanna VERMEERSCH
K.(2de x): Judocus ende Petronelle in huwelijck met Geeraert VAN BEVEREN
Wdnr in (3de x) van Marie ROEGES
K.: Joanna = 24 jr, Jan = 22 jr, Adriaen = 21 jr, Francois = 20 jr, Caroline = 18 jr, Livinus = 16 jr
He.(4de x): Isabelle VAN KERREBROECK fa. Pieter bij Catharine DE MEESTER
Sonder eenighe kinderen uyt dit huwelijck
V.P.: Jacobus VAN KERCKVOORDE tot Oostacker, rechtsweer van den overledenen
V.M.: Philippe VAN KERCKVOORDE
Contract antenuptiael tusschen dhauderigghe ende den overledenen
Compareerde voor mij Cornelis BRANDT notaris tot Ghent residerende, in persoone Pauwel
VAN KERCKVOORDE fs Guillame wdnr woonachtigh binnen de prochie van Dronghen ter eender
ende Isabelle VAN KERREBROECK fa Pieter, jonghe dochter van ontrent 44 jr. haer selfs vrauwe
dat haeren cant ende sijde sal volghen de hofstede met alle de catheylen daerop staende dewelcke sij
is besittende ende gheleghen binnen het selve Dronghen . . . desen 19de nov. 1756 24ste juny 1772
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Anna Marie MAES fa. Frans et Judoca DE MAEGT
(Reg. 210 fo 75v)
overl. Drongen op den 18de febr. 1772
Hr.: Joannes BOONE fs. Lieven
K.: Lieven, Jacobus Joannes Francies, Marie Anna (crancklijvigh) ende Judoca BOONE hun selfs
beth dan 25 jr mitsgaders Angeline = 22 jr ende Francies BOONE = 19 jr.
V.M.: Jacobus CLOET in huwelijck met s’overledene suster
Aen desen sterfhuyse competeert een huys met de schuere ende boomen staende op 200 roeden
cheyns grondt competerende aen mijn heer LIMNANDER de Zulte
8ste july 1772
-----------------------------------------------------Francois VAN DE GEHUCHTE fs. Louis ende Petronelle DE MEYERE
(Reg. 210 fo 117v)
overl. Dronghen op den 22e july 1772 in den wijck van Luchteren
Wdnr van Joanna DE COSTER fa. Pieter ende van Goedelieve GOETHALS
V.P.: Joannes VAN DE GEHUCHTE ende V.M.: Francies VAN DER HULST
Een partijken lant bij den overledenen achtergelaeten groot 125 roeden waerop een huys gebauwt is
30ste sept. 1772
-----------------------------------------------------Judocus SUCCAET fs. Jan ende Joanna CORIJN
(Reg. 210 fo 81)
overl. Dronghen op den 12de nov. 1771 in den wijck van de Schuyterstraete
He.: Joanna COCQUYT fa. Pieter
K.: Joanna = 25 jr, Joannes = 22 jr, Lievijne= 20 jr, Anne Marie = 19 jr, Angeline = 17 jr ende
Marie Anne SUCCAET = 14 jr.
V.P.: Joannes SUCCAET, oom
Een behuysde hofstede in den wijck van Schuyterstraete met het landt daermede gaende groot 119
roeden in het 20ste bel. arlo 27, item een partije landt op den paradijscauter in het 20ste bel. arlo 25,
item noch een partije landt in de schuyterstraete bij het 25ste bel. arlo 9 groot 160 roen gecocht ten
sterfhuyse van Martinus FIERS den 24ste october 1753
28ste 8bre 1772
-----------------------------------------------------Joannes SCHOCKAERT fs. Marten ende van Livijne LAMBREGH
(Reg. 210 fo 83)
overl. Dronghen 27ste aug. 1772 in den wijck van Vierheckens in den herberghe ‘Den Engel’
proprieteyt van Sieur Carel VAN DER VENNET
He.: Joanna THIENPONDT fa. Geeraert
K.: Francies SCHOCKAERT = 5 jr en ses maenden
V.P.: Ludovicus MEULEMAN oom causa uxoris
18ste 8bre 1772
-----------------------------------------------------1ste augmentatie toebehoorende Carel, Petronelle ende Caroline DE SCHUYTER (Reg. 210 fo 86)
ende van Joanna VAN DER CRUYSSEN fa Francies ende Petronelle LIPPENS fa Joannes , bij den
overlijden van de voorseyde Petronelle LIPPENS hunne maternele grootmoeder, overl. in Baerle op
den 11e febr. 1772 ten wiens sterfhuyse hauder bleven is Francies VAN DER CRUYSSEN voorseyt,
welck goet Livinus DE SCHUYTER fs. Jan oom ende vooght over de weesen overgebracht heeft
Carel Frans, Marie Catharine ende Petronelle VAN DER CRUYSSEN bij aude hun selfs sweesen
maternele ooms ende moeyen ten sterfhuyse van Petronelle LIPPENS
14de 8bre 1772
-----------------------------------------------------Jan Baptiste SERWEYTENS
(Reg. 210 fo 87v)
fs. Adriaen ende van Marie DE MUYTER fa. Lieven
overl. Dronghen op den 1ste sept. 1772 aen Slindonck Driesch
He.: Marie Anne DE WITTE fa. Thomas
K. : Joanna Therese SERWEYTENS = 2 jr.
V.P. : Jan Frans SERWEYTENS, oom
Een partijken land in Dronghen bij Slindonck Driesch groot 500 roeden op d’overledenen
ghesuccedeert met den overlijden van sijnen vader ende moeder.
Pieter DE WULF in huwelijck met Joanna SERWEYTENS fa Adriaen
20ste jan. 1773
------------------------------------------------------
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Joanna CLAEYS fa. Francies
(Reg. 210 fo 102)
overl. Drongen op den 28ste febr. 1772
Wdwe (1ste x) van Joseph HUTSEBAUT fs. Pieters
K.: Marie Francoise = 13 jr ende Pieter HUTSEBAUT audt beth elf jaeren.
V.M.: Francies CLAEYS grootvader
V.P.: Pieter VAN DER VENNET
Hr.: Joannes DE MEYER fs Frans
18de maerte 1772
-----------------------------------------------------SVG Joanna BRUGGHEMAN fa. Joos
(Reg. 210 fo 92)
overl. Dronghen 26ste sept. 1772 in den wijck van Slijndonck proprieteyt van mher De St VAAST
Hr. : Joannes DE VREESE fs. Lowijs
K. van Joannes MESTACH bij Marie Anne DE VREESE die dochter was van d’overledene ende
Joannes DE VREESE voornoemt: Marie Joanna = 9 jr ende Pieternelle MESTACH = 8 jr
V.M. : Joannes MESTACH als vader over de voornoemde twee weesen
Eenen cheynspacht aengegaen met de heer Guille Ignace De Saint VAAST
men bevint geeen baetelijck slot
31ste maerte 1773
-----------------------------------------------------SVG Pieternelle DE ROOSE fa. Jan ende van Janneken DE VREESE
(Reg. 210 fo 94v)
overl. Dronghen op den 29ste sept. 1772 in den wijck van Slijndonck proprieteyt van Guillaeme
HAENEBALCKE
Hr. : Judocus MAES fs. Joannes
K.: Caroline MAES = 16 jr.
V.M.: Francies VAN DER VENNET als naesten bestaenden
-----------------------------------------------------SVG Louis DE SCHUYTER fs Jan ende van Marie AERENS
(Reg. 210 fo 96v)
overl. op den 27ste april 1773 binnen de prochie van Martens binnen Gendt en gewoont hebbende ten
huyse van sijnen schoonvader op de prochie van Drongen
He. : Lievijne VAN DE GEHUCHTE fa. Jan ende Lecia VAN HEULLE
K.: Jan Baptiste DE SCHUYTER = 6 maenden
V.P.: Francies DE SCHUYTER fs. Jans voorseyt, broeder
23ste juny 1773
-----------------------------------------------------SVG Lieven DE NEVE fs. Andries ende Anna VERSTUYF
(Reg. 210 fo 98)
overl. Drongen den 14de july 1772
Wdnr van Anna Maria BIJL
K.: Cornelis WILLEMS in huwelijck met Marie DE NEVE ende overgeeft aen Jan, Marten ende
Lieven DE NEVE alsmede aen Gillis VAN DER CRUYSSEN in huwelijck met Marie DE NEVE,
mitsgaders aen Pieter PAUWELS als vader ende voogt van Joseph PAUWELS sijnen
minderjaerghen sone gewonnen met Joanna DE NEVE ende eyndelinghe aen Marie VAN DER
CRUYSSEN weduwe van Pieter DE NEVE als moeder ende voogde van haeren minderjaerighen
sone, sonen ende dochters van den overledenen met Anna Maria BIJL.
31ste maerte 1773
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij dese maeckt ende overgeeft
(Reg. 210 fo 104)
Sebastiaen HOECK fs. Daniel officier deser prochie van Drongen oom ende staenden voogt over
Joanna ende Francois BERSOEN kinderen van Pieter tsijnen 2de huwelijck met Isabelle Icquet
(IKET) fa. Pieter ende Joanna DE METS sRendants huysvrauwens suster dit van alsulcken ontfanck
als hij over deselve weesen heeft genomen, presenterende dese aen de voornoemde Joanna
BERSOEN bij competente auderdom haer selfs ende nu getrouwt met Pieter Frans DE VREESE.
Den rendant maeckt alhier voor ontfanck de somme van 133 £ 6 sch. 8 gr. wisselgelt soo veele
Pieter ICQUET s’weesen grootvader op den 12de febr. 1762 s’weesen profijten heeft aengeleyt
tot laste van de prochie van Dronghen emmers int corpus van dien gecroiseert hebbende in
advenante van drij ten honderden gelt voor gelt, welck capitael daer tsedert in handen van den
rendant is gerembourseert bedraegende in courant gelt 155 £ 11 sch. gr.
26ste jan. 1773
------------------------------------------------------
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Joanna Marie HEYNSSENS fa. Jan ende Joosijntjen DE MEYER
(Reg. 210 fo 107v)
overl. Dronghen den 30ste april 1773 in den wijck van Keuse ontrent de Varendriesch
Hr.: Joannes DE VUSSER fs Geeraert
K.: Joanna = 15 jr Lieven = 13 jr, Pieter Francies = 11 jr, Maximiliaen = 9 jr, Philippus = 7 jr,
Gerulphus = 5 jr, ende Cornelia Aldegonde DE VUSSER = 3 maenden
V.M.: Philippus GOETGEBUER alfven broeder van de overledene
d’overledene heeft ten huwelijck gebracht een 18de deel van een hofstede bij successie ten sterfhuyse
van Frans HEYNSSENS ende Joosijntjen TIMMERMAN soverledens grootvader ende grootmoeder
Gronden van erfven bij den houder ende d’overledene staende hun houwelijck gheconquesteert bij
dien deelsaem half ende half tusschen den houder ende sijne kinderen ten reserve dat s’weesens deel
belast is met bijleve in proffijte van den houder als naer costume
Een behuysde hofstede schuere ende stallen ende een oude smisse met het land daermede gaende
groot in het gheheele salvo justo drij gemeten ende oneffen roeden gheleghen het een aen het ander
in den wijck Keuse ontrent den Varendriesch eerst twee 6de ghecocht van Francies HEYNSSENS
fs. Francies ende van Gillis SERGEANT in huwelijck met Marie HEYNSSENS fs. Francies, een 6de
deel van Anna HEYNSSENS fa. Francies ende vier deelen van een sesde van Judocus ende Francies
VAN QUATHEM, Francies WANZEELE in huwelijck met Marie VAN QUATHEM , Francies
DE GROOTE in huwelijck met Judoca VAN QUATHEM kinders ende schoonkinders van Lievijne
HEYNSSENS fa. Francies en een sesde van Joannes VAN QUATHEM oock sone van Lievijne
HEYNSSENS voornoemt, en een sesde deel van Pieter HEYNSSENS fs Francies ende twee derde
van een sesde deel van Joannes LANSWEIRT in huwelijck met Lievijne HEYNSSENS, Anthone
DE VREESE in huwelijcken met Isabelle HEYNSSENS beede fa. Jan fs Francies ende Joosijntjen
TEMMERMAN
29ste sept.1773
-----------------------------------------------------Pro Deo Pieter DE BOUVERE fs. Maurus ende Petronelle PATIJN
overl. Drongen den 4de juny 1773 op den wijck van Slijndonck
He.: Livijne MESTAG fa. Lieven ende DE RIEGE
K.: Jacobus = 4 jr ende Constantinus = 2 jr.
V.P. : Jacobus VERBANCK thuwelijck met Livijne DE CLERCQ fa. Jan ende Petronelle PATIJN
voorseyt wesende alsoo de alve suster van desen overledenen
16de 7bre 1773
-----------------------------------------------------Joannes SCHELSTRAETE fs. Pieter bij Pieternelle HUTSEBAUT
(Reg. 210 fo 111)
overl. Dronghen den 5de maerte 1773
He.: Catharina VAN HEULE fa. Jaspart ende Catharine VAN DEN GEHUCHTE
V.P.: Jacobus SCHELSTRAETE broeder van den overledenen
K.: Anne Marie = 4 jr ende Caroline SCHELSTRAETE audt beth een jaer
Een behuysde hofstede ende een partijken groot 248 roeden aen hem gecompareert bij successie van
sijne moeder op den wijck van luchteren. Conquest gheduerende het huwelijck gedaen dhelft van
soverleden vader ende de drij deelen van viere van de wederhelft van Jacobus ende Pieter
SCHELSTRAETE, mitsgaders Jan DE BAETS in huwelijck met Anne Marie SCHELSTRAETE
volgens twee contracten van den 4de nov. 1767.
29ste sept. 1773
-----------------------------------------------------Joanna KESTELOOT fa. Jan ende van Joanna VERLEYE
(Reg. 210 fo 114v)
overl. Dronghen den 24e juny 1773 in den wijck van Barelvelde
Hr.: Basinus DE VREESE fs. Herman
K.: Judocus = 22 jr, Lucia = 18 jr, Carolus DE VREESE = 14 jr
V.M. : Joannes KESTELOOT oom
Een hofstede met een partijken landt daeraen gheleghen wesende d’helft van een meerdere hofstede
ende partije landt sijnde een twee woonste groot 300 roeden in Dronghen in den wijck van
Barelvelde verkregen bij uytgrootinghe van haere medehoirs den 29ste april 1767 27ste oct. 1773
------------------------------------------------------
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Joannes LOYS fs. Anthone bij Elisabeth VAN ONDERBERGHE
(Reg. 210 fo 119)
overl. Dronghen op den 25ste juny 1773 in den wijck van Vier Heckens
Wdnr (1ste x) van Joanna CALLOOT fa. Lieven (SVG 27ste juny 1759)
K.: Laurentius Gerulphus = 18 jr ende Ludovicus Franciscus LOYS = 16 jr.
V.P.: Ludovicus DE COCK cosijn
He.: Joanna DE JAEGHER fa. Jan ende Pieternelle INGHELS
K.: Augustinus = 13 jr, Franciscus = 11 jr ende Dorothea Joanna LOYS = 8 jr
Een hofstede door den overledenen achtergelaeten schuldig te volgen aen sijne kinderen
Een hofstede met den huyse schuere stallen boomen mitsgaders drooghe ende groene catheylen
daerop staende in het dorp tegen over het Clooster ende abdije van Drongen paelende suyt de
calsijde oost het peperstraetjen noort den meulenwegh west d’erfve van dherberghe den dobbelen
aerent, wesende eene herberge waer voor teecken uytsteekt ‘De Croone’ groot ontrent 300 roeden
den overledenen toegecommen als hoir unicq ten sterfhuyse van sijnen vader ende de wederhelft bij
uytgrootinghe van Godelieve VERMEERE wdwe van Anthone LOYS sijne stiefmoeder overleden
den 25ste nov. 1761
Deel van een huys bij d’hauderigghe ten huwelijck gebracht
Een derde van een huys deurgaende dies d’ander twee deelen van drije competeren aen haere
broeder ende sustere Pieter ende Isabelle DE JAEGHER gelegen in den wijck van Luchteren,
staende op eeuwighen straetcheyns van den erfachtighen heere van Dronghen
Dan wort alhier tot laste gebracht van Isabelle DE VOS over huer van eene camer van den gemelden
huyse ten 2 £ 16 scH. 8 gr. tsjaers
Recompense dewelcke d’hauderigghe schuldigh is te doen aen d’hoirs ter causen naerschreven
Bij den overlijden van Joanna CALOOT sijne eerste huysvrauwe competeerde hem d’helft in drij
partijen van lande gelegen in Zele dewelcke hij geduerende desen huwelijcke heeft verkocht.
24ste 9bre 1773
-----------------------------------------------------Bundel 259 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1774-1775)
Pieternelle DE MEYER fa. Hieronimus ende Francoise DE LEEUW
(Reg. 210 fo 127)
overl. Dronghen den 13e jan. 1774 in den wijck van Bassebeke.
Hr.: Pieter DE BAETS fs. Jooris ende Joanna DE MEYER
K.: Martinus ende Lievijne DE BAETS beede bij competente aude hun selfs, benevens Joanna
DE BAETS thuwelijck met Judocus DAUW, Isabelle = 24 jr, Andries = 23 jr, Caroline = 21 jr
ende Judocus DE BAETS = 16 jr
V.M.: Martinus DE MEYER, oom
Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert
Een hofstedeken genaemt Caesbulck ende een drijbeek, stucken landt daermede gaende tsaemen
groot 229 roeden, item een partije landt genaemt tusschen haege in Bassebeke bij den Caesbulck
groot 300 roeden den hauder toegecommen bij coope ten decrete tot laste van vrauw Petronelle DE
GRAVE douariere van Jor Frans FLORIS volgens de letteren van decrete sijnde uytgegeven bij die
van den Raede in Vlaenderen in daeten 14de dec. 1754
Een partije landt in Bassebeke genaemt Caesbulck tweede gelegen in het 19de bel. groot 560 roen
den houder toecommende bij coope als gedenomeerden command van Francies DE MEYERE
jegens Pieter ende Joannes DE BAETS sijne twee sonen verweckt tsijnen eersten huwelijck met
Pieternelle VAN DER STEENE fa. Philippus.
27ste april 1774
-----------------------------------------------------Joos DE CORTE fs. Jan ende Adriaene D’HUYVETTER
(Reg. 210 fo 131)
overl. Drongen op den 17de sept. 1773
Wdnr (1ste x) van Marie DE MEYERE (SVG 6de juny 1764)
K.(1ste x): Jan, Pieter, Frans ende Marie Anne DE CORTE alle viere bij competente aude hun selfs
ende Lieven = 24 jr, Jacobus = 22 jr, Judocus = 20 jr ende Anne Marie DE CORTE = 17 jr.
V.P.: Pieter DE CORTE oom
He.: Joosine MERRESONNE fa. Jan ende Joosine VYNCKE
------------------------------------------------------
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Marianne GOETHAELS fa. Charles
(Reg. 210 fo 135)
overl. Drongen op den 4de april 1774 in de Schuyterstraete
Hr.: Pieter MESTDAGH fs. Jan
K.: Francoise begijntjen, Carel, Anne Marie, Jeronimus, Joannes bij competenten auderdom hun
selfs, voorts Hermanus = 23 jr ende Livijne Mestdagh = 21 jr
V.M.: Jooris GEERNAERT
Gronden van erfve den hauder toecommende uyt den hoofde van sijne auders
Een partije lant op den Capellenacker groot 200 roeden
Gronden van erfve geconquesteert binnen huwelijck
Een hofstedeken in den wijck van Schuyterstraete groot 209 roeden in het 20ste bel. arlo 21, en een
partijken lant gelegen op den paradijs cauter in het 20ste bel. arlo 33 groot 80 roeden bij coope van
den burghemeester Pieter MESTDAGH van daete den 10de 9bre. 1761
11de meye 1774
-----------------------------------------------------Pro Deo Joanna BAEYENS overl. Drongen op den . . . . 1773 op den wijck van luchteren
Wdwe in (1ste x) van Joannes HERMÉ
K.: Marianna HERMÉ in huwelijck met Jan SCHELSTRAETE, Pieter DE DAPPER thuwelijck
ghehadt hebbende Catharina HERMÉ als vader ende vooght over sijne minderjarighe kinderen
ende lest weduwe gebleven van Carel bij deselven achterlaetende vier kinderen met naemen Jan,
Pieter, Livijne BRAEM getrauwt met Lieven COCQUYT ende Brigitte BRAEM in huwelijck met
Ignatius CALLEBAUT kinderen van Carel BRAEM voorseyt; alle kinderen schoonkinderenende
kintskinderen van Joanna BAEYENS
11de meye 1774
-----------------------------------------------------Pro Deo Marie HEYE fa. Jan, overl. Drongen op den …july 1770 op den Vaerendriesch ten huyse
van Francies VAN HEULE in huwelijck met Anna Marie MORTIER fa. Arnaut ende Marie HEYE
Wdwe van Arnaut MORTIER
V.M.: Jacobus MORTIER
K.: Livijne = 16 jr, Isabelle = 12 jr ende Jan MORTIER = 8 jr
Het hofstedeken op den Varendriesch ende waerinne zij een deel hadde is op den 13de jan. 1769
bij uytgrootinghe overgelaeten aen den hoor Jacobus MORTIER
23ste jan. 1771
Pro Deo rekeninghe die overgeeft Jacobus MORTIER als voogt over Joannes ende Isabelle
MORTIER minderjarighe kinderen van wijlent Arnout ende Marie HEYE
Men bevind dat de weesen gerecht hadden geweest in een 14de deel uyt den hoofde van wijlent
hunnen vader in het hofstedeken ende partijken land op den Vaerendriesch 11de sept. 1776
-----------------------------------------------------Joanna VAN HOVE fa. Pieter ende Joanna Marie VAN DAELE
(Reg. 210 fo 138v)
overl. Dronghen den 12de jan. 1774 op Slijndonck Driesch
Hr. Joannes VAN BEVEREN fs. Jan bij Lievijne AERTS
K.: Marie Rosa = 9 jr, Joannes Francies = 7 jr, Pieter Francies = 6 jr ende Jacobus Francies
VAN BEVEREN = 3 jr.
V.M.: Francies VAN HOVE, oom
Een hofstede met de landen op Slijndonck Driesch gemeene gebleven int cappittel van de gereede
baeten ende schuldigh was aen Pieter VAN BEVEREN sijnen broeder over sijn vierde paert in de
coopsomme ende is voldaen geworden in proffijte van s’overledens kinderen. 22ste juny 1774
-----------------------------------------------------Anne Marie DE DAPPER fa. Francies ende Adriane WIEME
(Reg. 210 fo 153)
overl. Dronghen den 24ste meye 1774 in den wijck van Vierheckens
Hr.: Judocus CORNELIS fs. Pieter ende Lievijne DE WEIRDT
V.M.: Francies DE DAPPER vader van de overledene
K.: Pieter = 2 jr ende Jacobus CORNELIS = 1 maendt
Ten aengaen van sijn huwelijck heeft den hauder gecompeteert het 10de deel deurgaende in een
partije landt in Dronghen op de plancxkens hem toegecommen als hoir van sijne moeder twelcke
geduerende desen huwelijck is vercocht
20ste juny 1774
------------------------------------------------------
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Joanna HANSSENS fa. Jan bij Judoca MAENHAUT
(Reg. 210 fo 142)
overl. Dronghen op den 14de jan. 1774 in den wijck van Keuse in de Raepstraete
Hr.: Lieven DE VREESE fs. Lowijs ende Anna DURMAN
K.: Lieven DE KEYSER in huwelijck met Joanna DE VREESE, Pieter VAN VYNCK in huwelijck
met Marie Lowise DE VREESE , Caroline, Pieter Josephus ende Lieven DE VREESE bij
competente aude hun selfs, Marie DE VREESE overjaerighe innocente weese, Therese = 22 jr
V.M.: Pieter MAENHAUT, cosijn
Martinus COPPENS oom causa uxoris ende V.P. over Marie Judoca MAENHAUT = 16 jr ende
fa. Ludovicus ende Catharina DE VREESE fa Lieven voornoemt ende Joanna HANSSENS.
Gronden in Meerendre
Een behuysde hofstede op den wijck van Overbroeck groot 200 roeden, met een partije landt groot
400 roeden, een partije landt genaemt den Braembulck groot 400 roen, een partije landt gheleghen
op het cauterken groot 500 roeden, een partije landt genaemt Schoondonck groot 500 roeden, een
partije landt ende bosch genaemt de Vierweegsche groot 200 roeden . . . . . .
Gronden in Landeghem
Een behuysde hofstede aen den Heysten driesch, groot 450 roeden met een partije landt groot 597
roeden een partije landt groot 178 roeden, een partije landt genaemt den Hamput groot 213 roeden,
een partije landt groot 476 roeden, een partije landt gelegen als vooren groot 150 roeden . . . . . .
Een behuysde hofstede groot 116 roeden met een partije landt groot 500 roeden in pachte gebruyckt
bij Baudewijn KAEKEBEKE. Een partijken landt op den cauter groot 50 roeden in cheynspachte
gebruyckt bij de weduwe van Gillis DE DOBBELAERE. Een partije landt in Hansbeke genaemt de
Sleeuwhaege groot 600 roeden ende oock nog partijen van land in Dronghen 22ste juny 1774
-----------------------------------------------------Joanna COPPENS fa. Jan ende Joanna VERHEGGHEN
(Reg. 210 fo 156)
overl. Dronghen den 12de juny 1774 in den wijck van Keuse
Hr. : Joannes TAELMAN fs. Judocus ende Pieternelle MEULEMEESTER
V.M.: Joannes COPPENS, oom
K.: Augustinus = 8 jr, Marie Joanne = 6 jr ende Philippus TAELMAN= 4 jr.
Een hofstede met de medegaende gronden groot 300 roeden in den wijck van Keuse abouterende
noort Anthone VAN DE WALLE oost Jan DE MEYERE suyt een bijlstuck jegens den deynschen
herwegh den hauder d’helft toegecommen als hauder bleven ten sterfhuyse van Francoise DE WULF
sijne 1ste huysvrauwe ende de wederhelft bij uytgrootinghe in daeten den 24ste augusty 1765
Een partije landt gelegen op den wijck van Keuse genaemt het Bosstuck groot 384 roeden den
hauder toegecommen bij coope van Carel GOETGEBUER den 18de Xber 1772 20ste july 1774
-----------------------------------------------------Judoca ROGIERS fa. Laureyns bij Joanna VAN DEN ABEELE (1ste x)
(Reg. 210 fo 163)
ste
overl. Gendt op den 27 9bre 1771 sonder lichaemelijcke descendenten
Erfgenamen: Elisabeth ROGIERS haer suster in huwelijck met Pieter DE LETTERE tot
Seveneecken Anna ROGIERS haer suster in huwelijck geweest met Marijn DE MAESSCHALCK
daervan een 5de aenkomt aen hun dochter Judoca DE MAESSCHALCK tot Calcken weduwe van
Pieter DE BELS ende een 5de aen Margriete Jacoba DE MAESSCHALCK oock hun dochter in
huwelijck met Jacobus BRAECKE tot Calcken ende een gelijck 5de bij Jan Baptiste
MAESSCHALCK sijn selfs ende de resterende twee vijfden bij Jacobus Francies ende Pieter Frans
als nog weesen sijne broeders. Een gelijck 4de moet genoten worden bij Francies ende Anne Marie
VAN MELE woonende tot Moerbeke sone ende dochter van Joannes VAN MELE ende Adriaene
ROGIERS die oock dochter was van de voorseyde Laureyns ende van Joanna VAN DEN ABEELE
thaeren 1ste huwelijcke. den leste 4de staecke in de vaderlijcke ende eenen vijfde in de moederlijcke
zijde wort verthoont bij Jan, Adriaen Frans, Lieven, Joanna ende Livijne Caroline VAN
KERCKVOORDE minderjaerighe kinderen van Pauwel VAN KERCKVOORDE met Marie
Guislaine ROGIERS oock dochter van de voorseyde Laureyns ende van Joanna VAN DEN
ABEELE thaeren 1ste huwelijcke
Den resterenden 5de staeck in de moederlijck zijde verthoont bij Joanna VAN DE VELDE, dochter
van Gillis ende van de voorseyde Joanna VAN DEN ABEELE thaeren tweeden huwelijck, in
huwelijck met Pieter CLAUWAERT tot Seveneecken
11de aug. 1774
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(Reg. 210 fo 171)
Pieter GOETHAELS fs Pieter , overl. Drongen den 28ste april 1774
Wdnr.in (1ste x): van Catharina DE PAUW
K.(1ste x) : Emanuel GOETHAELS sijn selfs man
Wdnr. (2de x) van Therese VAN DE KERCKHOVE zonder kinderen gebleven
Wdnr. (3de x) van Catharine VERHEGGE fa. Jan ende Joanna COCQUYT
K.(3de x): Jan = 25 jr ende Carel GOETHAELS = 20 jr
He.(4de x): Joanna DE COSTER geene kinderen geprocreert
Een hofstedeken in den wijck van Keuse bij den Vaerendriesch groot 39 roeden bij coope den
24ste dec. 1767 van Joannes BEYAERT gewesenen armmeester deser prochie 26ste oct. 1774
-----------------------------------------------------Petronelle VAN VOOREN fa. Joannes
(Reg. 210 fo 174)
de
overl. Dronghen den 5 maerte 1774 op den wijck van Slijndonck
Hr.: Francies DE MEYERE fs Philippe ende Joanna CLAEYS
K.: Carolina DE MEYERE in huwelijck met Pieter PRAET, Pieter sijn selfs man beth dan 25 jaeren,
Judoca getrauwt met Jacobus HEYNSSENS, Francoise = 20 jr, Agnes = 18 jr, Livijne = 15 jr, ende
Carel DE MEYERE = 13 jr
V.M.: Joseph VAN VOOREN fs. Joannes, eygen broeder van dese overledene 23ste nov. 1774
-----------------------------------------------------Rekeninghe die overgeeft Jan BIJL fs Christiaen als staende vooght over de (Reg. 210 fo 176)
ses minderjaerighe kinderen van wijlent Joannes LOOTENS ende Livina DE VREESE thaeren 3de
huwelijck van alsulcken ontfanck handelinge ende administratie hij over de kinderen genomen heeft
tsedert den 22ste juny 1763 date van het passeren van den SVG ten sterfhuyse van Livijna DE
VREESE voornoemt presenterende dese aen Albert ende Anthone LOOTENS bij competente aude
huns selfs, Pieter BERCKMOES in huwelijck met Joanna LOOTENS ende Pieter VERMEULEN in
huwelijck met Marie LOOTENS alsmede Isabelle ende Joannes LOOTENS beede als noch
minderjaerigh.
Op den 22ste juny 1763 is SVG overgebracht door Pieter CORTVRIENT als weduwaer van Livine
DE VREESE voornoemt
4de juny 1775
-----------------------------------------------------Pro Deo ende augmentatie van SVG toebehoorende Francies, Caroline, Marie ende Emerentiana
DIAS, minderjaerighe kinderen van Pieter DIAS hauder bleven ten sterfhuyse van Judoca COPPENS
fa. Francies ende Livijne VERHEGGE thaeren eersten huwelijcke met den overlijden van Livijne
VERHEGGE in Landeghem op den 27ste maerte 1774 . Welke weesen hebben gepresenteert eenen
sesden hooftstaecke dies de ander vijfve verthoont sijn bij Pieter COPPENS, Marie COPPENS
thuwelijck met Joannes BOGAERT tot Meerendre, Baptista COPPENS, Isabelle COPPENS in
huwelijck met Jan MOENS ende Catharina COPPENS jonge dochter haer selfs alle binnen de
prochie
van Landeghem ende alle kinderen van de voorschreven Frans COPPENS met Livina VERHEGGE
Judocus DE MULDER deelvoogt over de gemelde weesen
20ste july 1774
-----------------------------------------------------Augmentatie van SVG aencommende Jan, Adriaen, Francois, Lieven, Joanna (Reg. 210 fo 160v)
ende Livijne Caroline VAN KERCKVOORDE fa. Pauwel ende Marie Guislaine ROGIERS die
dochter was van Laureyns ende van Joanna VAN DEN ABEELE thaeren 1ste huwelijck met
toverlijden binnen de stadt Gendt den 27ste nov. 1771 van Judoca ROGIERS hunne moeye materneel
SVG geformeert ende gesloten den 2de october 1772.
Staenden voogt: Geeraert CORTVRIENT woonende binnen dese prochie van Drongen.
Compareerde Pieter CORTVRIENT onsen medegesel in wette welcken hem verclaerde te stellen
seker ende borge over Geeraert CORTVRIENT sijnen broeder
25ste sept. 1774
-----------------------------------------------------Bernardus STEYAERT fs. Geeraert bij Lievijne LANSMAN
(Reg. 210 fo 181)
overl. Dronghen den 3de january 1775 in den wijck van Noorthaut
He.: Marie Joanna COPPENS fa. Pieter ende Joanna DE SMET
V.P.: Lieven STEYAERT fs. Geeraert, broeder van den overledenen
K.: Lieven = 4 jr ende Pieter Francies STEYAERT = 1 jr.
15de maerte 1775
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Gillis VAN DEN BERGHE fs. Gillis ende Livijne CORNELIS
overl. Dronghen den 15de janurary 1774 in den wijck van Luchteren
He.: Anna VAN BEVEREN fa. Pieter ende Joanna DE VREESE
V.P.: Dionysius VAN DEN BERGHE oom
K.: Marie Joanna = 8 jr, Geeraert = 6 jr, Joannes = 4 jr ende Dionysius VAN DEN BERGHE = 2 jr
Een hofstede staende huwelijck geconquesteert deelsaem tusschen d’hauderigghe ende haer
kinderen geleghen in den wijck van Luchteren in dheerlijckhede van Schijnnelaere geseyt het
verberrende ingeclaveert in de prochie van Dronghen groot 150 roeden paelende oost de broeck
straete suyt mijnheer VAN LAEREBEKE noort d’hoirs Frans DE BACKER den overledenen
toegecommen bij coope van Carel VAN DER VENNE fs. Laureyns den 13de nov. 1773, belast met
eene losselijcke rente van 45 £ gr. wisselgeld capitaels in proffijte van Pieter VAN DER VENNET
in Gendt, bij dhauderigghe gebruyckt ende alwaer den overleden gestorven is
10de meye 1775
-----------------------------------------------------Joanna BOGAERTfa. Lieven bij Catharina VERHEGGHEN
(Reg. 210 fo 187v)
ste
overl. Dronghen den 27 meye 1774 in den wijck van de Schuyterstraete
Hr.: Joannes DE MUYTER fs. Lieven ende Joanna WILLEMS
V.M.: Lieven BOGAERT vader van de overledene
K.: Isabelle Theresia = 12 jr, Marie Catharine = 10 jr, Pieter Francies = 8 jr, Livinus Judocus = 5 jr
ende Marie Judoca DE MUYTER = 4 jr.
Hofstede landen ende bosch gelegen op het Paradijs groot vijf gemeten den hauder toecommende
10de meye 1775
bij coope van D’heer Philippus DE FAULX den 7de oct. 1763
-----------------------------------------------------Francies GOETHALS fs. Emanuel ende Marie Anna TIJTGAT
(Reg. 210 fo 193)
overl. Dronghen den 10de oct. 1774 in den wijck van Keuse daer men het noemt den Varendriesch
He. : Pieternelle EECKHAUTE fa. Geeraert ende Marie Catharine BRAECKMAN
V.M. : Judocus GOETHALS broeder van de overledenen
K.: Marie Catharine GOETHALS = 5 jr eenig kint
Een partije landt jegens Baerle ontrent 308 roeden.
Een partije landt op haelewijn cauter groot ontrent 350 roeden
Een hofstede gelegen aen den varendriesch op cheynsgrondt
5de july 1775
-----------------------------------------------------Betoogh tgonne midts desen overgeeft Livine VERGOTE fa. Jan als moeder ende vooghde over
Marie Magdalene Joanna ende Isabelle DE DAPPER nogh minderjaerigh gewonnen bij Adriaen DE
DAPPER tsijnen tweeden huwelijcke, benevens Anne Maria Rose DE DAPPER in huwelijck met
J. COMPARÉ, Dorothea DE DAPPER in huwelijck met Geeraert DE BEER, Jacobus DE DAPPER
bij competente aude sijn selfs in de coopsomme van den huyse ende erve bij d’overgeverigge
vercocht aen Joannes DE SCHRIJVER in daete 3de meye 1775 voor 433 £ 6 sch. 8 gr.
Den SVG van Adriaen DE DAPPER gesloten ende overgebracht den 25ste january 1761
Lieven DE DAPPER is overleden ten jaere 1774 in Bassevelde
5de july 1775
-----------------------------------------------------Pro Deo Jacobus DE SCHUYTER fs. Gillis bij Judoca DE MULDER
overl. Dronghen op den 25ste october 1775 in den wijck Vierheckens
Wdnr (1ste x) van Joanna ROGGHE
K.: Carolina DE SCHUYTER = 19 jr
V.M.: Joannes Francies LOOTENS oom causa uxoris
He.(2de x): Joanna Marie CORIJN fa. Pieter ende Monica POLET
K.(2de x): Monica = 17 jr, Rosa = 13 jr, Joannes Baptiste = 10 jr ende Pieter DE SCHUYTER = 8 jr.
Dorothea CORIJN ende Norbertus CORIJN zijn broer en zuster van Joanna Marie CORIJN
SVG gepasseert op den 28e sept. 1762 in de Baronie Van Nevele van Anna Marie MOERMAN
grootmoeder van Carolina DE SCHUYTER .
22ste nov. 1775
------------------------------------------------------
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Marie DE VREESE overjaerighe innocente fa. Lieven ende Joanna HANSSENS (Reg. 210 fo 198)
overl. Dronghen 9de nov. 1774 in den wijck van Keuse in de Raepstraete
V.M.: Lieven DE VREESE vader van de overledene
erfgenamen: Lieven DE KEYSER in huwelijck met Joanna DE VREESE, Pieter VAN VYNCK in
huwelijck met Marie Louise DE VREESE, Caroline, Pieter Josephus ende Livinus DE VREESE
bij competente aude hun selfs, Theresia DE VREESE = 23 jr
V.M.: Pieter MAENHAUT cosijn
Deel van hofsteden ende gronden aen haer toeghecommen bij successie van haere moederende
bijlevinge van haeren vader als van Marie Judoca MAENHAUT haere nichte
In Meerendre: een 8ste deel deurgaende haer toegecommen bij successie van haere moeder ende een
7de deel insgelijck 8ste haer toegecommen bij successie van de voornoemde Marie Judoca
MAENHAUT haer nichte wesende alsoo tsaemen een 7de deel deurgaende van een behuysde
hofstede in den wijck van Overbroeck groot 200 roeden west de straete suyt mijn heer CARDON
oost desen goede ende noort mijn heer HAEMERLIJNCK met een partije landt groot 400 roeden
geleghen achter de schuere
Item een gelijck deel van een partije landt den Braembulck groot 400 roeden suyt mijn heer
LICHTERVELDE west de straete noort mijn heer CARDON oost Geert HOLSBEKE
Een gelijck deel van eene partije landt geleghen op het cauterken groot 500 roeden suyt ende west de
weduwe MAENHAUT oost de weduwe Judocus HESSENS noort deselve wdwe MAENHAUT
Een partije landt in Hansbeke genaemt de Sleeuwhaeghe groot 600 roeden . . . . .
Grond van erfve in Landeghem .
Een gelijck deel van een behuysde hofstede aen den Heystendriesch groot 450 roeden.
Een gelijck deel van eene partije landt groot 597 roeden.
Een gelijck deel van een partije andt groot 178 roeden.
Een gelijck deel van eene partije landt genaemt den hamput 213 roeden . . .
De voorschreven hofstede ende gronden in Landeghem tsaemen in pachte gebruyckt bij den
voornoemden Pieter VAN VYNCK.
Een geheel wederhelft van een partije landt gelegen op den wijck van Keuse in Dronghen competeert
aen haeren vader in seker cauterken genaemt den Bergh in het 36e bel. arlo 14 10de nov. 1775
-----------------------------------------------------Inventaris van al de meubelen ten sterfhuyse van Jan DE MUYTER fs Lieven ende van Joanna
Marie MARTENS sijn huysvrouwe bij order van Pieter DE MUYTER op den 4de nov. 1775 in
presentie van Joannes Ignatius HOECK ende Joannes TOERCEL ende ten bijwesen van Lieven
BOGAERT voogt van de achtergelaeten weesen
. . . . . 1775
-----------------------------------------------------Bundel 260 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1776)
Joannes VAN BEVEREN fs. Pieter ende Joanna DE VREESE
(Reg. 211 fo 1v)
overl. Dronghen 11ste dec. 1775 op den wijck van Slijndonck
He.: Barberine DE BRAUWERE fa. Joos bij Joanna DE MUYNCK
K.: Joanna Marie = 8 jr, Joannes Francies = 4 jr ende Livinus VAN BEVEREN = 2 jr
V.P. : Geeraert VAN BEVEREN fs. Pieter voorseyt eygen broeder 14de febr. 1776
-----------------------------------------------------Jan DE BRABANDER fs. Jan, overl. Dronghen op den 8ste dec. 1775
(Reg. 211 fo 5)
Wdnr in (1ste x) van Pieternelle DE BRABANDER fa. Adriaen
K.(1ste x) : Andries, Lieven, Pieter ende Ludovicus DE BRABANDER , Pieter DE KLOET in
huwelijck met Marie Anne DE BRABANDER al bij competente aude van beth dan 25 jr.
Wdnr in (2de x) van Isabelle DE DAPPER fa. Lieven
K.: (2de x): Francies = 16 jr ende Joanna DE BRABANDER = 9 jr
V.M.: Laureyns DE RUDDER cosijn
He. : Marie DE BEIR fa. Pieter
Een hofstedeken groot ontrent 200 roeden teyndent de Beeckstraete
Andries DE BRABANDER voorseyt woonende in Mariakercke ende Lieven DE BRABANDER
voorseyt woonende tot Wondelghem
14de febr. 1776
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Joannes D’HAENENS fs. Jan bij Joanna OLIVIER, metser
(Reg. 211 fo 10v)
overl. Dronghen den 5de dec. 1774 in den wijck van Vierheckens
He.: Anna Marie VAN HOECKE fa. Jan bij Joanna Marie VAN DE WALLE
V.P.: Joannes D’HAENENS cosijn ende naesten bestaenden
K.: Francies = 16 jr, Cornelis = 8 jr, Joanna Catharina = 6 jr, Pieter = 4 jr Isabelle Theresia = 3 jr,
Sophia Cornelia D’HAENENS = 2 maent, geb. ca. 7 maenden naer de doodt van den overledenen
Een huys ende medegaende gronden in het dorp groot ontrent 40 roeden den overledenen
toecommende bij coope van Francies PANDAVIJN in daete 18de dec. 1762
Een partije land op de Boelenaere cauter groot een alf gemet bij dhauderigghe gebruyckt
Aen d’hauderigghe heeft gecompeteert bij successie ten sterfhuyse van haer vader een 5de deel met
haer ooms ende moeyen in een hofstede met de landen medegaende in Nazareth 28ste febr. 1776
-----------------------------------------------------Agnes MORTIER, jonge dochter fa. Philip bij Livijne DE MUYTER
overl. Dronghen op den 24ste febr. 1775
Hoirs: Lieven, Francies, Pieter ende Angeline MORTIER broeders ende suster van de overledene
V.P.: Carel MORTIER oom
Desen sterfhuyse competeert een cleyn huyseken staende op cheyns tegen den Vaerendries ende
verkocht aen Joannes DE MEYER den 1ste maerte 1775
27ste maerte 1776
-----------------------------------------------------Joosijntjen DE VOLDER fa. Joos bij Joosijntjen CNUDDE
(Reg. 211 fo 16)
overl. Dronghen den 16de april 1775 op den wijck van Keuse
Hr.: Joannes MYNCKE fs. Francois et Marie DE CARLIER
K. : Francois beth 25 jr, Joseph = 21 jr, Lieven MYNCKE = 18 jr.
V.M.: Judocus DE VOLDER broeder van de overledene
Aen dese sterfhuyse competeert d’edificien van een hofstede staende op 4 gemeten ende 5 roeden
erfve in Dronghen competerende dhoirs van Jr Franciscus Romandus MAHEU bij den hauder in
cheyns aenveirdt
24ste april 1776
-----------------------------------------------------Pieter MESTDAGH fs. Lieven bij Marie DE VREESE
(Reg. 211 fo 21)
overl. Dronghen den 14de dec. 1775 in den wijck van Keuse
He.: Marie Magdaelena MOEYKENS fa. Louys bij Marie Magdalena COPPENS
K. : Carolus ende Joannes beede bij oude hun selfs, Norbertus Livinus MESTDAGH = 21 jr
V.P.: Lieven MESTDAGH, broeder van den overledenen
8ste meye 1776
-----------------------------------------------------Pro Deo Judoca VYNCKE fa. Jan bij Livijne HEYE
overl. Dronghen den 29ste dec. 1768 in den wijck van Barelvelde
Hr. : Pieter COPPENS fs. Jacobus bij Lievijne DE BRABANDER
K.: Marie = 19 jr, Joanna = 18 jr, Rosa = 14 jr, Silvester = 12 jr ende Augustinus COPPENS = 8 jr.
V.M.: Maximiliaen IKET
8ste meye 1776
-----------------------------------------------------Marie VINTSEELE fa. Christiaen bij Marie DE SCHEPPER
(Reg. 211 fo 28)
overl. Dronghen den 26ste oct. 1775 in den wijck van Haelewijn
Hr.: Jan VAN DE GHEHUCHTE fs. Joos bij Catharine D’HAENENS
V.M.: Pieter VINTSEELE, broeder van alfven bedde van d’overledene
K.: Marie Magdalene = 21 jr, Francies = 18 jr, Joanna Judoca = 17 jr, Norbertus = 14 jr ende
Caroline VAN DE GHEHUCHTE = 12 jr. alle vijf s’overledene ende s’houders kinderen
Een hofstede bij den houder staende sijn 1ste huwelijck met Francoyse VLERICK geconquesteert, bij
dien tusschen s’houders kinderen van den 1ste bedde deelsaem, gheleghen op den wijck van
Haelewijn groot met het landt achter den huyse ontrent 500 roeden paelende zuydt de straete ende
Geert DE SCHUYTER west jonckheer VAN LAEREBEKE noort Joffr. Anne LE JEUNE wdwe van
Francoys DE BROUX oost d’hoors Sieur Adriaen WISSAERT ende een partije landt ghelegen als
vooren groot 34 roeden genaemt Thone de pauw vercreghen tot een 10de deel bij successie van sijne
22ste meye 1776
moeder ende de andere 9 deelen jegens sijne susters den 28ste juny 1752
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Francies DE BOEVER fs. Jan bij Livijne DE BAETS
(Reg. 211 fo 36v)
overl. Dronghen den 6de april 1775 in den wijck van de beekstraete
He.: Isabelle DE DAPPER fa. Adriaen bij Livijne BRAEM
V.P.: Lieven DE BOEVER broeder van den overledenen
K.: Joannes Francies = 19 jr, Marie Christina = 16 jr, Petrus Francies = 12 jr ende Marie Therese
DE BOEVER = 10 jr.
Een derde deel van een hofstedeken den overledenen toegekomen als hoir van sijne ouders ende de
twee resterende deelen geduerende desen huwelijck bij uytgrootinghe van sijne mede erfghenaemen
in daeten den 23ste febr. 1766 groot 50 roeden gelegen in den wijck van de beeckstraete, Lieven
GEIRNAERT fs. Jans met de wederhelft van ’t selve hofstedeken.
22ste meye 1776
-----------------------------------------------------Marie VAN DEN BERGHE fs. Pieter
(Reg. 211 fo 41)
overl. Dronghen den 1ste aug. 1775 in den wijck van Luchteren
Wdwe van Joseph BEELAERT
K.: Lieven BEELAERT, Joannes MOENTJENS in huwelijck met Livijne BEELAERT, Carel,
Joanna ende Pieternelle BEELAERT hun selfs ende Catharina BEELAERT = 22 jr
Jacobus VAN DEN BERGHE broeder van de overledene
22ste meye 1776
-----------------------------------------------------Joannes DE VREESE fs. Louis, overl. Dronghen 4de april 1776
Wdnr. (1ste x) van Pieternelle BISSCHOP
K.: Lieven DE VREESE sijn selfs man
Wdnr. (2de x) van Joanna BRUGGEMAN
K.: Marie Joanna = 13 jr ende Pieter MESTDAG = 10 jr weesekinderen van Joannes MESTDAG
bij Marie Anne DE VREESE
V.M.: Joannes MESTDAG voornoemt over sijne minderjaerighe weesen
He. (3de x): Anne Marie DE CLERCQ fa. Pieter
D’hauderigge bij uytcoopinge heeft becomen het deel van den voornoemde Lieven DE VREESE
voor de somme van 2 £ 11 sch. 8 gr. ende alsoo geregt is tot de drij deelen van viere
Een huyseken in cheyns met den backhoven ende voordere battementen gepresen in alf staende ende
alf liggende weerde volgens den cheynsbrief dies den grond competeert aen dheer Saint VAAST in
Gent de somme van 6 £ 10 sch. gr.
22ste meye 1776
-----------------------------------------------------Augmentatie van SVG die overgeeft Joannes MESDAGH fs. Lieven als vader ende staenden vooght
over sijne twee minderjaerighe kinderen te weten Maria Joanna = 13 jr ende Pieter = 10 jr tsijnen
1ste huwelijck bij wijlent Marianna DE VREESE fa. Joannes ende Joanna BRUGGEMAN als op hun
ghesuccedeert is bij den overlijden van Joannes DE VREESE ende Joanna BRUGGEMAN
beneffens Anna Marie DE CLERCQ fa. Pieter wdwe bleven ten desen sterfhuyse op daete desen
22ste meye 1776 ende ter interventie van sweesen oom Lieven DE VREESE 19de juny 1776
-----------------------------------------------------Pieternelle TOCH fa. Andries bij Anna SCHELSTRAETE
(Reg. 211 fo 46v)
de
overl. Dronghen den 2 april 1777
Hr.: Francois VERHELST fs. Joannes bij Pieternelle TOCH
K.: Angeline VERHELST in huwelijck met Joannes Baptista SERGEANT, Joannes Francois
VERHELST bij competente oude sijn selfs, Pieternelle Josepha = 20 jr, Lieven = 15 jr ende Carolina
VERHELST = 12 jr.
V.M.: Jan TOCH broeder van d’overledene
Hebben geduerende huwelijck een cheynspacht aengegaen jegens Pieter DE WULF fs Joos waerop
gebaut is een huys schuere stallingen ende cotten, beplant met fruyt ende andere boomen ende
haeghen geleghen in den wijck van Luchteren abouterende suyt d’hoors van mijn heer SAEMAN
noort Francois TOCH oost de broeckstraete groot in erfve 528 roeden inganck ghenomen kersavont
1750 de welcke tusschen den houder ende hoirs ghemeene ghebleven sijn 19de juny 1776
------------------------------------------------------
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Marie Magdalena GOOSSENS fa. Marcus bij Isabella NESSCHE
(Reg. 211 fo 52)
overl. Dronghen den 9de maerte 1776 in den wijck van Luchteren
ende Pieter DE RONNE fs. Francies bij Livijne MESTDACH
overl. Dronghen den 14de maerte 1776 in den wijck van Luchteren
K.: Theresia = 16 jr, Marie = 13 jr, Joannes = 10 jr, Livijne = 7 jr, Joanna = 5 jr ende Francies
DE RONNE = 1 jr 4 maenden
V.P.: Joannes DE RONNE broeder van den overledenen
V.M.: Francies GOOSSENS broeder van de overledene
Een huys staende op cheynsgrondt van mijn heer DRAECK causa uxoris ende alsnu verpacht in
profijte van de weesen aen Andries TOCH fs. Jan
17de july 1776
-----------------------------------------------------Lieven DE VREESE fs. Louis bij Anna DURMAN
(Reg. 211 fo 57v)
overl. Dronghen den 3de febr. 1776
Wdnr van Joanna HANSSENS fa. Jan bij Judoca MAENHAUT
K.: Pieter Josephus, Lieven ende Caroline DE VREESE alle drij bij competente oude hun selfs,
Theresia DE VREESE = 23 jr, voorts Lieen DE KEYSER in huwelijck met Joanna DE VREESE,
die naer de doodt van den overleden is commen te sterven ende Pieter VAN VYNCK vaderende
vooght van sijne drije kinderen verweckt met wijlent Marie Louise DE VREESE met naemen
Lieven, Joanna ende Lievijne VAN VYNCK
V.P.:Geeraert SCHELSTRAETE fs. Geeraert ende V.M.: Pieter MAENHAUT fs Mattheus
Gronden van erfven aen den overledenen ghecompeteert hebbende bij successie van sijne ouders
Een behuysde beschuerde ende bestalde hofstede met de helft van alle catheylen daer op staende dies
de wederhelft competeert aen sijne kinderen ende schoonkinderen in de Raepstraete groot 1000 roen
Twee partijen landt met ghelijcke helft van de catheylen in Dronghen op Barelcoutere zuyd Lieven
GILLIS als pachter west Lieven BEELAERT ende noort Philippus DE SMET groot 500 roeden
Een partije meersch ghenaemt Schaubeke op den wijck Keuse groot 500 roeden
Een partije meersch gelegen binnen de prochie van Schalafien in pachte ghebruyckt bij Jan Francies
STURBAUT ten 2 £ 6 sch; 8 gr. tsjaers. Een partije landt gelegen binnen de prochie van Amosie
groot 300 roeden . Het derde deel van eene thiende van de prochie van Oroo wesende Leen
Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert mitsgaders den SVG ten sterfhuyse van
Joanna HANSSENS gepasseert den 22ste july 1773
Dhelft van een partije landt dies de ander helft competeert aen de kinderen uyt den hoofde van den
voorseyde Joanna HANSSENS in seker couterken ghenaemt den bergh in Dronghen op den wijck
van Keuse aen de leye deel van meerder partije in het 36ste bel. arlo 14 groot 1441 roeden
abouterende daer aenne zuyt de riviere de leye noort den heere van Schoonberghe, west de prochie
van Baerle groot over het deel van den sterfhuyse tot 500 roeden
D’helft van een partije landt danof de ander helft competeert als vooren groot in het geheele
700 roeden gelegen op Baerle couter zuyt den deynschen herwegh over dit deel tot 350 roeden
3de july 1776
-----------------------------------------------------Lieven DE SMET fs. Jacobus bij Joosijntjen DE SCHUYTER
(Reg. 211 fo 73)
overl. Dronghen den20 dec. 1775 op den wijck van Luchteren
wdnr (1ste x) van Francoise DHAESE (SVG 4 febr. 1761)
K.: Jan DE SMET, Andries VAN DAMME in huwelijck met Anne Marie DE SMET, Christoffel
HUTSEBAUT in huwelijck met Joanna DE SMET,
He.(2de x): Marie DE WULF fa. Joos bij Joanna VAN HIJFTE
V.P.: Jacobus DE SMET rechtsweir van den overledenen
K.: Caroline = 14 jr, Godelieve = 13 jr, Pieternelle = 11 jr, Marie Francoise = 9 jr, Therese = 6 jr,
Lieven = 4 jr, Pieter Francois DE SMET = 1 ½ jr
Den overledenen heeft in cheynspacht gebruyckt een hofstede met een partije landt ghenaemt den
Ginstbulck tsaemen groot twee bunderen
3de july 1776
------------------------------------------------------

284

SVG

SVG

SVG

SVG

Vervolg Bundel 260 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1776)
Pro Deo Joanna VAN KERREBROECK fa. Gillis ende Marie GALENS
overl. Dronghen 28ste dec. 1775 in den wijck van Vierheckens op de Veirstraete
Hr. : Joseph VERMEERE (VERMEIRE) fs. Joannes bij Joanna DE COEN
V.P.: Lieven VAN KERREBROECK broeder van den overledene
K.: Marie Francoise = 9 jr, Colete VERMEERE = 7 jr
17de july 1776
-----------------------------------------------------Rekeninghe ende bewijs die bij dese overgeeft den procureur ende costumier (Reg. 211 fo. 82)
Francois Joannes NUTTYNCK ten versoecke van Sieur Carel VAN DER VENNET
brandewijnstocker binnen Dronghen als rentheffer over Joannes Baptiste DE BAERE fs Jacques als
debiteur der selver rente heeft vercocht sijne hypoteque voor de voornoemde rente mits het gebreck
ende de non voldoeninghe aen de clausulen overgevende aenden voornoemden DE BAERE . . .
31ste july 1776
-----------------------------------------------------Joannes TAELMAN fs. Joos ofte Judocus bij Petronelle MEULEMEESTER (Reg. 211 fo. 85)
overl. Dronghen den 24ste jan. 1776 in den wijck van Keuse
Wdnr. van Joanna COPPENS fa. Jan bij Joanna VERHEGGHEN (SVG 20ste july 1774)
V.P.: Joannes COPPENS fs. Jan voornoemt
K. : Augustinus = 10 jr, Marie Joanne = 8 jr ende Philippus TAELMAN = 6 jr
Een hofstedeken ende partije landt te coope geveylt den 17de sept. 1774 ende verbleven op Lieven
VAN HOECKE voor de somme van 232 £ 1 sch. gr. wisselgelt ende voor sijne comandt
ghedeclareert heeft Augustinus VAN DE WALLE
25ste sept. 1776
-----------------------------------------------------Martinus WIEME fs. Jan bij Anna Maria SCHELSTRAETE
(Reg. 211 fo 88v)
de
overl. Dronghen den 12 maerte 1776 in den wijck van Luchteren
He. Joanna BEELAERT fa. Lieven bij Maria LIPPENS
V.P.: Francies VLERICK oom causa uxoris
K.: Basinus = 18 jr, Marie Anne = 15 jr, Joanna = 12 jr, Marie Christina = 9 jr, Livijne Therese
= 7 jr, Catharina = 4 jr ende Carolina WIEME = 2 maenden
Gronden van erfven commende van sijn ouders
Een behuysde hofstede met den lochtinck boomgaert in den wijck van Luchteren groot 202 roeden.
Eenen ghebijlden bulck lands genaemt de waepen in den wijck van Luchteren groot 550 roeden
Een partije ettinghe ghenaemt de vierbulcken in den wijck van Luchteren groot 260 roeden
Gronden staende huwelijck geconquesteert deelsaem tusschen de houderigghe ende hoirs
Een behuysde hofstede sorterende onder d’heerlijckhede van Cathulle groot 160 roeden
Een partije landt groot 800 roeden in den wijck van Luchteren ligghende in een meerdere partije van
vier gemeten ghenaemt het Roodveldt bij coope van Jan DE ROOSE den 17de febr. 1769
S’houderigghens sijde houdende gronden van erfven, een partijken maeymeersch in de prochie van
Vinderhoute in De Poucke groot 100 roeden
25ste sept. 1776
-----------------------------------------------------Joannes DE MUYTER fs. Joos bij Pieternelle DOBBELAERE
(Reg. 211 fo 95)
ste
overl. Dronghen den 28 jan. 1776 in den wijck Vierheckens op de Veirstraete
He.: Anna Marie SCHELSTRAETE fa. Jan bij Livijne HUTSEBAUT
K.: Anna Maria Petronella = 12 jr, Joannes Francies = 9 ½ jr ende Dorothea DE MUYTER = 8 jr
V.P.: Joannes HERTELEER susters kindt van den overledenen ende naesten bestaenden
Contract antenuptiael voor notaris Maximiliaen DE SCHUYTER tot Gendt
Compareerde Joannes Francies DE MUYTER fs. Joos ende Pieternelle DE DOBBELAERE
jonghman bij competente oude sijn selfs woonende in Drongen ende Anna Maria SCHELSTRAETE
fa. Joannes ende Livijne HUTSEBAUT jonghe dochter bij competente oude woonende in Dronghen
ter presentie van Pieter DE MUYTER broeder van den bruydegom ende Constantinus DE WEVER
fs. Lieven . . . desen 18e dec. 1763
Een behuysde hofstede met den lochtinck ende boomgaert binnen de Vier Heckens groot 274 roen
gecocht van de vooghden over de weesen van Pieter SERGEANT den 3de nov. 1751
Een partijken meersch ghelegen als vooren groot 149 roeden
9de oct. 1776
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Pieter DE MUYTER fs. Joos ende van Petronelle DE DOBBELAERE
overl. Dronghen den 14de maerte 1776 op het dorp onbedegen
Welcken staet wordt ghemaeckt tusschen Marie SCHELSTRAETE als moeder ende staende
vooghde over de drij minderjaerighe kinderen gewonnen met Jan DE MUYTER die broeder was van
vollen bedde van desen overledenen, voorts Joannes Josephus ende Frans Joannes HERTELEER
benevens de weese van Ignatius DE BACKER staende sijn 1ste huwelijck met Marie Petronelle
Therese HERTELEER fs. ende fa. Pieter HERTELEER ende van Joanna Catharina DE MUYTER
thaeren 1ste huwelijck die oock suster was van desen overledenen ende Livijne Joanna VAN
HOOREBEKE beth 25 jr. haer selfs fa. Judocus Joannes ende van de gheseyde Joanna Catharina
DE MUYTER thaeren 2de huwelijck.
Een Leen te weten een huys ende grondt op het dorp wijck vier heckenen op hem ghesuccedeert
ten sterfhuyse van sijne auders SVG ghesloten den 14de sept. 1750 ende moet volghen aenden
voornoemden Joannes Josephus HERTELEER als autsten mannelijcken hoir
Denombrement verleent aen Gillis DOBBELAERE fs. Marten den 19de jan. 1683
4de dec. 1776
Een hofstede op het dorp groot 15 roeden in het 17de bel. arlo 215
-----------------------------------------------------ende 1ste augmentatie toebehoorende de drij minderjaerighe weesen van (Reg. 211 fo 103v)
Jan DE MUYTER fs. Joos ende Petronelle DE DOBBELAERE de weesen toecommende met den
overlijden van Pieter DE MUYTER hunnen oom overleden onbedegen den 14de maerte 1776 op het
dorp, ten wiens sterfhuyse de weesen bij representatie van wijlent hunnen vader tsaemen hebben
verthoont eenen 2de staeck benevens Joannes Josephus ende Frans Joannes HERTELEER ende de
weese van Ignatius DE BACKER staende sijn 1ste huwelijck met Marie Petronelle Therese
HERTELEER fs ende fa. Pieter HERTELEER ende van Joanna Catharina DE MUYTER thaeren
1ste huwelijck ende Livijne Joanna VAN HOOREBEKE fa Judocus Joannes ende van de voorseyde
Joanna Catharina DE MUYTER thaeren 2de huwelijck die oock suster was van vollen bedde van den
overledenen, welck goet overgebracht is door Marie SCHELSTRAETE sweesen moeder, benevens
Judocus VERCAUTEREN, tevooren staenden vooght over de selve weesen. Er is eerst gebracht een
Leen te weten een huys ende grondt op het dorp wijck vierheckenen tgonne gevolght is aen den
voornoemden Joannes Josephus HERTELEER als hoir feodael bij het branden van drij distincte
keirsen sijn verkocht ende in proffijte verbleven een huys stede ende erfve ghestaen op het dorp
groot 15 roeden. Item eene partije landt op den Boelenaere ghenaemt het Keylandt groot 187 roeden
paelende suyt oost den erfachtighen heere der selver prochie, suyt dhoirs VERSMISSEN, west
Sebastiaen HOECK noort tghebruyck van Carel VAN DER VENNET onder andere in pachte
ghebruyckt bij Judocus STARCKE begrepen onder den vierden coop
Een partijken landt ghenaemt het officierken groot 76 roeden paelende oost den luchterschen
kerckwegh suyt dhoirs van Jacobus VAN RENTERGHEM begrepen onder den 5de coop . . .
-----------------------------------------------------Pieternelle BAELE fa. Pieter bij Marie DE WAELE
(Reg. 211 fo 106v)
overl. Dronghen den 23ste sept. 1777 in den wijck van Luchteren gnenaemt het voorgheborchte
Hr. : Joannes VAN DE GHEHUCHTE fs. Jacobus bij Marie VAN BEVEREN
V.M.: Joannes BAELE broeder van de overledene
K.: Isabelle Theresia = 7 jr, Marie Joanna = 5 jr, Joannes Baptista = 4 jr ende Carolina = 1 jr.
Blijft gemeene de deurgaende helft van den gront van eene hofstede als mede den gheheelen huyse
ende stallinghen benevens het aenghelegen landt in den wijck van Luchteren west de Luchterstraete
waervan de ander helft competeert aen Pieter VAN DE GHEHUCHTE fs. Jacobus groot ontrent 453
roeden hem toegecommen bij coope van Jacobus sijnen vader den 27ste april 1766 18de dec. 1776
-----------------------------------------------------Lievijne VINDEVOGHEL fa. Norbertus bij Anna Maria DOBBELAERE
overl. Dronghen den 10de april 1776 in den wijck van Slijndonck
Hr.: Carel VAN DER VENNET fs. Lieven bij Theresia DE VREESE
V.M.: Joannes VINDEVOGHEL broeder van d’overledene
K.: Livinus Augustinus = 9 jr, Theresia = 6 jr ende Lucia VINDEVOGHEL = 3 jr.
Een hofstede ghestaen op cheyns grondt in den wijck van Slijndonck competeert aen jr Hieronimus
Olivier LIMNANDER heere van Zulte
18de dec. 1776
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Joosijntjen VAN DER VENNET fa. Laureyns bij Joanna DE WULF
overl. Dronghen den 17de meye 1776 in den wijck van Luchteren
Hr.: Pieter MORTIER fs. Arnaut bij Susana CROES
K.: Arnaut, Joannes, Francies ende Martinus MORTIER bij competente oude huns selfs ende
Joannes Baptist CLAES in huwelijck met Judoca DE MEYERE te vooren weduwe van Joseph
MORTIER die oock zoone was van desen houder met d’overledene ende moeder ende vooghde over
haer kinderen te weten : Pieter = 23 jr, Arnaut = 21 jr, Joannes Baptista = 14 jr ende Isabella
MORTIER = 12 jr.
Item Carel LOONTJENS in huwelijck gheweest met Caroline MORTIER die oock dochter was van
den houder met d’overledene ende vader ende voogdt over sijne 5 kinderen te weten: Pieter = 20 jr,
Christina = 18 jr, Jacobus = 14 jr, Emerentiana = 12 jr ende Marie LOONTJENS = 5 jr.
V.M.: Carel VAN DER VENNET broeder van de overledene
Een hofstede in den wijck van Luchteren op cheynsgrondt welcken cheynsgrondt nu ghecocht is bij
Martinus MORTIER voornoemt
30ste july 1777
-----------------------------------------------------Bundel 261 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1777)
Judoca VERMEULEN fa. Joannes bij Joanna DE VREESE
(Reg. 211 fo 126v)
overl. Dronghen den 5de nov. 1776 in den wijck van Vierheckens
wdwe (1ste x) van Guilliaeme VAN BRAECKEL
K.: Joannes = 23 jr ende Lieven VAN BRAECKEL = 19 jr
V.M.: Adriaen VERMEULEN broeder van de overledene
Hr.: Gillis VAN VLAENDEREN fs. Jacobus bij Marie BEIRNAERDT
29ste jan. 1777
-----------------------------------------------------Laureyns MORTIER fs. Carel
(Reg. 211 fo 130v)
overl. Dronghen op den 14de sept. 1776
He.: Joanna DE MEYER fa. Jan
K.: Joanna Marie = 11 jr, Adriaen =9 jr, Caerel Bernard = 8 jr, Marie Jacoba = 6 jr ende Jan
Baptiste MORTIER = 2 jr
V.P.: Carel MORTIER vader van den overledenen
-----------------------------------------------------Anne Marie DE VOGELAERE fa. Lieven bij Lievijne CLAEYS
(Reg. 211 fo 138v)
ste
overl. Dronghen den 23 dec. 1776
Hr.: Joannes VAN HOVE
K.: Joanna = 25 jr, Ferdinandus = 23 jr, Carel = 21 jr, Carolina = 20 jr, Catharine = 16 jr,
Anne Marie = 14 jr, Regina = 11 jr, Marie Anne = 5 jr ende Pieter Francois VAN HOVE = 4 jr
V.M. : Andries DE VOGHELAERE broeder van de overledene
Bij opdracht van Christoffel LAGAERT ende Martijntien NEEREMAN heeft den hauder dhelft
ghecompeteert wanof de wederhelft was competerende aen wijlent Jan UYTTERVELDE van een
behuyst hofstedeken met eene partije lant ende meubelen achterghelaeten bij dito LAGAERT in de
prochie van Vinderhaute geduerende het huwelijck vercocht aen Jan STANDAERT in huwelijck met
de weduwe van den voornoemden UYTTERVELDE
Een hofstedeken in Dronghen bij coope van Mhr Christiaen Joseph WALWIJN ridder heere van
26ste febr. 1777
Roelinghs etc. tot Ipere den 9de sept. 1759 groot in erfven 517 roeden
-----------------------------------------------------Judocus PETERS fs. Judocus bij Florentia BRAEM, overl. Seeverghem op den 19de maerte 1774
erfgenamen: Judocus VAN ROYE tot Drongen in huwelijck met Maria PETERS, Joannes Baptiste
VAN DEN BERGE tot Zinghem thuwelijck hebbende Livijne PETERS, beede kinderen van
Judocus in sijn 1ste huwelijck met Marie VAN HOEKE alfve susters van den overledene.
Alsmede Therese PETERS in huwelijck met Joannes VAN DEN BULCKE tot Meyghem ende
Alexander PETERS jongman sijn selfs tot Hundelghem lande van Aelst, alle twee kinderen van dito
Judocus in sijn 2de huwelijck bij Marie Anne SCHAUBROECK oock alfve suster ende broeder van
den overledenen mitsgaders Joannes ende Carel PETERS alsnoch beede minderjaerigh kinderen
van dito Judocus in sijn 3de huwelijck bij Florentia BRAEM voorseyt
V.M.: Jacobus BRAEM tot Nevele
11de meye 1774
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Augmentatie van SVG omme Joannes ende Carel Pieter PETERS beede minderjaerighe kinderen
van Judocus PETERS ende Florentia BRAEM beyde overleden in Drongen van al sulcke successie
als op deselve weesen is ghedevolveert met de doodt van Judocus PETERS hunnen broeder,
jongman, overleden op den 19de maerte 1774 op de prochie van Seeverghem.
Vier zesde deelen in de vaderlijcke zijde sijn toecommende aen Judocus VAN ROYE tot Drongen in
huwelijck met Marie PETERS ende Joannes Baptiste VAN DEN BERGHE tot Zinghem in
huwelijck met Livijne PETERS, beyde kinderen van Judocus voorseyt in sijn 1ste huwelijck met
Marie VAN HOEKE, alsmede Therese PETERS in huwelijck met Joannes VAN DEN BULCKE tot
Meyghem ende Alexander PETERS jongman tot Hundelgem beyde kinderen van dito Judocus in sijn
tweede huwelijck bij Marie Anne SCHAUBROECK.
V.M.: Jacobus BRAEM over de twee voorschreven minderjaerighe weesen 26ste maerte 1777
-----------------------------------------------------Pieter DE MOOR fs. Carel bij Jacquemijne DE SWEEMER
(Reg. 211 fo 146v)
overl. Drongen den 29ste aug. 1776 in den wijck van Haelewijn
Wdnr (1ste x) van Judoca COMPREZ
He.(2de x): Joanna DE MEYER fa. Jacobus bij Joanna COPPENS
K.: Marie Françoyse DE MOOR = 1 jaer
V.P.: Jacobus VAN KERREBROECK cosijn causa uxoris
Een 3de deel van een hofstede bij uytgrootinghe van sijne hoirs ten sterfhuyse van zijn 1ste
huysvrauwe Judoca COMPREZ in daeten den 21ste sept. 1773 ende de twee resterende deelen bij
uytgrootinghe van sijnen swager van sijn 1ste huysvrauwe Joannes COMPREZ den 15de jan. 1775
Een hofstede in haelewijn groot 472 roeden ende dhelft van een partije landt gelegen op haelewijn
couter groot 600 roeden waervan dander helft competeert Joannes COMPREZ 23ste april 1777
-----------------------------------------------------Gillis DE VREESE fs. Lieven ende van Isabelle DE VLIEGHER
overl. Dronghen den 8ste april 1777 in den wijck van Slijndonck
ende sijne huysvrouwe Isabelle COCQUYT fa. Pieter oock
overl. Dronghen den 15de april 1777 in den wijck van Slijndonck
K.: Anna Maria = 15 jr, Pieter = 12 jr ende Joannes DE VREESE = 3 jr
V.P.: Jacobus DE VREESE eyghen broeder van den overledenen woonende tot Lootenhulle
V.M.: Joannes COCQUYT tot Mijghem
Zij hebben gewoont op eene partije landt in cheyns pachte genomen bij Judocus DE DOBBELAERE
fs. Lodewijck ende Lieven DE VREESE fs. Lieven van mijn heer VAN HULTEM ende
publiquelijck hebben vercocht op den 29ste meye 1777 aen Lieven DE BOEVER 18de juny 1777
-----------------------------------------------------Marie DE VREESE fa. Pieter overl. Drongen op den 5de jan. 1777 in den wijck de Doore
Plasenstraete
Wdwe van Pieter VAN KERREBROECK fs. Pieter
K.: Pieter VAN KERREBROECK Joanna VAN KERREBROECK thuwelijck hebbende Engelbertus
JAEGERS, Livijne VAN KERREBROECK thuwelijck hebbende Augustinus DE VOS
Een huys op cheyns wanof den gront competeert Joncker DUBOIS de Schoondorp
Eene partije landt ontrent de Doore Plaesstraete groot ontrent 280 roeden ende is vercocht op den
27ste febr. 1777 aen Mattheus TEMMERMAN
3de meye 1777
-----------------------------------------------------Pieter DIAS fs. Francies bij Isabelle DE VOS
(Reg. 211 fo 150v)
overl. Drongen den 20ste febr. 1777 in den wijck van Halewijn
Wdnr (1ste x) van Judoca COPPENS fa. Frans
K. (1ste x): Francies = 23 jr, Carolina = 22 jr, Marie = 19 jr ende Emerentiana DIAS = 15 jr
V.P.: Pieter DE CLERCQ oom causa uxoris
V.M. : Pieter COPPENS
He.(2de x): Marie CANOOT fa. Joannes bij Livijne WYLLE
K. (2de x):: Joanna Catharina DIAS = 10 jr
7de meye 1777
------------------------------------------------------
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Mr. Petrus Dominicus Cornelis VAN PEENE, chirurgijn
(Reg. 211 fo 166v)
fs. Dominicus bij Joanna VAN DAMME
overl. Drongen op den 14de meye 1776 in den wijck Vierheckens
He.: Dorothea HOORIE fa. Jacobus bij Livijne SCHAUT
K.: Marie Jacoba =14 jr, Catharina Elizabeth = 12 jr, Francies Ignatius = 11 jr, Livijne = 6 jr ende
Rosa VAN PEENE = 4 jr
V.P.: Henricus JOCQUÉ
Een hofstede in den wijck van Haelewijn groot met den boomgaert ende lochtinck 176 roeden den
overledenen toegekomen bij coope van dhoors van Joosijntjen DE PAUW weduwe van Guilliaeme
DE SCHUYTER in daeten den 18de january 1775 ende in pachte ghebruyckt wordende bij Jan
DE SCHUYTER fs Guilliaeme
2de juny 1777
-----------------------------------------------------Anna Marie REYNAERT fa. Gillis, overl. Dronghen op den 8ste febr. 1777 (Reg. 211 fo 153v)
Hr.: Joannes VERBAUWEN fs. Jacobus
K.: Francies VERBAUWEN bij competente aude van beth dan 25 jr, Lieven VAN DE GEHUCHTE
in huwelijck met Marie VERBAUWEN, Joannes VERBAUWEN = 23 jr, Anghenesse = 19 jr ende
Bernardus VERBAUWEN = 14 jr.
V.M.: Joseph REYNAERT fs. Gillis oom
Een huys staende op cheynsgront gelegen ontrent de Boskeete competerende aen mijn heer
Bernardus HAEMELIJNCK in Gendt
4de juny 1777
-----------------------------------------------------Pro Deo Pieter FORTIE fs. Gilain bij Joanna LIPPENS
overl. Dronghen den 18de july 1776 in het dorp
He.: Pieternelle VAN DE PUTTE fa. Lieven bij Joosijntjen DOBBELAERE
V.P.: Gilain FORTIE vader van den overledenen
K.: Jacobus = 16 jr, Carolus Albertus = 10 jr, Marie Joanna = 8 jr, Anna Catharina = 6 jr,
Pieter Frans = 4 jr, Augustinus = 3 jr ende Bernarda FORTIE = 3 maenden geboren ontrent ses
maenden na de doodt van den overledenen.
18de juny 1777
-----------------------------------------------------Pieter VAN DER VENNET fs. Carel ende van Joanne DE PUYT
overl. Dronghen den 16e meye 1776
He.: Livina Petronelle DE MEYERE fa. Jan ende van Jacquemijntien LANTSMAN
K.: Carel = 16 jr ende Isabelle Theresia VAN DER VENNET = 13 jr
V.P.: Pieter Francies GILLIS (baes waegemaeker op het dorp) thuwelijck hebbende Marie
Magdaleene VAN DER VENNET eyghen suster van den overledenen
Een hofstede groot tot 300 roeden commende bij coope van dhoors van Joanna VAN DEN HEEDE
van daeten den 9de nov. 1774
25ste juny 1777
-----------------------------------------------------Joanna VAN KERREBROECK fa. Philippus bij Anna Marie ROMEDE
(Reg. 211 fo 163)
overl. Dronghen den 2de febr. 1777 in den wijck van Luchteren
Hr.: Joannes DRIEGHE fs. Jacobus bij Joanna VAN DE GHEHUCHTE
K.: Francies = 6 jr, Anthone = 4 jr ende Livinus DRIEGHE = 19 maenden
V.M.: Norbertus GOEGEBUER in huwelijck met de zuster van d’overledene
Aen den houder is competerende een hofstede met de schuere stallen boomen ende haeghen daerop
staende in den wijck van Luchteren groot 500 roeden hem toecommende uyt den hoofde van sijne
moeder Joanna VAN DE GHEHUCHTE fa. Pieter nogh belast met het recht van bijleve aen
s’houders vader Jacobus DRIEGHE den welcken alsnogh de helft van den huyse is ghebruyckende
zuydt de straete west Martinus VAN HEULE noort een dreefken ofte broeckstraetjen oost mijn
heer DRAECK causa uxoris
Een partije landt genaemt het Caelestuck ofte Brugge groot 250 roen abouterende in het gheheele
oost ende zuydt mijnheer HAEMERLIJNCK west de Calene noort Pieter DE WULF
Compareerde Joseph WIBO fs. Karel welcken comparant sigh verklaerde te stellen seker ende
borge over Joannes DRIEGHE fs. Jacobus houder bleven.
2de july 1777
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Marie DE WULF fa. Joos bij Joanna VAN HIJFTE
(Reg. 211 fo 170)
overl. Dronghen den 16de april 1777 op den wijck van Luchteren
Wdwe (1ste x) van Lieven DE SMET
K.: Caroline = 15 jr, Godelieve = 14 jr, Pieternelle = 12 jr, Marie Francoise = 10 jr, Therese = 7 jr,
Lieven = 5 jr ende Pieter Francois DE SMET= 3 jr
V.P.: Jacobus DE SMET naesten bestaenden
V.M.: Pieter DE WULF broeder van de overledene
Hr.: Joseph DE MEYERE fs. Lieven bij Marianna EECKAUT
Het 5de in dhelft van twee partijen lant als nu één sijnde gelegen op den capelacker groot 796 roeden
Het vijfde als vooren van een partije lant op den capelacker groot 187 roeden
Het vijfde als de voorseyde van een partijken bosch voortijts ghenaemt het conijne bosselken ende
nu plantsoen bosselken groot 20 roeden
Deze goederen s’overledene auders toegecommen bij coope van dhoirs van Niclaey
MENSCHBRUGGE den 10de juny 1771 ende worden ghebruyckt bij s’overledene moeder
Aen den hauder ende d’overledene sijn competerende en huys op een partije lant genaemt den
Ginstbulck groot twee bunderen in cheynspachte aenveirt van mher Willem Ignace PIJCKE
Geeraert DE WULF fs. Jooris woonende in Nazareth stelt zich seker ende borge over Pieter DE
WULF fs. Joos ten sterfhuyse van Marie DE WULF fa. Joos
16de july 1777
-----------------------------------------------------Pro Deo Pieter VAN DER VENNET fs. Lieven bij Anna SNOECK
overl. Dronghen 20ste april 1777 in den wijck van Keuse
He.: Joanna HUTSEBAUT fa. Pietrer bij Lievijne TOCH
K.: Pieter LOOTENS ende Cornelia VERVENNE sijne huysvrouwe, Joannes VERVENNE bij
competente oude sijn selfs, Joseph = 22 jr, Carel = 18 jr ende Lievijne = 15 jr.
V.P.: Francies VAN DER VENNET broeder van alfven bedde
Een hofstedeken wesende een kleyn huyseken sonder verder catheylen in de prochie van Dronghen
op Gapaertcauter op cheynsgrondt paelende noort oost ende suyt Jan DE MUYTER 30ste july 1777
-----------------------------------------------------Angeline EVERAERT fa. Simoen bij Pieternelle DE BRABANDER
(Reg. 211 fo 174)
overl. Dronghen op den 13de juny 1777 in den wijck van Baerelvelde
Hr.: Jacobus LOOTENS fs. Anthone bij Françoise MOLFAUT
K.: Joseph LOOTENS = 10 maenden
V.M. : Joseph EVERAERT broeder van alfven bedde met d’overledene 30ste july 1777
-----------------------------------------------------Pieter DE BAETS fs. Jooris bij Joanna DE MEYER
(Reg. 211 fo 177)
overl. Drongen op den 13de april 1777
Wdnr (1ste x) van Petronelle VAN DER STEENE
K.: Pieter ende Joannes DE BAETS
Wdnr (2de x) van Petronelle DE MEYER fa. Jeronimus bij Francoise VERBAUWEN
K.: Martinus, Andries ende Caroline DE BAETS alle drij bij competente aude hun selfs, Judocus
DAUW in huwelijck met Joanna DE BAETS, Anthone BILLIET in huwelijck met Livijne DE
BAETS, Louis DE WEVER in huwelijck met Isabelle DE BAETS, Judocus DE BAETS = 20 jr.
V.P.: Judocus VERVINCK fs. Jan ende V.M.: Marten DE MEYER fs. Jeron
Meubilaire venditie gehouden op den 26ste april 1777
26ste sept. 1777
-----------------------------------------------------Joannes DE SMET, jonghman fs. Lieven bij Joanna VERLEYE
(Reg. 211 fo 181v)
overl. Dronghen op den 4de july 1777
erfgenamen: Judocus DE SMET broeder van vollen bedde bij competente oude sijn selfs,
Twee kinderen uit het 2de huwelijck van Joanna VERLEYE voornoemt met Lieven DE CLERCQ:
Caroline = 22 jr ende Marie Francoise DE CLERCQ = 20 jr
V.P.: Pieter DE SMET oom van den overledenen
Lieven DE CLERCQ voornoemt vader ende vooght over sijn kinderen
24ste july 1777
------------------------------------------------------
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Adriaene ROELANDT fa. Judocus bij Marie WIJNNANDT
(Reg. 211 fo 185)
overl. Dronghen den 6de oct. 1776 in den wijck Luchteren proprieteyt van Mher HAMERLINGH
Hr.: Pieter BAETEN fs. Carel bij Catharine BAERT
Kamervooght: Joannes BIJL Schepenen, mits de verre afghelegentheydt s’overledens broeder
K.: Judocus Joannes = 16 jr, Constantinus Joannes = 12 jr, Joanna Catharina = 10 jr ende Adrianus
Francies BAETEN = 5 jr.
8ste oct. 1777
-----------------------------------------------------Jacobus VAN RENTERGHEM fs. Joos ende van Joanna DE ROOSE (Reg. 211 fo 188v)
overl. Dronghen den 21ste juny 1776 aen het dorp
He.: Joanna Livina BEYAERT fa. Joannes ende van Petronelle GOETHIJN
V.P.: Sieur Carel VAN DER VENNET oom causa uxoris
K.: Petronelle Judoca geb. 31ste maerte 1755, Marie Joanna geb. 5de aug. 1756, Anna Marie Christine
geb. 10de maerte 1758, Therese Jacoba geb. 11de maerte 1763, Joanna Francoise geb. 6de maerte 1765
Caroline Jacoba geb. 17de nov. 1770 ende Norbertus Joannes geb. 30ste jan. 1775
Een partije bosch binnen de prochie van Dronghen in de lanckschooten groot ontrent 400 roeden
Een partije landt ghenaemt het dreefstuck groot ontrent 736 roeden
Twee partijen meirsch nevens elckanderen gelegen in de Bourgoeyen groot 1000 roeden
Den overledenen heeft vercreghen gronden van erfven van sijnen broeder Jan Baptist VAN
RENTERGHEM tot Sevile in Spagnien coopman, gedaen in de maent juny 1763 10de oct. 1777
-----------------------------------------------------Norbertine WAEGEBAERT fa. Daniel
(Reg. 211 fo 197v)
overl. Drongen op den 9ste febr. 1777 in den wijck van Slindonck
Weduwe van Lieven DE MULDER fs. Jan
K.: Pieter VAN HULLE in huwelijck met Judoca DE MULDER, Joannes DE VREESE in huwelijck
met Joanna DE MULDER, Lieven VAN DER STICHELEN thuwelijck met Jacoba DE MULDER,
het kindt Bernardus MESTDAGH fs. Jan ende Marianne DE MULDER, Carel VAN BEVEREN in
huwelijck met Isabelle Rosa DE MULDER, Pieter WAETERMEULEN in huwelijck met Agnesse
DE MULDER, Caroline DE MULDER , Emanuel DE MULDER = 22 jr
V.P.: Judocus DE MULDER V.M.: Norbertus VAN RENTERGHEM
Een behuysde hofstede onlangs nieuw gebauwen ende noch een ander huys daer oock staende in
den wijck van Slindonck groot ontrent 400 roeden, het cleen huyseken gebruyckt bij den hoir
Pieter VAN HEULE overgever in desen.
22ste oct. 1777
-----------------------------------------------------Pro Deo Isabelle WITTEVRONGEL fa. Pieters ende Louyse VAN MEENEN
overl. Drongen den 6de meye 1773 op den Varentdriesch wijck Keuse
Hr.: Marten FORTIE fs. Guillijn
K.: Francies = 17 jr, Joanna Jacoba = 16 jr, Emanuel = 13 jr, Lievijne = 10 jr, Joannes = 7 jr ende
Jacobus FORTY = 5 jr
V.M.: Geeraert WITTEVRONGHEL oock fs. Pieters oom
10de sept. 1777
-----------------------------------------------------Joanna DE JAEGHERE fa. Jan bij Pieternelle ENGELS
(Reg. 211 fo 202v)
overl. Dronghen op den 23ste july 1776 in den wijck van Vierheckens
Wdwe van Joannes LOYS fs. Anthone bij Elizabeth VAN ONDERBERGHE
K.: Augustinus = 17 jr, Francies = 15 jr ende Dorothea LOYS = 12 jr.
V.P.: Ludovicus DE COCK cosijn
V.M.: Pieter DE JAEGHERE broeder van d’overledene
Laurentius Gerulphus ende Ludovicus LOYS twee broeders van halfve bedde 5de nov. 1777
-----------------------------------------------------Joannes Baptiste COPPENS fs. Martinus bij Joanna Louise MAENHAUDT (Reg. 211 fo 206v)
overl. Dronghen den 13de october 1777 in den wijck van Noorthoudt
He.: Joanna Marie DE VLIEGHER fa. Francies bij Marie HAECK
K.: Joanna Louise COPPENS = 5 maenden
V.P. : Martinus COPPENS voornoemt als grootvader
17de dec. 1777
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Pieter MORTIER fs. Pieter bij Elizabeth SCHAUT
(Reg. 211 fo 209)
overl. Dronghen op den 13de oct. 1777 in den wijck van Keuse in het Neerhof van mijn heer
PILCAM
He.: Marie MESTDAGH fa. Lieven bij Joanne GERRENAERT
K. : Carolus Franciscus = 5 jr ende Joannes Baptiste MORTIER = 2 jr.
V.P.: Norbertus MORTIER fs. Pieter voorseyt, oom
Aen den overledenen heeft ghecompeteert tot een 7de part in eene behuysde hofstede benevens sijne
broeders ende zusters in Nevele ende geduerende dese huwelijck is vercocht 18de jan. 1778
-----------------------------------------------------Lieven VAN BEVEREN fs. Jan bij Marie DE VREESE
(Reg. 211 fo 216)
overl. Dronghen op den 22ste jan. 1778
Wdnr van Joanna CRAEYENAERE fa. Christoffel
K.: Philippus, Pieter, Joannes ende Joanna VAN BEVEREN bij competente oude hun selfs,
Philippe COPPENS ende Pieternelle VAN BEVEREN sijn huysvrouwe.
V.P.: Geeraert VAN BEVEREN fs. Pieters ende V.M.: Herman CORNELIS fs. Joos
over Marie CORNELIS = 14 jr, kind van Pieter bij Catharina VAN BEVEREN fa. Lieven bij
Joanna CRAEYENAERE
De hofstede ende medegaende gronden aen den overledenen gecompeteert sijn vercocht aen
Philippe COPPENS hoir causa uxoris
25ste febr. 1778
-----------------------------------------------------Pro Deo Anna Marie DE SCHRIJVER fa. Guilliaeme bij Joosijntjen DE MULDER
overl. Dronghen op den 14de april 1776 in den wijck van Vier Heckens
Hr.: Jan MOREEL fs. Jan bij Marie BLAUWERS
K.: Regina = 10 jr, Marie = 8 jr ende Joannes MOREEL = 4 jr.
V.M.: Guilliaem DE SCHRIJVER voornoemt
6de meye 1778
-----------------------------------------------------Pro Deo Joannes MOREEL fs. Jan bij Marie DE BLAUWERE
overl. Drongen den 25ste aug. 1777 in den wijck Vier Heckens
Wdnr (1ste x) van Catharina DE POORTERE fa. Maurus bij Marie VAN RIJSSEL
K.(1ste x): Joanne Judoca MOREEL = 21 jr eenigh kindt
Wdnr (2de x) van Anna Marie DE SCHRIJVER
K.(2de x): Regina = 11 jr, Marie = 9 jr ende Joannes MOREEL = 5 jr.
V.P.: Martinus MOREEL broeder van alfven bedde van den overledenen
V.M.: Andries EVERAERT ende Guilliaeme DE SCHRIJVER
6de meye 1778
-----------------------------------------------------Rekeninghe Maximilaen IKET fs. Pieter woonende in Dronghen als cosijn paterneel ende staenden
vooght over Marie IKET fa. Joos ende van Marie Catharine VAN DEN NESTE dit van alsulcken
ontfanck als hij gehadt heeft van het passeren van den SVG den 26ste july 1770 ten sterfhuyse van
Marie Catharine VAN DEN NESTE sweesen moeder
Heeft ontfanghen uyt d’handen van Joanna VERBAUWEN huysvrouwe van Joannes VAN DAMME
de somme van 3 £ 12 sch. courant over ses jaeren crois eender obligatie
6de meye 1778
-----------------------------------------------------Den eersaemen Pieter CORNELIS fs. Joos bij Isabelle BEELLAERT
(Reg. 212 fo 1)
overl. Dronghen den 8ste jan. 1778 in den wijck van Noorthaut
He.: Anne Marie VAN PARIJS fa. Jacques bij Marie PIJFROEN te vooren weduwe van Joannes
DE VREESE fs. Carel
K.: Augustinus VAN DE WALLE in huwelijck met Isabelle Judoca CORNELIS ende Anna Marie
Catharine CORNELIS = 20 jr
V.P.: Judocus CORNELIS broeder van den overledenen
Een partije lant binnen dese prochie op den wijck van Bossevelde ghenaemt het Sonnevelt
abouterende noort oost dhauderigghe ende haere kinderen thaeren 1ste huwelijck verweckt met
Joannes DE VREESE voornoemt bij coope van Francois VAN DE WALLE den 11de maerte 1767
in pachte ghebruyckt bij Jan Baptista DE VREESE
25ste meye 1778
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Joanne VAN WANZEELE fa. Pieter bij Judoca VAN HUFFEL
(Reg. 212 fo 262)
overl. Drongen den 21ste april 1777 in den wijck van de Schuyterstraete
wdwe (1ste x) van Pietrer DE VREESE
K.: Lieven ende Judoca DE VREESE beede bij competente oude hun selfs
Hr.: Philippus LIJBAERT fs. Judocus bij Joanne DE SCHEEMAECKER
Judocus Bernardus LIJBAERT = 23 jr
V.M.: Judocus VERMEIRE swaeger van d’overledene
De overledene heeft ghecompeteert d’helft van eene meersch in de prochie van Laethem ende is
vercocht ten tijde van hun huwelijck.
Compareerde in persoone Joseph Charles DE MEYERE machtigh bij procuratie gepasseert voor den
notaris Jan Baptist DE KEGHEL over Isabelle VAN WANZEELE fa. Pieter weduwe van Lieven
DE MEYERE cedente ter eendere ende Philippus LIJBAERT cessionaris ter andere, welken eersten
comparant verclaerde uyt erfven te gaen van alle de goederen ende te concenteren dat daer inne
gegoedt wordt den voornoemden Philippus LIJBAERT den 6de nov. 1776, van een hofstede in de
Schuyterstraete bij gifte van Isabelle VAN WANZEELE voorseyt.
15de july 1778
-----------------------------------------------------David tKINT, in sijn leven ontfanger van de werken der stad Gent overl. op den 15de july 1770
ende Joe Agnes VERKINDERT fa. Jan als weduwe bleven nu oock overl. op den 10de 9bre 1776
K.: Louis tKINT ontfanger van stads werken, George Francois BUYCK procureur in den raede van
Vlaenderen in huwelijck met Joe Theresia Tkint ende Sieur David tKINT ende voorts Sieur Joannes
Baptist COPPENS bij competente aude sijn selfs fs. Sieur Jan Baptist bij wijlent Maria tKINT,
mitsgaders den voornoemden Sr Jan Baptist COPPENS d’oude als vader ende vooght over Sr
Bernardus, David Francois, Theresia Josepha Francisca,(overl. 10de dec. 1776) Marie
(overl. 16e maerte 1777) ,Ludovicus ende Laurentius COPPENS sijne ses alsnog minderjarighe
kinderen gewonnen bij de meer gemelde Joe Marie tKINT .
23ste july 1778
-----------------------------------------------------Joannes Baptiste CORDI fs. Lucas,
overl. Drongen op den 25ste april 1776 in den wijck Vierheckens
He.: Marie VLERICK fa. Jan bij Catharine MOENTIENS
K.: Joanna Theresia = 8 jr, Pieter Francies = 6 jr, Joannes = 4 jr ende Marie Anne = 18 maent
geboren seven maenden naer de doodt van den overledenen
V.P.: Joseph DE POORTER schepenen deser prochie als hier toe aensocht mits de verre
afghelegentheyt van den naest bestaenden van den overledenen.
29ste july 1778
-----------------------------------------------------Pro Deo Caroline ROOSEBOOM fa. Pieter bij Jacquemintjen VERCRUYSSEN
overl. Drongen op den 8ste april 1778 in den wijck van de beeckstraete aen den meerschkant
Hr.: Pieter VAN DEN BERGHE fs. Abraham bij Marie Anne VOLCKAERT
K.: Catharina = 10 jr, Dionisius = 8 jr, Carel = 6 jr ende Pieternelle VAN DEN BERGHE = 2 maent
V.M.: Jooris BUYSSE oom causa uxoris
Een kleyn huyseken staende op cheyns grondt van Lieven DE MEYER fs. Carel 29ste july 1778
-----------------------------------------------------Pieter HEYE fs. Lieven bij Joanne SCHELSTRAETE, onderjaerigh
(Reg. 212 fo 10v)
overl. Dronghen op den 29ste juny 1777 in den wijck van Luchteren
V.P.: Lieven HEYE als vader ende staenden voogt ende representant van eenen 7de staeck
Erfgenamen: Jooris LIPPENS ende Christina HEYE sijne huysvrouwe,
V.M.: Ludovicus SCHELSTRAETE oom van den overledenen in plaetse van sijn vader die blind is.
Caroline = 24 jr, Livijne = 23 jr, Marie Anna = 21 jr, Francies = 15 jr ende Catharina HEYE = 12 jr
Alle vijfve kinderen van Lieven bij Joanne SCHELSTRAETE
29ste july 1778
-----------------------------------------------------Pro Deo Francies VAN HOE overl. Drongen op den 23ste dec. 1776 in den wijck van Vier Heckens
He.: Livijne VAN HULLE fa. Joannes bij Marie PAPENS
V.P.: Josephus DE POORTER Schepenen deser prochie mits d’houderigghe van geen vrienden weet
K.: Philippus VAN HOE = 6 jr hoir unicq
29 july 1778
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Catharina NEYT fa. Philippus
(Reg. 212 fo 20v)
overl. Drongen op den 20ste april 1778 in den wijck van Luchteren
Hr.: Lieven DE BRABANDER fs. Pieter
K. : Pieter = 13 jr, Caroline = 10 jr ende Anna Marie DE BRABANDER = 2 ½ jr.
V.M.: Carel DE VOS oom
Een partije lant gelegen in den wijck Luchteren groot 175 roeden actueel in cheynse aengetrocken
wordende bij den armen deser prochie ende daer op gebauwt is door Lieven DE DAPPER een clijn
huyseken
23ste sept. 1778
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die maeckt ende overgeeft Philippus GOEGEBUER als staenden
voogt over Pieternelle GOEGEBUER minderjaerighe dochter van Pieter bij Livijne COCQUYT
sedert den 13de juny 1776 daete van den SVG ten sterfhuyse van Isabelle Rosa GOEGEBUER
sweesens suster. SVG van Livijne COCQUYT gepasseert den 7de sept. 1757 .
Judocus SERGEANT sweesens styfvader
2de oct. 1778
-----------------------------------------------------Marie KESTELOOT fa. Jan bij Joanne VERLEYE
(Reg. 212 fo 31v)
overl. Drongen op den 24ste aug. 1778 in den wijck van Baerelvelde
Hr.: Joseph CORNELIS fs. Jan bij Livijne CLAES
K.: Pieter CORNELIS bij competente aude sijn selfs lantsman, Caroline = 22 jr, Francies = 20 jr
ende Philippine CORNELIS = 11 jr.
V.M.: Judocus DE PAEPE
Een hofstede met het partijken landt daer aen gelegen wesende dhelft van een meerder hofstede ende
partije land groot 300 roeden in Baerelvelde d’eene helft als hoir ten sterfhuyse van haere ouders
ende het ander helft bij uytgrootinghe van haere medehoors op 29ste april 1767 18de nov. 1778
-----------------------------------------------------Joseph VERMEIRE fs. Joannes bij Joanne DE COEN
(Reg. 212 fo 38)
overl. Drongen op den 26ste aug. 1778 in den wijck Vierheckens
Wdnr (2de x) van Joanne VAN KERREBROECK fa. Gillis bij Marie GALENS
K.: Marie = 12 jr ende Colette VERMEIRE = 10 jr
Kamervoogt: Joseph DE POORTER schepenen, mits men van geen naeste bestaende en weet
He.(3de x): Angeline THIENPONDT fa. Joannes bij Joanne WILLEMS
16de dec. 1778
-----------------------------------------------------Pieternelle VAN KERCKVOORDE fa. Paulus bij Joanne VERMEERSCH (Reg. 212 fo 26)
overl. Dronghen den 3de april 1778 in den wijck van Slijndonck
Hr.: Geeraert VAN BEVEREN fs. Pieter bij Joanne DE VREESE
K.: Joanne Marie = 20 jr, Isabelle = 18 jr, Pieter = 16 jr, Judocus = 14 jr, Joannes = 12 jr ende
Jacobus VAN BEVEREN = 7 jr.
V.M.: Judocus VAN KERCKVOORDE broeder van de overledene
Een hofstedeken met de gronden tsaemen groot 200 roeden in den wijck van Slijndonck, den houder
een sevenste part toecommende bij successie van zijne ouders ende de ses ander parten bij
uytgrootinghe van sijne broeders ende susters in daeten 22ste jan. 1769
4de nov. 1778
-----------------------------------------------------Judocus PIJNDAVIJN fs. Anthone
(Reg. 212 fo 29)
overl. Drongen op den 12de oct. 1778 aen Meerscantmeulen
Wdnr (1ste x) van Margriete BERCKMOES fa. Jan
He.(2de x): Joanna COPPENS fa. Lieven
K.(2de x) : Francies Louis Anthone = 20 jr, Regina Francisca = 18 jr ende Marie Christine = 13 jr.
V.P.: Sieur Joannes PODEVIJN cosijn
Een partije lant in de Schuyterstraete genaemt het lange stuck groot 650 roeden den overledenen
toecommende ten sterfhuyse van Livijne Margriete BERCKMOES sijne 1ste huysvrauwe
Een behuysde hofstede eene herberghe genaemt den Roeden Hoedt gestaen aen den meerscant
meulen groot met den gront 640 roeden bij coope vercregen jegens Sr. Augustinus BAES per
2de dec. 1778
contract van den 19de sept. ende 1ste oct. 1760
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Pro Deo Pieter DE FOREEUW fs. Adriaen bij Livine PROVOST
overl. Dronghen op den 22ste oct. 1777 in het kleen huyseken staende op het groot pachthof van de
paters Chartreusen in den wijck van de Beekstraete
He.: Judoca DE VREESE fa. Pieter bij Joosijntien PROVOST
K.: Joanna Catharine = 10 jr, Pieter Emanuel = 8 jr ende Veronica DE FOREEUW = 4 jr.
V.P.: Joannes DE FOREEUW broeder van den overledenen
24ste maerte 1779
-----------------------------------------------------Joannes VAN BEVEREN fs. Jan bij Livijne AERTS
(Reg.211 fo 219)
overl. Dronghen op den 17de juny 1777 in den wijck van Slijndonck
wdnr (1ste x) van Joanna VAN HOVE
K.: Marie Rosa = 13 jr, Jan Francies = 10 jr, Pieter Francies = 8 jr en Jacobus = 5 jr
V.P.: Pieter VAN BEVEREN broeder van den overledenen
V.M.: Francies VAN HOVE
He.(2de x): Joanna DE MEYER fa. Carel bij Anna Maria BEELAERT
K.(2de x) : Joannes Bernardus = 2 jr ende Livinus VAN BEVEREN = ses weken ende geboren ses
maenden naer het overlijden van den overledenen
Een hofstede gelegen op Slijndonck Driesch groot 172 roeden bij coope op den 1ste febr. 1764
Een partije landt op den Meelacker groot 255 roeden
Een partije land ghenaemt de Bijlocke ligghende ghemeene met de hoors van Joannes
SERWEYTENS groot 172 roeden
Een partije meersch liggende op de prochie van Vinderhoute groot 150 roeden
25ste febr. 1778
-----------------------------------------------------Elizabeth DE POORTER fa. Joseph bij Catharina DE VOS
(Reg.211 fo 225)
de
overl. Dronghen den 14 jan. 1776 ende
Francies COPPENS, meulenaere van Meerschkant meulen, fs. Lieven bij Marie WILLEMOT
overl. Dronghen den 17de oct. 1776
K.: Lieven = 14 jr, Judocus COPPENS = 10 jr
V.P.: Augustinus COPPENS als broeder van den overledenen
V.M.: Joseph DE POORTERE voorseyt
De eerste overledene was gherecht in eene hofstede met de medegaende gronden onder boomgaert
ende lande benevens haer andere broeders ende susters bij succssie ten sterfhuyse van hunne
moeder deselve gheleghen in den wijck van de Schuyterstraete
Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert deelsaem tusschen hunne hoirs
Een partije zaeylandt genaemt den Mulder ofte Waermoes Lochtynck abouterende oost de
ghewesene paters Jesuiten zuydt den aermen van Dronghen west Laureyns VAN LERBERGHE
ende noort de paters Chartreusen groot 300 roeden
Een ghebijlde ettynghe nu genaemt Suyckermeersch gelegen in de Bourgoiën groot 1626 roeden
abouterende oost Joncker George VAN CROMBRUGGHE ende Joncker Jeronimus LIMNANDER
zuydt de majesteyt west joncker PENNEMAN ende noort den selven CROMBRUGGHE dese partije
landt den overledenen toeghecommen bij coope volghens coopcontract in daeten 8ste febr. 1769
ende sijn ghebruyckt gheweest bij d’overledenen
8ste april 1778
-----------------------------------------------------Rekeninghe die bij desen maeckt Judocus GOETHALS fs. Emanuel lantsman binnen dese prochie
als vooght paterneel over de drij minderjaerighe weesen van wijlent Joannes GOETHALS ende
Marie VAN HOOREBEKE sijnen overleden broeder ende swaegerinne tsedert den 13de meye 1772
Den SVG is gepasseert ende gesloten den 10de oct. 1764
Ter hand nemende den SVG geformeert ten sterfhuyse van Emanuel GOETHALS fs. Pieter sweesen
grootvader gepasseert den 13de meye 1772 men bevind dat de weesen daerbij te goed komen tot
103 £ 16 sch. 11 gr. 10 dnrs daer onder begrepen de 17 £ 5 sch. 0 gr. hun insgelijcks bij licquidatie
aengerekent tot laste van Francois GOETHALS hunnen oom
Den rendant brenght alhier in ontfanck ten proffijte van de weesen de somme van 17 £ 10 sch. gr.
over 5 jaer crois de rente van 100 £ gr. wisselgeld
------------------------------------------------------
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Joanna Catharina WALRAEVE fa. Joannes Baptiste bij Livijne D’HAENENS (Reg. 212 fo 34)
overl. Drongen op den 2de oct. 1778 in den wijck van Luchteren
Hr.: Ludovicus BEKAERT smid, fs. Joannes Baptista bij Marie DE STAUTE
V.M.: Joannes Baptiste WALRAEVE voornoemt
K.: Joannes Baptiste = 8 jr ende Pieter Livinus BEKAERT = 7 jr
Aen den houder competeert een hofstede met een smisse ende boomen groot met een partijken landt
ende met den cheynsgront van den erfachtighen heere waerop het woonhuys is staende t’samen beth
233 roeden aen den houder toegekommen de helft bij coope van Gaspaert VAN HEULE fs.
Balthazar ende d’ander helft bij uygrootinghe van d’hoors van s’overleden 1ste huysvrauwe
Een partije land gelegen in den wijck van Luchteren groot beth 400 roeden bij coope van Joannes
COCQUYT fs. Pieter met consorten in daete den 2de meye 1771
13de jan. 1779
-----------------------------------------------------Rekeninghe die bij desen doet Pieter CORTVRIENT Schepenen deser prochie als voogd over de
minderjaerighe innocente weese Joannes Baptiste VAN QUATHEM tsedert den 2de july 1777
Den overgever maeckt alhier ontfanck van de somme van 3 £ 5 sch. 8 gr. over sijne successie ten
sterfhuyse van Joe Marie Magdalena HUTSEBAUT overleden tot Gent
21ste jan. 1779
-----------------------------------------------------Anna Jacoba DE RHO (DE RO) fa. Jan bij Isabelle DE POTTER
(Reg. 212 fo 40v)
overl. Drongen den 24ste maerte 1778 op het dorp
Hr.: Francies Anthonius STOCKMAN fs. Pieter ende van Theresia DELA MOTTE
K.: Sebastiaen Anthone, Livinus Petrus, Paulus Dominicus ende Jan Francois STOCKMAN alle bij
competente aude hun selfs, Isabella Clara STOCKMAN in huwelijck met Anthone Frans DHONT,
ende Catharine Joanne STOCKMAN in huwelijck met Francois HORIE, Dorothea Jacoba = 19 jr
ende Anne Livine STOCKMAN = 17 jr
Kamerdeelvooght: Sieur Joseph DE POORTER Schepenen deser prochie
Een behuysde hofstede op het dorp groot 400 roen bij coope jegens Maximiliaen DE SCHUYTER
geauthoriseerden over Marie Anne NEETESONNE van daete 15de april 1762 24ste febr. 1779
-----------------------------------------------------Joannes VAN DER HULST fs. Pieter bij Livine VAN DER STICHELE
(Reg. 212 fo 45)
overl. Drongen 26ste febr. 1778
He.: Anne Marie VAN BUYLAERT fa. Lieven bij Joanna MAENHOUDT
K.: Augustinus ende Maria Anna VAN DER HULST bij competente oude hun zelfs, Judocus
GAUBEEN in huwelijck met Joanna VAN DER HULST, Christiaen GOETGELUCK in huwelijck
met Caroline VAN DER HULST ende Daniel VAN DER HULST = 24 jr
V.P.: Augustinus VAN DER HULST broeder van alfven bedde
Een hofstede op eeuwigen cheyns grond gelegen op den Elschhoeck Driesch groot 81 roeden
Een partije landt gelegen op den cleynen gappaert couter groot 476 roeden 10 maerte 1779
-----------------------------------------------------Pieternelle NEEZE fa. Joannes bij Marie HAECK
(Reg. 212 fo 48v)
overl. Dronghen op den 25ste dec. 1778 in den wijck van Luchteren
Hr.: Pieter HEBBERECHT fs. Jacobus bij Anne Marie DE WEERT
K.: Marie Anna = 13 jr, Joanne Marie = 11 jr, Jan Francies = 6 jr ende Norbertus = 3 jr
V.M.: Frans DE VLIEGER styfvader van d’overledene
24 maerte 1779
-----------------------------------------------------Joannes Enghelbertus DHAENENS fs. Pieter ende van Joosijntjen COPPENS (Reg. 212 fo 51)
overl. Dronghen den 2de july 1778 in den wijck van Keuse
Wdnr in (1ste x) van Marie DHAENENS fa. Philippe
K.: Pieter Francies = 17 jr, Maximilianus = 15 jr, Livinus = 12 jr ende Joanne Marie = 9 jr
He.: Joanne Caroline DE VREESE fa. Lieven ende van Marie Anna VAN DE JUCHTE
K.(2de x): Joannes Baptiste = 6 jr ende Carel Francies DHAENENS = 4 jr
V.P. : Joannes Hubertus DHAENENS eyghen broeder van den overledenen
Een hofstede op cheynsgront die competeert aen Joncker Anthone TRIEST groot tot 575 roeden
Een partije saylant op cheyns gront in Dronghen groot 450 roeden bij coope van den advocaet
VAN DE WEGHE
21ste april 1779
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Betoogh ende renseingh van goede het gonne Joanna COPPENS weduwe bleven ten sterfhuyse van
Judocus PIJNDAVIJN staende voogde over haere drij minderjaerighe kinderen met naemen
Franciscus Louis Anthone, Regina Francisca ende Marie Christine PIJNDAVIJN is doende uyt den
hoofde van de authorisatie aen haer verleent in daete 24ste maerte 1779 betoogh te doen van het
gonne s’weesen proffijtte is van de coopsomme van de vercochte goederen met den overlijden van
hemlieden vader gesloten den 2de dec. 1778 overgevende aen den deelvoogt Joannes PODEVIJN in
Gendt .
Een partije lant in Drongen aen den Meerschcantmeulen genaemt het lange stuck groot 650 roen is
vercocht geworden in daeten 10de maerte 1779 aen Pieter BAUTERS
22ste sept. 1779
-----------------------------------------------------Lievijne DE CLERCQ fa. Jan ende Pieternelle PATIJN fa. Joos
(Reg. 212 fo 54)
ste
overl. Dronghen 25 dec. 1778 op en wijck van Slindonck
Hr.: Jacobus VERBANCK fs. Jan ende Anglina DE WULF
K.: Marie Joanna = 22 jr, Lieven = 18 je ende Joannes VERBANCK = 5 jr
V.M.: Joannes PATIJN fs. Joos voorseyt, oom
Gronden van erfve ende catheylen binnen huwelijck geconquesteert
Een behuysde hofstede op den wijck van Slijndonck groot 104 roeden abouterende oost den dries
zuyt den eirwegh ende noort Carel VAN BEVEREN uyt welcke gront is vercheynst aen Judocus
MESTACH ontrent 13 roeden ten 7 guldens sjaers waerop den selven heeft gebauwt een nieuw
steenen huys volgens den cheyns brief danof sijnde ende wanof den resterende gront bestaet in een
bomgaert beplant ende betimmert met haegen boomen ende een steenen huys bestaende in twee
woonijnghen al welcke groene ende drooge catheylen hier op staende sijn gemeene 21ste april 1779
-----------------------------------------------------Francies DE VREESE fs. Joannes bij Anna GOETHALS
(Reg. 212 fo 56)
overl. Dronghen op den 28ste dec. 1778 in den wijck van Baerelvelde
He.: Joanna GOETHALS fa. Dominicus bij Anna Marie DE SCHUYTER
K.: Joannes Bernardus = 8 jr, Pieter = 6 jr, Isabelle = 4 jr ende Franciscus DE VREESE = 7 weken
geboren vijf weken naer de doodt van den overledenen
V.P.: Pieter Francies DE VREESE cozijn van den overledenen
21ste april 1779
Pieter Frans ende Joannes DE SCHEPPER fs Lieven ende van Marie DE VREESE verclaeren de
kinderen van Frans DE VREESE die hij ghewonnen heeft bij Joanne GOETHALS te ontslaen van
een somme van 12 £ 5 gr. courant soo veele de voorseyde Joanne GOETHALS t’ onsen proffijtte
heeft gebracht in de SVG van haeren man toorconde den 28ste oct. 1781
-----------------------------------------------------Francies MORTIER fs. Pieter bij Judoca VAN DER VENNET
(Reg. 212 fo 58v)
overl. Dronghen op den 28ste juny 1778 in den wijck Schuyterstraete daer men ‘tnoemt Bassebeeke
Wdnr in (1ste x) van Marie Francoise SNAUWAERDT, fa. Guilliaeme bij Jacoba MAENHOUDT
K.(1ste x): Marie Anne = 21 jr ende Aldegonde MORTIER = 18 jr
V.P.: Joannes MORTIER broeder van den overledenen
V.M.: Baudewijn DE MEYER swaeger causa uxoris
He.(2de x): Adriane VEREECKEN fa. Joannes bij Marie VERMEULEN
K.: (2de x): Pieter = 14 jr, Joanna = 10 jr, Judoca = 8 jr, Joannes = 6 jr ende Magdalena MORTIER
= 5 weken geboren 8 maenden naer het overlijden van den overledenen.
21ste april 1779
-----------------------------------------------------Rekeninghe die bij desen doet ende overgeeft Francois Joannes NUTTYNCK procureurende
costumier binnen dese prochie van Drongen als geauthoriseerden ontfanger tot het innen ende het
doen der collecte der 2 venditien ten versoucke van Pieter BAETEN lantsman aen de bosqueete
presenterende dese aen den selven BAETEN
19de meye 1779
------------------------------------------------------
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(Reg. 212 fo 64v)
Joanna MARTENS fa. Lieven bij Helena DE MEYER (in zijn 3de x)
overl. Dronghen op den 25ste oct. 1775 in den wijck van den Schuyterstraete
ende haer man Joannes DE MUYTER fs. Lieven bij Joanne WILLEMS
overl. Dronghen den 28ste oct. 1775
Broeders ende zusters van Joanna MARTENS: Pieter, Lieven, Angeline, Anne Marie getrouwt met
Pieter VAN DER HULST ende Theresia MARTENS in huwelijck met Joannes HOSTE ende
Jan Baptiste = 23 jr, Carolus = 21 jr ende Philippus MARTENS = 19 jr
V.M.: Helena DE MEYERE voorseyt
V.P.: Pieter MARTENS
Wdnr in (zijn 2de x) met Joanna BOGAERDT
K.(2de x): Isabelle Theresia = 15 jr, Marie Catharine = 13 jr, Pieter Franciscus = 11 jr,
Livinus Judocus = 8 jr ende Marie Judoca DE MUYTER = 7 jr
V.P.: Lieven DE MUYTER vaderlijcken oom ende V.M.:Lieven BOGAERT moederlijcken
grootvader .
D’helft van een hofstede land ende bosch in Drongen op het Paradijs dies de wederhelft competeert
aen zijne kinderen als hoors van hunne moeder groot 2 ghemeten en alf bij coope van d’heer
Philippus DE FAULX in daeten 7de oct. 1763
19de meye 1779
-----------------------------------------------------Elizabeth LIPPENS fa. Olivier bij Marie CLAES
(Reg. 212 fo 68v)
de
overl. Drongen op den 5 jan. 1779 in den wijck van Keuze
Wdwe in (1ste x) van Anthone LOOTENS
K.(1ste x): Lieven DE BRABANDER in huwelijck met Christine LOOTENS
Hr.(2de x) : Joannes DE SCHUYTER fs. Jan bij Louise VERCRUYSSEN
K.(2de x): Pieter VLERICK in huwelijck met Francoise DE SCHUYTER , Joannes = 20 jr ende
Livijne DE SCHUYTER = 8 jr
V.M.: Joannes LIPPENS broeder van d’overledene
Den houder heeft met de overledene een huyzeken gemaeckt staende op den grond van dhoirs van
Jouffrauw Isabelle DE BUNST op naer pacht van Francies DE POORTER 2de juny 1779
-----------------------------------------------------Livijne VAN DER STICHELE fa. Joannes Baptiste bij Joanne CORIJN
(Reg. 212 fo 71v)
overl. Drongen op den 9de febr. 1779 in den wijck van De Schuyterstraete
Hr.: Augustinus DE DAPPER fs. Lieven bij Livijne DE VREESE
K.: Joanna Marie = 14 jr ende Monica DE DAPPER = 12 jr.
V.M.: Lieven VAN DER STICHELE broeder van de overledene
Een partije land daer eenen voetwegh doorloopt in de Schuyterstraete groot 651 roeden bij coope
van Jor Gislain George BALDE heere van Cattenaye etc. van daete 22ste dec. 1760
Een behuysde hofstede in de Schuyterstraete groot onder boomgaerdt ende lochtynck 156 roeden
bij coope van den Eerweerden heer Antonius Josephus DE DRAECK presbyter Canoninck van de
exempte Cathedraele kercke van St Baefs in daete van den 23ste nov. 1764 16de juny 1779
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen overgeeft Joannes DE RONNE (Reg. 212 fo 75)
als staende vooght over Theresia, Marie, Joannes Livijne, Joanna en Francies DE RONNE alle sesse
minderjaerigh, achtergelaeten bij wijlent Pieter DE RONNE ende Marie Magdalena GOOSSENS
voor de administratie door hem ghenomen tsedert den 17de july 1776 daete van het overdraegen van
den SVG over de weesen ten sterfhuyse van hunnen vader ende moeder
16de juny 1779
-----------------------------------------------------Dorothea DE ROOSE fa. Pieter bij Pieternelle DE WULF
(Reg. 212 fo 77)
overl. Dronghen op den 19de meye 1779 in den wijck van Haelewijn
Hr. Joannes AERTS fs. (niet gegeven) bij Isabelle MARTENS
K.: Joannes = 4 jr, Pieternelle = 2 ½ jr ende Francoise AERTS = 5 maenden
V.M.: Joannes LOOTENS broeder van alfven bedde
Een deel van een partijken landt bij d’overledene ten huwelijck gebracht groot 100 roeden op
haelewijn couter in pachte gebruyckt bij Joannes LOOTENS fs. Lieven lantsman 14de july 1779
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Lucia DE VRIENT fa. Boudewijn bij Isabelle COMPRÉ
(Reg. 212 fo 80)
overl. Dronghen op den 4de april 1779 in den wijck van Haelewijn
Hr. Joannes Baptiste MAES fs. Pieter bij Livijne DE VREESE
K.: Pieter Francies = 18 jr, Marie Anne = 13 jr, Marie Joanne = 9 jr ende Pieternelle MAES = 6 jr
V.M. : Pieter DE VRIENT broeder van de overledene
Pieter DE SCHUYTER fs Jan lantsman in Landeghem verklaert hem te stellen seker ende borge over
Joannes Baptiste MAES houder bleven
14de july 1779
-----------------------------------------------------Pro Deo Marie Theresia DE WINTER fa. Joseph bij Adriana FAELE
overl. Dronghen op den 16de meye 1779 in den wijck Haelewijn
Wdwe in (1ste x) van: Pieter BISSCHOP
K.(1ste x): Joseph = 21 jr, Pieternelle = 18 jr, Joanna Catharina = 15 jr, Rosa = 13 jr ende Lieven
BISSCHOP = 11 jr
V.P.: Joseph BISSCHOP, swaeger van d’overledene
V.M.: Laureyns DE WINTER, broeder van d’overledene
Hr.(2de x): Francies DE MEESTER fs. Arnaut bij Judoca ROS
K.(2de x): Jan Francies = 6 jr ende Marie Francoyse DE MEESTER = 3 jr.
Aen Pieter BISSCHOP haeren 1ste man heeft gecompeteert d’helft van een hofstedeken ende bij
d’overledene overgedraghen aen de weth van Meerendre den 13de july 1769 14de july 1779
-----------------------------------------------------Rekeninghe die maeckt ende overgeeft Ivo Benoit MAERTENS greffier
(Reg. 212 fo 87v)
deser prochie ter causen van den ontfangh bij hem ghenomen uyt crachte van authorisatie aen hem
verleent bij de weduwe ende hoors van wijlent Joannes VAN DER HULST over den koop van een
hofstedeken ende land gelegen in den wijck Helshoeckdriesch den 21ste april 1779 9 sept. 1779
-----------------------------------------------------Joannes TOCH fs. Andries bij Anna SCHELSTRAETE
(Reg. 212 fo 93v)
overl. Drongen den 5de aug. 1779 in de wijck van Luchteren
He. Brigitta BOONE, fa. Adriaen bij Marie GALLE
K.: Francies in huwelijck met Pieternelle VAN DE GEHUCHTE, Pieter, Jacobus in huwelijck met
Joanna DE SCHRIJVER, Joannes in huwelijck met Joanna VERCRUYSSE, Andries in huwelijck
met Anne Marie DE RONNE ende Marie Caroline TOCH bij competente aude hun selfs, Judocus
DE RIJCKE in huwelijck met Joanna TOCH, Carel DE RONNE in huwelijck met Marie Magdalena
TOCH ende Bernardus TOCH = 21 jr.
V.P.: Francies VERHELST, swaeger causa uxoris van den overledenen
Een partije landt alsnu bebauwt ende beplant met een huys ende fruytboomen gelegen in den wijck
van Luchteren groot een half bunder bij coope voor den notaris Jan RIJCKAERT den 26ste jan. 1753
ende gepasseert voor Bailliu ende geswoorne laeten der heerlijckhede van Schijnnelaere gheseyt
het verberrende den 1ste maerte 1753.
20ste oct. 1779
-----------------------------------------------------Martinus COPPENS fs. Jan overl. Dronghen den 22ste dec. 1778
(Reg. 212 fo 99v)
He. : Joanne Louise MAENHAUT fa. Jan
K. : Joannes Baptiste in huwelijck geweest met Marie Joanne DE VLIEGER met één kint : Joanne
Louise COPPENS = 19 maenden. Item Frans COPPENS sijn selfs, Marie Judoca in huwelijck met
Jacobus GOETGELUCK tot Drongen, Norbertus = 27 jr, Joanne Louise = 25 jr, Theresia = 21 jr,
Marianne = 18 jr Emmanuel = 15 jr, Isabelle Rose = 13 jr ende Marie Caroline COPPENS = 10 jr.
V.P.: Joannes Franciscus COPPENS tot Landeghem als broeders sone
Een behuysde hofstede in Landeghem commende van den overledenen groot met den lochtinck
376 roeden
Een partije landt oock in Landeghem groot 700 roeden genaemt den grooten raet
Een partije landt oock in Landeghem groot 332 roeden genaemt den cleynen raet
Een partije landt oock in Landeghem groot 468 roeden genaemt den treck bulck
Al dese partijen worden gebruyckt bij Judocus DE MEYER
19de nov. 1779
------------------------------------------------------
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Joanna VAN HIJFTE fa. Jan bij Agnes VERSCHELDE
overl. Dronghen op den 1ste maerte 1779 in den wijck van de Schuyterstraete
Wdwe van: Judocus DE WULF fs. Jan
K.: Pieter, Geeraert, Maerten ende Carel DE WULF al bij competente aude hun selfs
V.P.: Jacobus DE SMET ende V.M.: Joannes VAN HIJFTE over de seven minderjaerighe weesen
van Lieven DE SMET ende Marie DE WULF fa. Judocus en de gemelde Joanna VAN HIJFTE met
naemen Caroline, Pieternelle, Marie Francoyse, Theresia, Livinus, Godelieve ende Pieter Francies
DE SMET
Een hofstede in den wijck van de Schuyterstraete staende op cheynsgrondt competerende aen den
heere Marquis van Deynse mitsgaders de venditie van den 18de maerte 1779 van alle gronden van
erfven aen desen sterfhuyse competerende.
16de juny 1779
-----------------------------------------------------Bundel 264 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1780)
Pro Deo Jooris DE BAETS fs. Joannes bij Judoca VAN BIESBROECK
overl. Dronghen op den 26ste febr. 1779 in den wijck van de Bekstraete
He.: Joanne Louise DE VRIENT fa. Adriaen bij Pieternelle DE CUYPER
K.: Adriaen = 17 jr, Veronica = 13 jr, Lieven = 12 jr, Joannes Baptiste = 9 jr, Marie Anna = 7 jr,
Joseph = 4 jr ende Regina DE BAETS = 2 jr.
V.P.: Livinus PATTIJN swaeger van den overledenen
Een partije landt op de Bekstraete cauter groot 722 roeden cecocht als gedenomeerden comandt van
Sieur Frans LUYTENS den 3de nov. 1769 ende alsnu bebauwt met een huys 26ste jan. 1780
-----------------------------------------------------Marie Anne BEYAERT fa. Carel bij Livijne VLERICK
(Reg.212 fo 115)
de
overl. Dronghen op den 13 meye 1779 in den wijck van Luchteren
Hr.: Ludovicus SCHELSTRAETE fs. Judocus bij Isabelle VLERICK
K.: Carolus = 22 jr, Livinus = 17 jr, Joannes Baptiste = 15 jr, Joanna Catharina = 11 jr ende
Christine Pieternelle SCHELSTRAETE = 8 jr.
V.P.: Joannes Baptiste BEYAERT broeder van den overledenen
Aen d’overledene heeft ghecompeteert tot een derde part in een huys wesende eene herberghe
geleghen binnen de prochie van Waerschoot ende is vercocht
Compareerde in persoone Francois SCHELSTRAETE fs Judocus insetenen deser prochie in den
wijck van Luchteren welken hem verklaerde te stellen seker ende borge over Ludovicus
SCHELSTRAETE fs. Judocus houder bleven (Reg.212 fo 118v)
8ste maerte 1780
-----------------------------------------------------Joanna DE POORTER fa. Joseph bij Catharina DE VOS
(Reg.212 fo 120v)
overl. Dronghen op den 1ste meye 1779 in den wijck van de Beeckstraete
Hr. Judocus VAN POUCKE fs. Joannes bij Marie Magdalene DE WILDE
K.: Livijne ende Livinus beede bij competente oude, Joanna Marie = 21 jr, Françoyse =19 jr,
Elizabeth = 18 jr, Joannes Francies = 17 jr, Adriaen = 14 jr ende Jacobus VAN POECKE = 11 jr
V.M.: Joseph DE POORTER vader van de overledene
De overledene is gereght in een paert van d’helft van een hofstede met de medegaende gronden van
erven groot onder boomgaert ende lande ontrent de 11 ghemeten salvo justo benevens haere andere
broeders ende susters bij successie ten sterfhuyse van hunne moeder de zelve gestaen ende gelegen
in den wijck van de Schuyterstraete 5de april 1780
D’onderschreven Jouffrauw Marie FIERS begijntjen in Gent verklaert haer mits desen te stellen
buyten het personeel verband van obligatie van 50 £ gr. wisselgeld haer competerende ten laste
van Judocus VAN POUCKE en desselfs weesen ende hoop te vergenoegen met den persoon den
voornoemden VAN POUCKE actum 3de october 1781
-----------------------------------------------------Pro Deo rekeninghedie bij desen maeckt ende overgeeft Jacobus DE VREESE als vooght over de
weesen van wijlent Gillis van de handelinghe bij hem genomen over deselve weesen.
Den rendant verklaert de onderjaerighe weese met naeme Joannes DE VREESE te sullen
onderhauden sieck ende gesond ter ontlastinghe van den armen van Drongen. 3de meye 1780
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Carel VAN DE WALLE fs. Jooris bij Joosijntjen LOOTENS
(Reg.212 fo 124v)
overl. Dronghen den 29ste febr. 1780
Wdnr in (1ste x) van Joanne BOONE
K.(1ste x): Francois sijn selfs man,
Wdnr in (2de x) van Lievijne VAN DER VENNET
K. (2de x): Anthone VAN DE WALLE gheprofesten broeder, Joannes DE SMET in huwelijck met
Caroline VAN DE WALLE
He.(3de x): Marie DE MEYERE fa. Pieter ende Joanna VERCAUTER
K.(3de x): Augustinus sijn selfs man bij aude van jaeren, Jan Francois audt beth 25 jaeren,
Pieter = 24 jr ende Joanne Marie VAN DE WALLE = 18 jr.
V.P.: Lieven HEUSSE rechtsweer van den overledenen
Compareerde Gillis DE MEYER fs. Petrus lantsman in Sint-Denijs aen de rijsbrugge ende
Augustinus VAN DE WALLE fs. Carolus lantsman ter prochie van Nevel welcke comparanten hun
onder de clausule solidaire verklaeren te stellen seker ende borge selfs als principael over Marie
DE MEYER fa. Pieter wdwe ende houderigghe bleven ten sterfhuyse van Carel VAN DE WALLE
fs. Jooris dit in proffijte van de twee minderjaerighe kinderen
19de april 1780
-----------------------------------------------------Judocus CORNELIS fs. Joos bij Isabelle BEELAERT
(Reg.212 fo 129)
overl. Dronghen op den 26ste nov. 1779 in den wijck van Haelewijn
He.: Joanne DE VREESE fa. Guilliaeme bij Pieternelle COCQUYT
K.: Joanne Marie = 22 jr eenigh kindt.
V.P.: Joannes CORNELIS broeder van den overledenen van alven bedde
Compareerde in persoone Joannes Frans VERBIEST fs. Jan woonende in Baerelvelde welcke
comparant hem verclaerde te stellen seker ende borge over Joanne DE VREESE fa. Guille wdwe
ende hauderigghe bleven ten sterfhuyse van Judocus CORNELIS. 31ste meye 1780
-----------------------------------------------------Lieven STEVENS fs. Joannes Baptiste bij Joanna Marie STUR (STEUR) (Reg.212 fo 133)
overl. Dronghen op den 5de sept. 1779 in den wijck Noorthoudt
He.: Norberta DE VREESE fa. Caerel bij Joanna VAN DAMME
K.: Joannes Baptiste = 20 jr, Carel Francies = 14 jr, Carolina = 11 jr, Pieter = 9 jr Marie = 5 jr ende
Marie Anne STEVENS = 3 jr.
V.P.: Joannes Baptiste STEVENS oom
Gronden van erfven d’houderigghe toegecomen te weten een elfste deel deurgaende als hoor van
haeren vader ende moeder ende de resterende 10 deelen geduerende desen houwelijck bij
uytgrootinghe van haere mede erfghenaemen gekocht voor de somme van 382 £ 4 sch. gr.
wisselgeldt in daeten 27ste aug. 1760 staende in den wijck van Noorthoudt groot ontrent één gemeth .
Als vooren eene hofstede met den huyse schuere stallinghe wagenhuys fruyt ende andere boomen
ende doornehaegen daer op staende ende medegaende ghestaen ende gheleghen in den wijck van
noorthoudt groot in erfven ontrent een gemeth paelende noort west de Noorthaoudtstraete noort
oost Jan SUCCAET ende suyt de naervolgende partijen
Drij partijen van lande d’een jegens d’ander abouterende in tgeheele suyt oost den voorseyden
SUCCAET
ende de paters Chartreusen ende eene partije landt sorterende onder d’heerlijckhede van d’abdije
van Dronghen, dese vier partijen groot ontrent de elf ghemeten.
31ste meye 1780
-----------------------------------------------------Pro Deo van Livijne PATIJN fa. Lieven bij Joanne Marie DE CLERCQ
overl. Dronghen den 14de nov. 1779 op den wijck van Luchteren
Hr.: Louis VAN HEULE fs. Pieter bij Lievijne DE SCHUYTER
K.: Pieternelle = 24 jr, Pieter = 19 jr, Isabelle = 18 jr, Arnaut = 16 jr, Jan = 14 jr, Lieven = 11 jr
ende Joanne Marie VAN HEULE = 7 jr.
V.M.: Emanuel BOGAERT in huwelijck met s’overleden suster
Een slecht huyseken staende op cheynsgront in dese prochie op den wijck van luchteren vercregen
bij cedatie ende opdraght voor onderhaut van sijne auders den 9de juny 1754 12de juny 1780
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Augmentatie van Staet omme de ses minderjaerighe weesen achtergelaeten bij wijlent Catharine
STANDAERT fa. Joannes bij Jacobus SPEECKAERT tot Landeghem op de heerlijckhede van
Baerlevelde met den overlijden van Joanna STANDAERT fa. Joannes weduwe van Joannes
SPEECKAERT hunnen moeye in de prochie van Landeghem op den 18de april 1780
Wordt dese augmentatie gepresenteert aen Sieur Joannes Francies STANDAERT als deelvooght
over de voornoemde weesen. Aen dese weesen competeert de duergaende helft van de edificien op
een hofstede in Landeghem groot 163 roeden.
Ten sterfhuyse was competerende een derde deel in dhelft van twee hofsteden en twee partijen van
landen in Landeghem dies dander twee derden waeren competerende aen sweesens deelvoogt Sieur
Joannes Francies STANDAERT ende Joannes STANDAERT tot Lokeren. 4de sept. 1780
-----------------------------------------------------Isabelle VAN DER STICHELE fa. Paulus bij Joanna SCHAMP
(Reg.212 fo 143v)
overl. Dronghen op den 9de oct. 1780 in den wijck van Vier Heckens
Hr.: Pieter MOENTJENS fs. Geeraert bij Marie DE BRAUWER
K.: Joannes bij competente oude, Andries DE MEYER in huwelijck met Isabella MOENTJENS,
ende Joannes HEYNDRICK in huwelijck met Carolina MOENTJENS, Frans = 23 jr.
V.M.: Joannes VAN DEN KERCKHOVE als naesten bestaenden van d’overledene
Een partije landt op den Boelenaere cauter groot 400 roeden aen d’overledene toecommende bij
successie van haere moeder
29ste sept. 1780
-----------------------------------------------------Joanna DE MOOR fa. Joos bij Angelina VERCAUTEREN
(Reg.212 fo 138)
overl. Drongen op den 26ste jan. 1780 in den wijck van Luchteren
Weduwe van Joannes GOETHALS fs. Mauritius bij Joanna VAN LAECKE
K.: Pieter Francies, Marie Magdalena ende Judoca alle bij competente aude van jaeren hun selfs,
Joannes SERGEANT in huwelijck met Marie Françoise GOETHALS, Geeraert DE SCHUYTER in
huwelijck met Christina GOETHALS, mitsgaders Jacobus DE SCHEPPER als vader ende voogt van
sijne drij minderjaerighe tsijnen 1ste huwelijck bij Joanna GOETHALS, deselve kinderen genaemt
Maria Catharina als nu bij competente aude haer selfs, Pieter Francies = 21 jr, Judoca = 20 jr ende
Marie Jacoba DE SCHEPPER = 17 jr.
Een hofstedeken in den wijck van Luchteren groot een alf gemeth verkocht bij uytgrootinghe
aen Joannes SERGEANT hoir in desen
18de oct. 1780
-----------------------------------------------------Pro Deo Francies DAENENS (DHAENENS) fs. Frans ende Catharina DE VOS
overl. Dronghen op den 24ste oct. 1775
He.: Catharine VAN HECKE fa. Lieven ende Francoyse DE SCHUYTER
K.: Philippus Jacobus = 2 jr
V.P.: Philippus Jacobus DAENENS fs. Frans voorseyt, oom
Bewoonen een huys staende op cheyns dies den grondt competeert aen Pieter MESTDAGH fs.
Francies
7de meye 1777
-----------------------------------------------------Bundel 265 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1781)
Francies VERHELST fs. Joannes bij Pieternelle TOCH
(Reg.212 fo 148v)
overl. Dronghen op den 8ste jan. 1780
Weduwaer van Pieternelle TOCH fa. Andries bij Anna SCHELSTRAETE
K.: Jan Baptiste SERGEANT in huwelijck met Angeline VERHELST, Joannes Francies bij oude
sijn selfs, Pieternelle Josepha = 24 jr, Lieven = 19 jr ende Caroline VERHELST = 16 jr
V.P.: Lieven MAES broeder van halfven bedde van den overledenen
Den overledenen heeft geduerende zijn huwelijck aengegaen een cheynspacht voor 29 jaeren jegens
Pieter DE WULF fs. Lieven waerop gebouwd sijn een huys schuere stallijngen ende kotten, beplant
met boomen en haegen geleghen in den wijck van Luchteren abouterende zuyd d’hoirs van mijnheer
SAMAN noord Francies TOCH oost de broeckstraete groot 528 roeden
10de jan. 1781
------------------------------------------------------
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Sieur Anthone Francies D’HONT fs. Guille bij Joanna DE GRAEVE
(Reg.212 fo 151v)
overl. Drongen op den 28ste sept. 1780 in den wijck de Vierheckenen
He.: Isabelle Clara STOCKMAN fa. Frans bij Anne Jacoba DE RO
K.: Marie Anne geb. den 20ste meye 1774, Theresia Josepha geb. den 6de 9bre 1775 en Livinus
Josephus D’HONT geb. den 5de 8bre 1777
V.P.: Guillelmus Josephus D’HONT broeder van den overledenen wegens den hoogen auderdom
ende d’indispositie van sijnen vader, woonende tot Curne
Huwelijkscontract gemaeckt voor notaris Ivo Benoit MAERTENS tot Gendt
ter presentie van Anthone Francies D’HONT fs. Guille bij Joanna DE GRAEVE woonachtigh
binnen dese stadt, jongman bij competente aude van beth dan 25 jr. sijn selfs ter eendere ende
Isabelle Clara STOCKMAN fa. Frans bij Anne Jacoba DE RO ook woonachtig in dese stadt jonge
dochter bij aude haer selfs . . . desen 25ste augusty 1773
Een 8ste deel in een huys bij den overleden achtergelaeten gelegen binnen de prochie van Curne op
het dorp gebruyckt bij s’overleden vader.
Prijsije van de meubelen ende catheylen van huysraede op den 24ste ende 25ste jan. 1781 door
Joannes Baptiste DIERICX geswornen prijser
Compareerde in persoone Livinus STOCKMAN fs. Francies woonende in den wijck Vierheckenen
welcken comparant sich verclaerde te stellen seker ende borge over Isabelle Clara STOCKMAN
sijne suster weduwe bleven ten sterfhuyse van Anthone Francies D’HONT 25ste jan. 1781
-----------------------------------------------------Norbertus VAN HOOREBEKE fs. Caerel bij Judoca D’HAENENS
overl. Dronghen den 23ste sept. 1780 in den wijck van Keuse
He.: Pieternelle DE PAU fa. Frans bij Anna DE SMET
K.: Joannes, Caerel, Engelbertus, Judocus, Frans, Maximiliaen, Lucia ende Marie Magdalena alle bij
competente aude hun selfs ende Lieven MATTHIJS in huwelijck met Joanna VAN HOOREBEKE
Judocus VAN POUCKE in huwelijck met Isabelle VAN HOOREBEKE, Joannes Frans
HERTELEER in huwelijck met Lievijne VAN HOOREBEKE, voorts Augustinus GOETHALS fs.
Joannes ende Anna Marie VAN HOOREBEKE bij competente aude van jaeren sijn selfs
V.P.: Judocus GOETHALS ende V.M..: Frans BEELAERT over Carolus ende Joanna GOETHALS
beede kinderen van Joannes ende Anne Marie VAN HOOREBEKE oock fa. van den overledenen
ende d’hauderigghe
Een behuysde beschuerde ende bestalde hofstede met alle de catheylen daer op staende ghelegen in
den wijck alwaer den overledenen is gestorven, abouterende suyt met een partijken land daeraen
gheleghen den Deynschen herrewegh west Augustinus VAN DE WALLE noort Anthone DE
VREESE ende oost de straete groot in erfven met het landt tsaemen 700 roeden salvo justo
Een partije bosch op Slijndonckdriesch abouterende oost Sr. Jeron Sebastiaen LIMNANDER suyt
de Calene west het Godshuys van poortacker
7de febr. 1781
-----------------------------------------------------Marie MORTIER fa. Arnoldus bij Pieternelle MESTDAGH
(Reg.212 fo 173v)
overl. Dronghen op den 13de dec. 1779 in den wijck van Keuse
Hr.: Joannes OOSTERLYNCK fs. Christiaen bij Marie DE SCHUYTER
K.: Francies = 18 jr, Marie Jacoba =16 jr, Catharine = 14 jr, Pieter Frans = 7 jr ende Jacobus = 3 jr
V.M.: Pieter MORTIER fs. Arnaut broeder van de overledene woonende in de Schuyterstraete
Aen de hauder heeft gecompeteert voor huwelijck een hofstedeken staende op cheynsgrond
competerende den heer Marquis van Deynse.
16de meye 1781
-----------------------------------------------------Ghesien de requeste bij hemlieden gepresenteerd bij Joannes DE POORTERE (Reg.212 fo 164v)
fs. Joseph ende Francies DE VOS pater ende maternele voogden van Catharine DE POORTERE
overjaerighe innocente weese van Joseph voornoemt ende van Catharine DE VOS ende den eersten
suppliant als voogt van de twee minderjaerighe kinderen van Francois COPPENS bij Elisabeth
DE POORTERE met naemen Lieven ende Judocus COPPENS ende Judocus VAN POUCKE vader
ende vooght over sijne minderjaerighe kinderen bij wijlent Joanna DE POORTERE met naemen
Jan Francois, Adriaen, Jacobus, Joanne Marie.
13de juny 1781
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Supplierende verthoont reverentelijck Henricus JOCQUE ende Francies HOORIE fs. Francies beede
gecreerde voogden Pater ende materneel over de noch minderjaerighe kinderen van wijlent Dorothea
HOORIE ende van wijlent Sieur Dominicus Cornelis VAN PEENE dat benevens hunne suster ende
swaeger is competerende een huys gelegen in Haelewijn groot 66 roeden ende sonder grooten intrest
niet en can vercavelt worden ende te ontfanghen het paert de weesen ter causen van de gedaene
vercoopinge te goet commende ende over te geven alles beter gedaen dan gelaeten 16de meye 1781
-----------------------------------------------------Joannes VLERICK fs. Gillis bij Marie MOEYKENS
(Reg.212 fo 179)
weduwaer van Catharien MOENTJENS fa. Geeraert bij Marie DE BRAUWER
overl. Dronghen op den 27ste april 1780 in den wijck van Vier Heckens
K.: Pieter en Joannes beede bij competente oude hun selfs ende waervan Joannes jegenwordigh
uytlandig is, Marie VLERICK in huwelijck met Adriaen COCQUYT, Judocus VLERICK = 22 jr
V.P.:Marten VLERICK fs. Gillis broeder van alfven bedde woonende in Sint-Denijs.
Den overledenen heeft op 12 roeden erfve een huys gebaut een twee woonste met een stalleken in
den wijck van Vier Heckens hem toegecommen bij coope jegens Joannes DE SCHRIJVER in date
van den 13de meye 1776
13de juny 1781
-----------------------------------------------------Marie Anne COPPENS fa. Lieven bij Marie WILLEMOT
(Reg.212 fo 188v)
overl. Dronghen op den 2de oct. 1780 in den wijck ghenaemt de Beeckstraete
Hr.: Joannes Baptiste DE MUYTER fs. Lieven bij Anne Marie DE SCHUYTER
K.: Frans = 17 jr, Livijne = 14 jr, Regina = 12 jr, Judocus = 8 jr, Adriaen = 5 jr ende Carolina = 3 jr.
V.M.: Hermanus CORNELIS swaeger causa uxoris van d’overledene
Een hofstede met een partije landt den houder toegecommen bij successie van sijnen vader groot
600 roen salvo justo ende een partije bosch ghelegen in den oostgaver west Sieur N: DE GOESIN
causa uxoris
16de meye 1781
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Herman CORNELIS fs Joos insetenen
(Reg.212 fo 193v)
in den wijck Schuyterstraete welcken comparant deelvoogt wiert gecreert over de minderjaerighe
weesen achtergelaeten ten sterfhuyse van Joanna WILLEMOT
2de meye 1781
-----------------------------------------------------Philippus VAN BEVEREN fs. Lieven ende Joanna CRUYDENAERE fa. Jan (Reg.212 fo 193v)
overl. Drongen op den 13de dec. 1780 binnen de vierheckens, jongman overleden onbedegen
Hoirs: Pieter, Joannes ende Joanna VAN BEVEREN, broeders ende suster van den overledenen
ende Philippus COPPENS in huwelijck met Pietenelle VAN BEVEREN oock suster van den
overledenen, Joanna Marie CORNELIS = 17 jr fa. Pieter bij Catharina VAN BEVEREN ook
gewesene suster van den overledenen.
V.P.: Hermanus CORNELIS oom
d’helft van een hofstedeken in het dorp in de Vierheckens groot ontrent 5 roeden wannof het
wederdeel competeert aen Joanna VAN BEVEREN sijn suster
21ste febr. 1781
-----------------------------------------------------Supplierende vertoont Jan Baptiste DE MUYTER fs. Lieven weduwaer en houder bleven ten
sterfhuyse van Marie Anne COPPENS tot Dronghen, dat hij aen Sr. Jacques HERMAN fs. Andries
vercocht heeft een behuysde hofstede gelegen in den wijck de beekstraete met de lande ende meirsch
daermede gaende gepasseert voor den notaris Jan VERVIER in Ghendt den 25ste meye 1781 .
-----------------------------------------------------Joanna Marie DE MUYTER fa. Jan Baptiste bij Joanna BUYSSE
(Reg.212 fo 160)
overl. Dronghen op den 7ste febr. 1781 in den wijck van Luchteren
Hr.: Silvester VAN HEULE fs. Martinus bij Marie Anne DEFRIET
K.: Marie Anne VAN HEULE = 2 jr. hoir unicq.
V.M. : Joannes Baptist DE MUYTER vader van de overledene
Compareerde Martinus VAN HEULE fs. Balthazar inwoonder deser prochie in den wijck van
luchteren welcken sigh verclaerde te stellen seker ende borge over Silvester VAN HEULE fs.
Martinus als hauder bleven ten sterfhuyse van Joanna Marie DE MUYTER 21ste maerte 1781
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Pro Deo Joannes VAN DAMME fs. Jan bij Francoise WITTEVRONGHEL
overl. Dronghen op den 4de dec. 1780 in den wijck van de Vier Heckens
Wdnr (1ste x) van Catharine MEHUYS
K.(1ste x): Joannes = 20 jr, Pieter = 18 jr ende Geeraert VAN DAMME = 16 jr
V.P.: Pieter VAN DAMME broeder van den overledenen
He.: Joanna VERBAUWEN fa. Jacobus bij Marie CLAES
Een huyseken met den grond groot in erve 6 roeden commende van s’hauderigghens zijde in den
wijck van Vier Heckens
21ste maerte 1781
-----------------------------------------------------Rekeninghe die mits desen maeckt Judocus GOETHALS fs. Emanuel,
(Reg.212 fo 169)
landsman binnen dese prochie vooght paterneel over de minderjaerighe weesen van wijlent Joannes
GOETHALS ende Anne Marie VAN HOOREBEKE sijnen overleden broeder ende swaegerinne
tsedert den 6de meye 1778 presenterende dese aen Augustinus GOETHALS fs. Jan ende Anne Marie
VAN HOOREBEKE alsnu bij competente aude sijn selfs ende aen Carel Engelbertus
VAN HOOREBEKE broeder van Anne Marie VAN HOOREBEKE als vooght over Carolus ende
Joanna GOETHALS beede nog minderjaerigh
4 april 1781
-----------------------------------------------------Pro Deo Anthone AQUAVIVA fs. Joannes Baptiste bij Jacoba BRUDEL
overl. Dronghen op den 6de sept. 1780 in den wijck van Luchteren
He.: Livina DE VREESE fa. Jan bij Joanna BUYSSE
K.: Marie Pieternelle = 16 jr, Joanne Caroline = 9 jr, Isabelle = 8 jr ende Frans AQUAVIVA = 3 jr
V.P.: Jan PROVOST swaeger causa uxoris van den overledenen
30ste meye 1781
-----------------------------------------------------Rosa VAN RENTERGHEM fa. Francies bij Pieternelle DE SCHUYTER (Reg.212 fo 182v)
overl. Dronghen op den 6de april 1781 in den wijck van Slijndonck
Hr.: Francies COCQUYT fs. Guiilliaeme bij Joanne DE BOEVER
K.: Joanna Marie COCQUYT = 22 jr., eenigh kindt
V.M.: Philippus VAN RENTERGHEM broeder van de overledene
Comt hier in baeten de somme van 116 £ 13 schell. 4 gr. over een capitael van een obligatie tot laste
van Joannes Francies ende Theresia VAN RENTERGHEM sone ende dochter van Philippus
woonende tot Sinte Martens Leerne.
13de juny 1781
-----------------------------------------------------Pro Deo Joannes VAN PARIJS fs. Lieven bij Isabelle BOEVERS
overl. Dronghen op den 22ste jan. 1779 in den wijck van Keuse
He.: Maria SCHEEMAEKERS fa. Jan bij Livijne HEECKHAUTE
K.: Marie Livijne = 15 jr, Jacobus = 12 jr ende Coleta VAN PARIJS = 3 jr
Kamervoogt.: Jan Francies SCHELSTRAETE schepenen deser prochie daer d’hauderighe van geen
vrienden is wetende.
21ste juny 1781
-----------------------------------------------------Cort betoogh ende rekeninge die mits desen doet ende overgeeft Pieter
(Reg.212 fo 158)
DE WULF fs. Joos in qualiteyt van rendant van drij weesen van Jan DE SCHUTER fs. Marten bij
Joanna VERCRUYSSE, danof de weese Carel DE SCHUYTER alsnu bij competente aude sijn selfs
man is, ende de weese Caroline overleden sulcx dat dese is gebeurende over de weese Petronelle
DE SCHUYTER ende Marten DE SCHUYTER als paternelen voogt
7de maerte 1781
-----------------------------------------------------Pro Deo Onderrekeninge van nalaetendtheyt van wijlent Marie Catherine VAN DER CRUYSSEN
fa. Frans bij Pieternelle LIPPENS overleden binnen de prochie van Baerel den 27ste juny 1776
te verdeelen tusschen Frans VERCRUYSSEN haeren vader, Caerel VERCRUYSSEN, Pieternelle
VERCRUYSSEN jonge dochter, de vijf kinderen van wijlent Frans VERCRUYSSEN gewonnen bij
Pieternelle VAN DER HULST ende de drij kinderen van Joanna VERCRUYSSEN gewonnen bij
Jan DE SCHUYTER met als voogd Lieven DE SCHUYTER
27ste juny 1781
------------------------------------------------------
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Francies ROGGHE fs. Pieter bij Anne Marie MOERMAN
(Reg.212 fo 199v)
overl. Drongen op den 6de oct. 1780 in den wijck van de Schuyterstraete
He.: Pieternelle VAN DE GEHUCHTE fa. Jan bij Joanna VERMEULEN
K.: Pieter bij aude sijn selfs man ende Bernardus ROGGHE = 20 jr
V.P.: Pieter ROGGE vader van den overledenen
Gronden van erfven gheduerende houwelijck geconquesteert deelsaem half en half
Een partije land alsnu ten deele bebauwen met huys ende schuere gelegen op den Gaepaert cauter
groot in ’t gheheele 500 roeden paelende oost Lieven MESTACH ende een partije land gelegen als
vooren groot 171 roeden bij coope jegens Sieur Jacques DE LOOF den 20ste april 1764
Compareerde in persoone Joannes BERSOEN fs Pieter woonende in de Schuyterstraete welcken
sigh verclaerde te stellen seker ende borghe over Pieternelle VAN DE GEHUCHTE fa. Jan
hauderigghe bleven ten sterfhuyse van Frans ROGGHE fs. Pieter.
8ste aug. 1781
-----------------------------------------------------Sr. Joseph DE POORTERE fs. Lieven bij Janneken . . .(Schepen van Drongen) (Reg.212 fo 206v)
Weduwaer van Catharine DE VOS fa. Christoffel ende van Joanne CELIS (SVG 28ste nov. 1770)
overl. Dronghen den 27ste nov. 1780
K.: Joannes, Pieter ende Francois DE POORTERE, Lieven VAN VYNCK in huwelijck met Livijne
DE POORTERE, Catharine DE POORTERE overjaerighe innocente weese, Judocus VAN
POUCKE vader ende vooght van sijne acht kinderen bij Joanna DE POORTERE met naemen:
Livinus sijn selfs, Jan Francois, Adriaen, Jacobus, Lievijne ghetrauwt met Joannes PATIJN, Joanna
Marie, Francoise ende Elisabeth VAN POUCKE, Carel VAN WANSEELE als vader ende
ghewesenen vooght over sijn twee kinderen tsijnen tweede huwelijck bij Francoise DE POORTERE
met naemen Marie Anne ende Marie Catherine VAN WANSEELE , Judocus DE ROOSE vader ende
vooght van sijne twee weesen bij Pieternelle DE POORTERE met naemen Thomas ende Anna Marie
DE ROOSE, de twee kinderen van Francois COPPENS getrauwt geweest met Elisabeth DE
POORTERE met naemen Lieven ende Judocus COPPENS
V.P.: Francois DE VOS vooght over de innocente weese Catharina DE POORTERE voorseyt
Den overledenen heeft ghemaeckt testament voor den notaris Pieter Joseph VAN DOORNE notaris
tot Gendt residerende
Laet aen sijne imbecile dochter na een behuyst hofstedeken met de landen daermede gaende groot
vier gemeten gelegen in de prochie van Oostacker actuelijck in pachte gebruyckt bij Judocus
MEYVAERT gedaen den 26ste maerte 1779
Een behuysde hofstede met de boomen daerop staende gheleghen in de Schuyterstraete groot 190
roeden genaemd Maelhof.
Een partije land gheleghen als vooren ghenaemt den olmen boom groot 3 ghemeten 141 roeden.
Een partije land genaemt den Langen Bulck groot 322 roeden.
In seven coopen vercocht een hofstede ende landen in Oostacker ende Dronghen 19de 7bre 1781
-----------------------------------------------------Pieter VAN DER HULST fs. Jacobus bij Marie Anne DE CLOET (Reg.212 fo 239)
overl. Dronghen op den 19de april 1781 in den wijck van Barelvelde
He.: Anne Marie MARTENS fa. Lieven bij Helena DE MEYER
K.: Joannes Francies = 10 jr, Marie Anne = 8 ½ jr, Augustinus Bernardus = 6 jr, Angelina = 4 jr,
Lieven = 2 ½ jr ende Carolus VAN DER HULST = 8 maenden
V.P.: Joannes DE SUTTER swager causa uxoris van den overledenen
Gronden van erfven gedurende houwelijck geconquesteert deelsaem tusschen d’houderiggheende
haere weesen half en half met last van s’houderiggens recht van bijleve
Een hofstedeken met de landen gelegen in den wijck van Baerelvelde paelende in ’t geheele oost den
bosch van de Chartreusen zuydt ende west d’heer Philippe DE FAULX noort de straete groot 450
roeden genaemt Wittenbaerm genaemt de reste van elsacker bij coope in daete den 30ste ougste 1772.
Compareerde in persoone Pieter MARTENS fs. Lieven insetenen deser prochie welcken comparant
hem verclaerde te stellen seker ende borge over sijne suster Marie MARTENS 19de sept. 1781
------------------------------------------------------
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Pieter DE SCHRIJVER fs. Joannes bij Livijne DELEBULCKE, baljuw
(Reg.212 fo 228v)
geboren tot Sint-Martens-Leerne, overl. Drongen op den 6de aug. 1780 in den wijck van Noorthaut
Wdnr (1ste x) bij Lucia VAN DER PLAETSEN fa. Joannes
K. (1ste x): Marie Rosa DE SCHRIJVER = 15 jr unicq voorkint van den overledenen
Haer is competerende het 9de deel deurgaende uyt hoofde van haere moeder in een behuyst
hofstedeken ende lant groot 800 roeden in de prochie van Sinte Martens Leerne
V.P.: Joannes DE SCHRIJVER oom paterneel
He.: Caroline SCHELSTRAETE fa. Judocus bij Isabelle VLERICK, in huwelijck met Jacob HEYE
K.: Regina = 8 jr, Augustinus DE SCHRIJVER = 4 jr.
Een hofstede met 2 partijkens land in de prochie van Ste Martens Leerne commende uyt den hoofde
van sijn auders in de moerstraete waerin begrepen is een Leen groot 1 gemeth. 3de oct. 1781
-----------------------------------------------------Theresia WITTEVRONGEL fa. Pieter ende Louise VAN MEENEN
(Reg.212 fo 225v)
overl. Drongen op den 23ste july 1778 in den wijck van Barelvelde
Hr.: Sebastiaen GOETGELUCK fs. Jan
K.: Isabelle = 15 jr ende Florentina GOETGELUCK = 10 jr.
V.M.: Geeraert WITTEVRONGEL oock fs. Pieter, oom
30ste oct. 1781
-----------------------------------------------------Norbertus GOETGELUCK fs. Carel bij Livijne VERCRUYSSEN
(Reg.212 fo 239)
de
overl. Dronghen op den 14 july 1781 in den wijck van Baerelvelde
He.: Monica VERCAUTEREN fa. Pieter bij Judoca DE VREESE
K.: Pieternelle Judoca = 19 jr, Jacobus = 17 jr, Francies = 16 jr, Joanne Theresia =11 jr,
Sebastiaen = 6 jr, Constantinus = 3 jr ende Pieter Augustinus GOETGELUCK = 7 maenden
V.P.: Pieter GOETGELUCK broeder van den overledenen woonachtigh tot Baerle
Een behuysde hofstede met de landen daermede gaende groot ontrent de 200 roeden in den wijck van
Baerelvelde aen hem gecompeteert deels bij successie van sijne ouders ende ten deele bij
uytgrootinghe van sijne medehoirs
Een hofstede geconquesteert staende huwelijck in den wijck van Baerelvelde abouterende
d’herberghe de trauweele groot ontrent 100 roeden volghens coopcontract ghepasseert in daeten den
24ste oct. 1776 ende achterstaenden act van erffenisse den 2de dec. 1776.
Een behuysde hofstede groot 600 roeden ende eene partije land groot 500 roeden komende van de
zijde van de hauderigghe gelegen inde prochie van Laethem ghebruyckt bij Joos EGGERMONDT
in cheynspacht
28 nov. 1781
-----------------------------------------------------Francies VAN DE WALLE fs. Joannes bij Livijne DE COSTER
(Reg.212 fo 245)
overl. Dronghen den 10de october 1780 in den wijck van de Beekstraete
He.: Joanna Marie VAN IMSCHOOT fa. Lieven bij Adriaene VERSTRAETE
K.: Catharine Livijne = 24 jr, Joannes Francies = 22 jr, Guillielmus = 18 jr, Gerardus = 15 jr,
Joanna Carolina = 14 jr, Remondus = 11 jr, Rosa Catharina = 9 jr, Jacobus = 8 jr, Marie Theresia =
6 jr ende Pieter Francies VAN DE WALLE = 4 jr.
V.P.: Joannes VAN DE WALLE rechtsweir van den overledenen
huwelijkscontract voor vierschaer in Gentbrugge
Francois VAN DE WALLE fs. Jan, jonghman van de aude van 24 jr. woonende in Ghendbrugge
ende Joanna Marie VAN IMSCHOOT fa. Livinus = 23 jr, jonghe dochter… 9de april 1756
Een hofstede ende landen staende huwelijck geconquesteert met eene peirde olie meulen binnen
dese prochie in den wijck de Beeckstraete groot 170 roeden
Een partije land ghenaemt het Chartreuseken 364 roeden ende nog een partije land genaemt het
eerste Bulckxken nu hovinghe ende boomgaert 211 roeden. . . . . .
Een hofstedeken gheleghen in den wijck van Keuse groot 300 roen aen den sterfhuyse toekomende
bij coope jeghens Pieter VAN RENTERGHEM in daeten 22ste augusty 1778
Compareerde in persoone Pieter VAN IMSCHOOT fs. Lieven woonende tot Destelberghe welcken
comparant sigh verclaerde te stellen als seker ende borghe over Joanne Marie VAN IMSCHOOT
sijne suster hauderigghe gebleven ten sterfhuyse van Francies VAN DE WALLE 12 dec. 1781
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Pro Deo Marten DE MEYER fs. Judocus bij Anna CORNELIS
overl. Drongen op den 5de meye 1781 in den wijck van Keuse
He.: Marie MESTDAGH fa. Joannes bij Philippina LOOTENS
K.: Jan Baptiste = 17 jr, Pieter Frans = 15 jr, Joanna Catharina = 13 jr, Isabelle Theresia = 11 jr,
Pieter = 7 jr, Carel = 5 jr ende Livinus DE MEYER = 6 maenden
V.P.: Pieter DE MEYER broeder van alfven bedde van den overledenen
Op d’hauderigghe is verstorven met het overlijden van haere ouders een hofstedeken met huys
schuere ende stallinge staende op cheyns grond competerende aen mijn heer VAN VAERNEWIJCK
wesende het leen ten appelboome
12 dec. 1781
-----------------------------------------------------Pro Deo Dorothea HOORIE fa. Jacobus ende van Livijne SCHAUT
overl. Dronghen op den 18de sept. 1780 binnen de vier heckenen
Weduwe van meester Petrus Dominicus VAN PEENE (SVG 2de july 1777) fs. Dominicus ende
van Joanna VAN DAMME
K.: Jacoba thuwelijck met Jan Baptiste LECONTE tot Eecloo, Catharine Elisabeth = 16 jr,
Livijne = 11 jr ende Rosa VAN PEENE = 8 jr, voorts het kindt Cecilia Francisca die d’overledene
geduerende haeren weduwelijcken staet gheprocreert heeft
V.M.: Francois HOORIE fs. Jacobus, broeder van d’overledene
Een hofstede gheconquesteert met haeren man in den wijck van Haelewijn met eenen boomgaert
vercocht den 2de meye 1781 aen Geeraert DE SCHUYTER
Een huys in het dorp ofte Vier Heckenen in coope becomen gheduerende haeren weduwelijcken
staet van Philippe DENIJS in huwelijck met Joanna DE ZUTTER groot 46 a 47 roeden alwaer
d’overledene ghewoont heeft verkocht den 7de febr. 1781 aen Emanuel DE DAPPER.
6de maerte 1782
-----------------------------------------------------Bundel 266 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1782)
Adriaene D’HAENENS fa. . . . ,
(Reg.212 fo 285v)
de
overl. Dronghen op den 12 meye 1781 in den wijck van Barelvelde
Weduwe in (1ste x) van Lieven DE PUYT fs. Gerardus
K.(1ste x):Lieven DE PUYT bij competente aude van sijn selfs, Livijne Theresia DE PUYT in
huwelijck met Joannes Francies VAN DRIESSCHE , Pieter Francies DE PUYT = 21 jr
V.M.: Gillis WESTHUYSE cosijn
Weduwe (2de x) van Judocus DE VREESE
Een huyseken op cheynsgrond jegens mijn heer HEYNSBROECK in Gendt 12de juny 1782
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Joseph GEIRNAERT insetenen der prochie van Vinderhaute die sigh
verclaerde te stellen als seker ende borghe over Petronelle GOETHALS fa. Carolus hauderigghe
bleven ten sterfhuyse van Jeron GEIRNAERT fs. Joseph overleden in de prochie van Dronghen in
den wijck van Keuse op den 14de dec. 1781
6de maerte 1782
-----------------------------------------------------Geron GEIRNAERT fs. Joseph bij Joanna GEIRNAERT
(Reg.212 fo 251)
overl. Dronghen op den 14de dec. 1781 in den wijck van Keuse
He.: Pieternelle GOETHALS fa. Carolus bij Marie LIPPENS
K.: Joseph, Carolus ende Martinus GEIRNAERT alle drie bij aude hun selfs, Livijne = 23 jr
ende Pieter GEIRNAERT = 19 jr, Laurens VAN HOECKE als vader ende vooghd over sijne twee
minderjaerighe kinderen Pieter = 7 jr ende Marie VAN HOECKE = 4 jr gewonnen bij Marie Anne
GEIRNAERT fa. den overledenen ende dese hauderigghe.
V.P.: Joannes GEIRNAERT broeder van den overledenen
Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half
Een behuysde hofstede met de schuere stallinghen kotten ende haeghen gelegen in den wijck van
Helshoekdriesch paelende west de straete noort jonckheer Balthazar DE BUENS groot in erfve
sonder den boomgaerd met twee partijkens land daeraen gheleghen ontrent 500 roeden, eene partije
land groot 400 roeden paelende oost Adriaen SCHOKAERT suydt oost den gendschen wegh ende
een partije land van 500 roeden paelende oost Mevr. VAN BEAUVOORDE. 6de maerte 1782
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Francies VAN HEULE fs. Joannes bij Joanna VAN DE GHEHUCHTE
(Reg.212 fo 259v)
overl. Dronghen den 13de oct. 1781 op den Varendriesch
He.: Marie MORTIER fa. Arnoldus bij Marie HEYE
K.: Marie Joanne = 16 jr, Jacobus = 13 jr, Pieter Francies = 9 jr, Caroline Judoca = 4 jr 2 m. ende
Regina VAN HEULE = 3 weken geboren twee maenden naer het overlijden van den overledenen
V.P.: Pieter VAN HEULE broeder van den overledenen
Gronden van erfven geduerende houwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf
Een behuysde hofstede met fruyt ende andere boomen met recht van uytplant op den Varendriesch
op den Varendriesch aen d’oostzijde van dien, zuyt Pieter VINCENT, noort de kinderen van Sr.
Jacques ELBO groot 143 roeden waer jegenwoordigh tot 16 roeden is competerende aen Andries
DE MEYER fs. Pieter en waer nu een huys op staet. Dus nu groot tot 127 roeden
Een partije land waer van d’helft is competerende aen Pieter VINCENT groot 332 roeden
Dese hofstede met het land den overledenen toecommende bij coope van Jacobus MORTIER fs
6de maerte 1782
Arnaut in daete den 23ste jan. 1771
-----------------------------------------------------Joannes DE SMET fs. Pieter bij Judoca CLAES
(Reg.212 fo 263v)
overl. Drongen den 3de nov. 1781 in den wijck van Keuse
He.: Caroline VAN DE WALLE fa. Carel bij Livijne VAN DER VENNET
K.: Joanna Maria = 21 jr, Maria Anna = 18 jr, Francies = 16 jr ende Isabelle DE SMET = 13 jr.
V.P.: Carel DE SMET broeder van den overledenen
Eene behuysde hofstede op den Barelcouter bij coope jegens Meester Francois Dominicus
CLOOSTERMAN presbiter groot met boomgaert ende landt 1050 roeden
Een partije landt onder d’heerlijckhede van Avijn in den wijck van Keuse commende van
s’houderigghens zijde d’helft bij successie van haeren oom Zacharius VAN DER VENNET
Uyt den SVG gemaeckt ten sterfhuyse van Zacharius VAN DER VENNET haeren oom heeft haer
gecompeteert een hofstede in de Raepstraete en is vercocht aen Francies BEELAERT.
Compareerde in persoone Jan Frans VAN DE WALLE fs. Carel woonende in den wijck Noorthaut
denwelcke sigh verclaerde te stellen als seker ende borghe over Caroline VAN DE WALLE fa Carel
hauderighe bleven ten sterfhuyse van Joannes DE SMET fs. Pieter
6de maerte 1782
-----------------------------------------------------Joanna WILLEMOT fa. Francies bij Marie DE DAPPER
(Reg.212 fo 277v)
de
overl. Dronghen op den 10 oct. 1780 in den wijck van Luchteren
Hr. : Lieven DE MEYER fs. Carel bij Marie Joanne VINCENT
K. : Carolina = 20 jr ende Judocus DE MEYER = 15 jr
V.M. : Hermanus CORNELIS als naesten bestaenden causa uxoris van d’overledene
Een huyseken staende op cheynsgrond van den erfachtighen heere deser prochie gelegen in den
wijck van Luchteren groot 9 roeden in pachte gebruyckt bij Livijne DOSSCHE
Een partije bosch nu zaeyland ende alwaer den hauder met d’overledene ghebauwt hebben een huys
met de stallinge oock gelegen in den wijck van Luchteren groot 2 ghemeten in pachte gebruyckt bij
Augustinus DE MEYER
Een hofstede met noch twee partijen van landen in de prochie van Vosselaere komende van shauders
sijde groot tot 843 roeden en half volgens den landboeck.
15de meye 1782
-----------------------------------------------------Pieter CORNELIS fs. Arnaut, overl. Drongen op den 13de sept. 1781
(Reg.212 fo 297)
ste
Wdnr in (1 x) van Livijne DE WEIRDT fa. Joos ende Isabelle DOBBELAERE
K.: Jacobus, Joseph, Joannes, Pieter ende Livijne CORNELIS in huwelijck met Pieter DE MEYERE
He. (2de x) : Elizabeth DE MILT fa. Guilliaeme ende Marie Anne DE GROOTE
K.(2de x): Lieven = 20 jr, Marie = 19 jr, Petronelle = 16 ½ jr, Judocus = 15 jr, Francies = 10 ½ jr,
ende Martinus CORNELIS = 9 jr,
V.P.: Jan CORNELIS
Een hofstede in cheyns sedert de jaere 1744 van Jor LIMNANDER groot 5 ghemeten
29ste meye 1782
------------------------------------------------------
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Pieternelle DE WEERDT fa. Philippe bij Livijne LOOTENS
(Reg.212 fo 302v)
overl. Drongen op den 29ste dec. 1780 in den wijck van Halewijn
Hr. : Joannes Baptista VERMEIRE fs. Pieter bij Joanna MAESEELE
K. : Augustinus = 16 jr, Marie Joanna = 14 jr, Coleta = 10 jr ende Joannes Emmanuel = 7 jr
V.M. : Jooris VAN VYNCK swaeger causa uxoris
Halewijn meulen ende rosmeulen competerende aen Mher Adrianus Angelus WALKIERS
erfachtighen heere deser prochie ende bij den hauder gebruyckt. . .
15de meye 1782
-----------------------------------------------------SVG Joannes DE BRAUWER fs. Marijn bij Joanna SAELENS
(Reg.212 fo 370v)
overl. Dronghen den 19de oct. 1776
He.: Livijne Louise PHILIPS fa. Jan bij Petronelle GOETGHELUCK
K.: Joanna Caroline DE BRAUWER naer de doodt van sijnen vader oock overleden in huwelijck
gheweest met Jooris DE CLERCQ als vader met alsnoch drij minderjaerighe kinderen.
V.P.: Emanuel DE DAPPER
Een partije lant gheleghen in Dronghen heerlijckhede van Ste Baefs groot 154 roeden den
overledenen toecommende bij successie van sijnen vader
Desen sterfhuyse competeert een hofstede op cheynsgront
29ste meye 1782
-----------------------------------------------------SVG Joanna Caroline DE BRAUWER fa. Joannes bij Livijne Louise PHILIPS (Reg.212 fo 364v)
overl. Dronghen den … sept. 1781
Hr.: Jooris DE CLERCQ fs. Lieven bij Anne Marie RAES
K.: Pieter Livinus = 5 jr, Judocus = 3 jr ende Joanne Marie DE CLERCQ = 1 ½ jr.
V.P.: Emanuel DE DAPPER fs. Adriaen in huwelijck met Godelieve JONPIERE fa. Jan ende . . .
SAELENS die eyghen suster was van soverleden voorseyde grootmoeder paterneel
Een partije lant commende van de sijde van d’overledene gheleghen in Dronghen heerlijckhede van
Ste Baefs groot 154 roeden
Compareerde in persoone Pieter Judocus DE CLERCQ fs. Lieven woonende in Somerghem welcken
comparant sigh verclaerde te stellen seker ende borghe over Jooris DE CLERCQ fs Lieven hauder
bleven ten sterfhuyse van Joanna Caroline DE BRAUWER fa. Joannes.
29 meye 1782
-----------------------------------------------------SVG Marie Anne VAN QUICKELBERGHE fa. Geeraert bij Jacoba VAN DER MEERSCH
(Reg.212 fo 369v)
overl. Dronghen op den 9de jan. 1782 in den wijck van Noorthaut
Hr.: Lieven STEYAERT fs. Geeraert bij Livijne LANTSMAN
K.: Pieter Frans = 13 jr, Joanna = 11 jr, Anna Marie = 6 jr, Caroline = 4 jr ende Regina = 2 jr
V.M.: Adriaen DE BACKER swaeger causa uxoris van alven bedde
Compareerde in persoone Pieter Frans STEYAERT fs. Geeraert woonende binnen de stad Gend
welcken comparant sigh verclaerde te stellen seker ende borghe over sijnen broeder Lieven
STEYAERT hauder bleven ten sterfhuyse
1ste meye 1782
-----------------------------------------------------SVG Pro Deo Livijne VAN KERREBROECK fa. Pieter bij Marie DE VREESE
overl. Dronghen op den 16de jan. 1779 in den wijck van Barelvelde
He.: Augustinus DE VOS fs. Ludovicus bij Joanna COMPRÉ
K. : Marie = 18 jr, Pieter = 10 jr, Joannes = 8 jr ende Ignatius DE VOS = 3 jr.
V.M.: Engelbertus SAGAERT swaeger causa uxoris van d’overledene
Een huyseken op cheynsgrond aenveirt van Joseph FORTIE competerende mijnheer den procureur
VAN DOORNE in Gend
12de juny 1782
-----------------------------------------------------SVG Joanna VAN HOECKE fa. Judocus bij Pieternelle COCQUYT
overl. binnen het beluyck der abdije van Drongen op den 2de july 1782
weduwe van Francies STAERCKE fs. Martinus bij Judoca HEYNDRICK
K.: Judocus bij competente aude sijn selfs, Lieven SERWEYTENS in huwelijck met Joanna
STAERCKE ende Joannes DE SUTTER als vader ende voogt over Judocus DE SUTTER gewonnen
in 1ste huwelijck bij Marie STAERCKE oock fa Frans ende van d’overledene 11de sept. 1782
-----------------------------------------------------SVG
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Isabelle DE DAPPER fa. Adriaen bij Livijne BRAEM
(Reg.212 fo 373v)
Weduwe van Frans DE BOEVER fs. Jan
overl. Dronghen op den 3de sept. 1781 in den wijck van de Beekstraete
K.: Joannes bij competente aude sijns selfs, Marie Christine = 19 jr ende Pieter Frans = 18 jr
V.M . : Francies DE DAPPER broeder van d’overledene
d’helft van een hofstedeken waervan d’ander helft competeert aen Lieven GEIRNAERT groot over
dit deel 50 roeden gelegen in den wijck van de Beekstraete
15de meye 1782
-----------------------------------------------------Marie CORIJN fa. Petrus bij Monica POLET
(Reg.212 fo 318v)
overl. Drongen op den 19de dec. 1780 in den wijck van Vier Heckenen
Wdwe van Jacobus DE SCHUYTER fs. Gillis
K.: Monica = 24 jr, Rosa = 20 jr, Joannes Baptiste = 17 jr ende Pieter DE SCHUYTER = 15 jr.
V.M.: Maximiliaen DE GRAEVE fs. Jacobus in huwelijck met Margriete CORIJN 26ste juny 1782
-----------------------------------------------------Marie Anne DE DAPPER fa. Melchior bij Francoise STEYAERT
(Reg.212 fo 312v)
de
overl. Dronghen op den 4 july 1782 in den wijck van Haelewijn
Hr.: Jacobus ARENS fs. Christiaen bij Marie GEIRNAERT
K.: Lieven = 13 jr, Francies = 10 jr, Philippe = 5 jr ende Pieter ARENS = 1 jr.
V.M.: Joannes DE DAPPER broeder van de overledene woonende in Nazareth
Den houder met d’overledene heeft een cheynspacht aengegaen jegens Juffrouwe Isabelle HEYE
alwaer sij op gebaut hebben een huys ende stallinge ende beplant met fruytboomen 16de oct. 1782
-----------------------------------------------------Pro Deo Joannes Baptiste DE MUYTER fs. Lieven bij Anne Marie DE SCHUYTER
overl. subiet in Dronghen op den 27ste aug. 1782 in den wijck van d’Assels
Weduwnaar in (1ste x) van Joanna BUYSE
K. (1ste x): Pieter DE MUYTER bij competente oude sijns selfs, Adriaen WEGGHE getrouwt met
Marie Anne DE MUYTER, Silvester VAN HEULE als vader ende voogt over sijne minderjaerighe
weese Marie Anne VAN HEULE gewonnen bij Joanne Marie DE MUYTER.
Weduwnaar in (2de x) van Marie Anne COPPENS fa. Lieven bij Marie WILLEMOT
K. (2de x): Francies = 19 jr, Livijne = 16 jr, Regina = 14 jr, Judocus = 10 jr, Adriaen = 7 jr ende
Caroline DE MUYTER = 5 jr
V.P.: Lieven MOYKENS broeder van alven bedde van den overledenen
V.M.: Herman CORNELIS
16de oct. 1782
-----------------------------------------------------Rekeninghe die bij desen maeckt ende overgeeft den prijser ende deelsman (Reg.212 fo 308)
Joannes Baptiste DIERICX procureur van alsulcke handelinghe als hij gehad heeft als staende voogd
gecreerd bij acte van den 5de nov. 1777 over Laurentius, Gerolphus ende Ludovicus Franciscus
LOYS alsnu bij acte van emancipatie hun selfs, mitsgaders Augustinus, Franciscus ende Dorothea
Joanna LOYS noch minderjaerigh alle kinderen van wijlent Joannes in 1ste huwelijck bij Joanne
CALLOOT ende in 2de huwelijck bij Joanne DE JAEGER .
Den SVG van Joannes LOYS den 24ste nov. 1773 ende van Joanne DE JAEGER den SVG op
5de nov. 1777.
30ste oct. 1782
-----------------------------------------------------Joanna VAN QUICKELBERGHE fa. Joannes bij Marie Magdalena DE VREESE (Reg.212 fo 291)
overl. Dronghen op den 31ste maerte 1782 in den wijck van Luchteren
Hr.: Lieven VERBEKE fs. Francies bij Marie DOBBELAERE
K.: Joannes, Marie Anne ende Livijne bij competente aude hun selfs, Pieter VAN BELLE in
huwelijck met Marie VERBEKE, Pieter = 24 jr ende Joanna VERBEKE = 22 jr
Kamervoogd. : Joannes BIJL borgemeester deser prochie
De hauder met d’overledene hebben aengegaen een cheynspacht jeghens mher Joannes CARDON
ende daer op gebauwt een huys ende stallinghen beplant met fruytboomen 24ste july 1782
------------------------------------------------------
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Pro Deo Joanna Marie VAN PARIJS fa. Lieven bij Catharina DE PUYT
overl. Dronghen op den 1ste april 1780 in den wijck van Luchteren
Hr.: Pieter DE SCHUYTER fs. Guillaeme bij Judoca DE PAUW
K.: Pieter = 10 jr, Francies = 8 jr ende Lieven DE SCHUYTER = 3 jr
V.M.: Francies DUYTSCHAVERS
19de maerte 1783
-----------------------------------------------------Rekeninge bewijs ende reliqua die bij desen maekt Carel VAN BEVEREN (Reg.212 fo 320)
als staende voogt over Marie Rosa, Jan Frans, Pieter Frans ende Jacobus VAN BEVEREN alle viere
minderjaerige weesen van wijlent Joannes VAN BEVEREN bij Joanna VAN HOVE ter cause van
de administratie bij hem genomen sedert den 25ste febr. 1778 daete van het overdragen van den SVG
van hun vader. Aen de weesen competeert elck tot een sesde paert wanof de andere twee sesden
competeren aen de twee jongste weesen die den overledenen gewonnen tsijnen tweede huwelijk bij
Joanna DE MEYERE hauderigghe bleven van een hofstede met de landen daermede gaende.
Ontfaen van Lieven OLIVIERS in huwelijck met Joanna DE MEYERE tevooren weduwe van
sweesens vader 28 £ gr. over dhelft van vier jaeren pacht van dhofstede.
19de maerte 1783
-----------------------------------------------------Gerardus PATIJN fs. Joos bij Gerarda DE SCHUYTER
(Reg.212 fo 324)
overl. Dronghen op den 22ste july 1782 in den wijck van Luchteren
He.: Isabelle DE BRABANDER fa. Lieven bij Catharina DE BOEVER
K.: Pieter ende Caroline beede bij competente oude hun selfs ende Joannes Frans PATIJN = 24 jr.
V.P.: Joannes PATIJN
2de april 1783
-----------------------------------------------------Isabella Rosa BERSOEN fa. Francies bij Pieternelle COMPRÉ
(Reg.212 fo 331)
ste
overl. Dronghen op den 30 sept. 1782 in den wijk van Keuse
Hr.: Joannes DE BUCK fs. Pieter bij Francoyse DE SCHUYTER
K.: Regina DE BUCK = 4 jr hoir unicq
V.M.: Francies BERSOEN voornoemt vader van d’overledene
Den houder is met d’overledene aengegaen eenen cheynspacht waerop gebouwt is een huys schuere
en stallinge welke gemeene blijven.
16de april 1783
-----------------------------------------------------Pieter SNAUWAERT fs. Louis bij Livijne DE MEYERE
(Reg.212 fo 335)
ste
overl. Dronghen den 23 febr. 1782
ende sijne huysvrauwe Pieternelle Dorothea DE JAEGER fa. Lieven bij Marie LIJSENS
overl. Dronghen den 18de july 1782
K.: Joannes VAN HUFFEL in huwelijck met Lievijne SNAUWAERT, Francois beth 25 jr sijn selfs
jongman, Joannes oock sijn selfs jonghman, Livinus = 22 jr ende Judocus SNAUWAERT = 18 jr.
V.P. Benedictus DE JAEGER en V.M.: Francois DE ROOSE
Gronden van erfven bij d’overledenen achtergelaeten ende geduerende hwelijck geconquesteert van
dhoirs ende erfghenaemen van wijlent heere ende meester Jan Baptiste VAN HEIRWEGHE in sijn
leven Pastor der prochie van Bellem
Een behuysde hofstede met de schuere stallen boomen ende groene catheylen daerop staende
gheleghen aen den Varendriesch dit met het recht van den uytplant op den selven driesch ende twee
partijen lant daeraen ghelegen d’eene ghenaemt den Crekelen sanck ende d’andere den Boucquet
bulck tsaemen groot 5 gemeten 53 roeden paelende oost desen sterfhuyse ende Pieter CORNELIS
suyt den Varendriesch west mijnheer VAN DER HAEGHEN noort Joncker Bonaventura VAN
VAERNEWIJCK ende de weduwe van den procureur LEDUC bekent in het 32ste bel. in drij items
arlo 5, 7 ende 8
Een partije cauterlant gelegen als vooren in den wijck ghenaemt de grooten Crayaert paelende oost
een dreefken, suyt dheer Laureyns VAN DER VENNET, west d’oostgracht noort dhoirs Joos
BRAEM ende desen sterfhuyse groot 844 roeden in het 12de bel. arlo 52
Een bulcxken lant gheleghen in den wijck genaemt den kleenen Craeyaert paelende oost mijnheer
St VAAST suyt ende west een dreefken noort desen sterfhuyse staende in het 12de bel. arlo 53 en
54 tsaemen groot 263 roeden . . .
...
14de meye 1783
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Anne Therese VERBAERE fa. Jan bij Anne Marie PLASMAN
(Reg.212 fo 344v)
overl. Dronghen den 23ste dec. 1782
Hr.: Pieter DE ROOSE fs. Jan bij Marie WIEME, schipmaecker
K.: Joanne Marie = 14 jr, Anne Marie = 12 jr, Pieter Francois = 8 jr, Marie Anne = 6 jr, Francisca
= 3 jr ende Jan Baptista DE ROOSE = 10 maenden
V.M.: Francois VERBAERE broeder van d’overledene
Een hofstede ende een schipmaeckers saete ende erve jegens de Veirstraete aen de Leye en den
herberg ‘Het Vosken’ groot 400 roeden in coope bekomen van de voornoemden Jan DE ROOSE
ende Anne Marie WIEME den 24ste juny 1775
Een overset veer van Dronghen op Royghem bij coope ende uytgrootinghe onder handteecken van
shauders moeder den 18de sept. 1782
d’overledene is voor een derde part benevens haeren broeder ende suster gherecht gheweest in een
hofstede in Dronghen en vercocht aen haeren broeder Francois VERBAERE
d’overledene is gherecht gheweest voor een derde part als vooren bij successie van Pieter Joannes
PLASMAN haeren oom in eene hofstede gelegen in Meerendre en geduerende het huwelijck
vercocht aen Joannes MAENHAUT
14de meye 1783
-----------------------------------------------------Marie VLERICK fa. Joannes bij Catharina MOENTJENS
(Reg.212 fo 350v)
overl. Dronghen op den 24ste maerte 1783 in den wijck van Vier Heckens
Weduwe in (1ste x) van Joannes Baptiste CORDI
K.(1ste x): Marie Joanna = 12 jr, Pieter = 11 jr, Joannes = 9 jr ende Marie Anna CORDI = 7 jr
Hr.: Adriaen COCQUYT fs. Joannes bij Pieternelle MESTDAGH
K.(2de x) : Maximus COCQUYT = 2 jr. eenigh kint bij desen hauder gewonnen
V.P.: Elias CORDI ende V.M.: Pieter VLERICK
Een 4de part in een huys ende 12 roeden erfve benevens s’overledene broeders verkregen ten
sterfhuyse van haeren vader gelegen in Dronghen in den wijck Vier Heckens 28ste meye 1783
-----------------------------------------------------Angeline BEELAERT fa. Jooris bij Livijne HEYNSSENS
(Reg.212 fo 353v)
overl. Dronghen den 19de maerte 1783 in den wijck van de Beekstraete
Hr.: Pieter VAN DEN ABEELE fs. Emanuel bij Anna Marie VAN VLAENDEREN
K.: Pieter Francies, Joannes Baptiste, Jacobus, Bernardus ende Carolus bij competente oude hun
selfs, Judocus VERMEERE in huwelijck met Anna Marie VAN DEN ABEELE, Caroline = 23 jr,
Joannes Emanuel = 19 jr ende Bernardus Francies VAN DEN ABEELE = 18 jr
V.M. : Pieter DE VRIENT swaeger causa uxoris van d’overledene
Een behuysde hofstede groot 200 roeden met de landen gelegen in den wijck van de Beekstraete bij
coope jegens Jooris BEELAERT ende Livijne HEYNSSENS sijn huysvrouwe in date den 20ste jan.
1752 ende d’achterstaende erffenisse gepasseert voor officier Loco Bailliu ende erfachtige laeten
der heerlijkhede van Overbroeck ende Van de Walle in date den 20ste jan. 1752 als voor Bailliu
Borgemeester ende Schepenen van de prochie van Mariakercke in date den 1ste maerte 1752 als
oock voor officier absent
Amptman Borgemeester ende Schepenen van Dronghen den 9de oct. 1754
Een partije landt gelegen op Beekstraete cauter genaemt het Bijlstuck groot int geheele 325 roeden
Een partije land gelegen als vooren genaemt den Doorne groot 521 roeden
Een partije land op Beekstraete cauter genaemt het Eekhaut groot 1031 roeden den hauder
toekomende bij coope jegens Joncker PIERS in Gend in date den 5de meye 1782 25ste juny 1783
-----------------------------------------------------Joanna D’HERTOGHE fa. Joannes bij Catharina MANGELAERE
(Reg.212 fo 362v)
overl. Drongen op den 12de july 1782 in den wijck van Barelvelde
Hr.: Laureyns JOOS fs. Pieter bij Joanna PHILIPS
K.: Pieter Augustinus JOOS = 22 jr. hoir unicq
V.M.: Francies D’HERTOGHE broeder van d’overledene
Een hofstede commende van s’houders zijde gheleghen in den wijck van Barelvelde groot onder
boomgaert ende de partije landt daer aen geleghen 400 roeden
Een partije landt in Landeghem groot 200 roeden
3de sept. 1783
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Pro Deo Paulus VAN WANSEELE fs. Pieter bij Livijne VAN CROMBRUGGE
overl. Drongen op den 13de jan. 1783 in den wijk van de Beekstraete
Wdnr in (1ste x): van Marie DOBBELAERE
K.(1ste x): Joanna VAN WANSEELE in huwelijck met Daniel DE MEYERE, voorts Francies
VAN DE STEENE als vader ende vooght van sijne vier minderjaerighe kinderen verweckt bij
wijlent Pieternelle VAN WANSEELE fa. van den overledenen bij Marie DOBBELAERE met
naemen Marie Anne = 21 jr, Jan Frans = 18 jr, Agnes = 11 jr en Lieven VAN DE STEENE = 8 jr.
He.: Marie Francoyse VAN HOVE fa. Pieter bij Joanna PENNYNCK
K.: Marie Jacoba = 17 jr, Bernarda = 15 jr, Carolina = 11 jr, Joannes = 9 jr ende Augustinus = 4 jr.
V.P.: Carel VAN WANSEELE cosijn van den overledenen
25ste juny 1783
-----------------------------------------------------Joannes VAN HOVE fs. . . . .
(Reg.212 fo 381v)
overl. Drongen op den 1ste aug. 1783 in den wijck van Luchteren in de Hooghstraete
Wdnr in (2de x) van Livijne GEIRNAERT
K. (2de x): Pieternelle VAN HOVE in huwelijk met Philippe GOETGEBUER
Wdnr in (3de x) van Anne Marie DE VOGELAERE
K.(3de x): Ferdinand bij competente oude sijn selfs, Joanna VAN HOVE in huwelijck met Joseph
GEIRNAERT, Caroline beth 25 jr, Catharine = 23 jr, Anne Marie = 21 jr, Regina = 19 jr,
Marie Anne = 12 jr en Pieter VAN HOVE = 9 jr
V.M: Andries DE VOGELAERE broeder van Anne Marie DE VOGELAERE
Een hofstedeken met de medegaende landen gelegen in Drongen op de Hoogstraete ende alsnu
10de dec. 1783
vercocht op den 17de sept. 1783
-----------------------------------------------------Jan VAN KERREBROECK fs. Guilliaeme bij Marie VAN QUICKELBERGHE (Reg.212 fo 386)
overl. Dronghen op den 23ste meye 1783 in den wijck van Keuse
He.: Pieternelle BOGAERT fa. Lieven (fs. Lieven) bij Barbara VERHEGGEN
K.: Livinus Ignatius = 9 jr, Joannes Baptista = 7 jr ende Pieter Augustinus = 4 jr
V.P.: Carel DE VREESE swaeger causa uxoris van den overledenen
Een hofstede met een partije boomgaert ende landt daeraen gelegen groot 1 bunder 100 roeden met
den grondt in cheynse gebruyck ende bebauwt bij de weduwe van Pieter VAN DER VENNET in de
wijck van Keuse genaemt de neckersgracht
7de jan. 1784
-----------------------------------------------------Supplierende verthoonen Joannes DE SCHRIJVER ende Norbertus VAN DER PLAETSEN beede
woonende in Sinte Martens Leerne vooghden pater ende materneel over de minderjaerighe weese
Marie Rosa DE SCHRIJVER achtergelaeten bij wijlent Pieter DE SCHRIJVER tsijnen 1ste huwelijck
bij wijlent Lucia VAN DER PLAETSEN alsmede aen Lieven Joannes DE SCHRIJVER in qualiteyt
van deelvoogt paterneel over de twee minderjaerighe weesen met naemen Regine ende Augustinus
DE SCHRIJVER achtergelaeten bij den selven Pieter DE SCHRIJVER die hij in 2de huwelijck
geprocreert heeft bij Caroline SCHELSTRAETE hauderigghe gebleven conquest haer huwelijck
gedaen eene bebauwde hofstede met de landen tsaemen groot vier bunderen 621 roeden gelegen in
de prochie van Sinte Martens Leerne met een partije op Vosselaere
Caroline SCHELSTRAETE in huwelijck met Jacobus HYDE hebben door den notaris Francois
VAN MELLE laeten te coope stellen alle de goederen in Sinte Martens Leerne ende sijn verbleven
op Isabelle VAN DER VENNET weduwe van Joos VAN NEVEL
31 maerte 1784
-----------------------------------------------------Maximiliaen IKET fs. Pieter bij Joanna DE METS
(Reg.212 fo 393v)
overl. Dronghen op den 3de april 1783 in den wijck van Vier Heckens
He.: Joanna VYNCKE fa. Joannes bij Livijne HEYE
K.: Pieter = 17 jr, Gerulphus = 15 jr, Livinus = 11 jr ende Isabelle Theresia IKET = 9 jr
V.P. : Joannes IKET broeder van den overledenen
Een hofstede met den boomgaert ende lochtinck commende van s’hauderiggens sijde in den wijck
van Vier Heckens groot ontrent 100 roeden. Een partije land gelegen op het waeterlat groot 200
roeden bij coope van den greffier DE CAIGNY van Deynse den 9de nov. 1781. 31ste maerte 1784
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Anne Marie POPPE fa. Emanuel, overl. Drongen op den 22ste maerte 1784 (Reg.212 fo 400)
Hr.: Rochus Judocus DE DONCKER fs. Geeraert bij Livijne BOELENS
K.: Carel Francies = 12 jr, Marie Catharine = 10 jr ende Caroline DE DONCKER = 3 jr.
V.M.: Martinus POPPE oom
28ste april 1784
-----------------------------------------------------Rekeninge bewijs ende reliqua die mits desen doet en overgeeft
(Reg.212 fo 404v)
Carel Engelberth VAN HOOREBEKE landsman in Drongen ter causen van de administratie bij hem
gehad als oom materneel ende staenden voogd over Carolus GOETHALS alsnu sijn selfs man en
Joanna GOETHALS beede kinderen van wijlent Joannes GOETHALS ende Anna Marie VAN
HOOREBEKE dit tsedert den 7de febr. 1781
Men bevind dat Judocus GOETHALS fs. Emanuel aen dese kinderen en aen hun broeder Augustinus
oock sijn selfs bedegen schuldigh gebleven is eene somme van 18 £ 4 gr.
28ste april 1784
-----------------------------------------------------Joseph VAN NEVEL fs. Pieter ende van Joosijne HEMELSOETE (Reg.212 fo 406)
overl. Drongen op den 11de febr. 1781
He.: Isabelle VAN DER VENNET fa. Caerel ende van Livijne MAENHAUT
K.: Pieter, Joanna, Frans ende Caerel VAN NEVEL alle vier hun selfs, Emanuel = 16 jrende
Bernardus VAN NEVEL = 12 jr
V.P.: Pieter VAN NEVEL, oom
Een partije landt op Nevele van de zijde van den overledenen groot ontrent een bunder
Een behuysde hofstede geduerende huwelijck geconquesteert met twee partijen landt in Drongen
tsaemen groot vier gemeten en 250 roeden gebruyckt bij Pieter VAN GANSBEKE comende bij
coope van de voogden ende vrienden van Judocus DOBBELAERE
Een hofstedeken met de landen in Drongen groot vijf gemeten gebruyckt bij Gillis VAN DE
WALLE bij coope van Joanna Marie DE MEYERE den 22ste maerte 1780
Een partije landt groot een bunder gelegen in Meygem genaemt Vrij Eygen.
Een hofstedeken in Meygem met de landen commende bij koope van Jacobus VAN GANSBEKE en
consorten den 31ste oct. 1769 gebruyckt bij Pieter LEERMEERE
28ste april 1784
-----------------------------------------------------Rekeninge bewijs ende reliqua dienende voor augmentatie van goede de
(Reg.212 fo 416v)
naerschreven weesen vervallen met de dood van Joseph (SVG 19de sept. 1781) ende Marie Catharine
DE POORTER hunne grootvader en moeye dewelcke mits desen doet Joannes DE POORTER fs.
Joseph voorseyt landsman in Dronghen als voogden van Livinus en Judocus COPPENS beede
minderjaerige kinderen van wijlent Francois COPPENS bij Elisabeth DE POORTER s’overgevers
(SVG 8ste april 1778) suster geweest van vollen bedde dit sedert den 17de oct. 1776 daete van
overlijden van den voornoemden Francois COPPENS
25ste april 1784
-----------------------------------------------------Pro Deo Joannes DE VOS fs. Jacobus bij Joanna MOYKENS
overl. Dronghen op den 23ste nov. 1782 in den wijck van Vierheckens
He.: Livijne CORNELIS fa. Jacobus bij Judoca DE SMET
K.: Pieter DE VOS actueel in dienst van sijne majesteyt den Keyser = 23 jr, Dorothea = 21 jr,
Judoca = 19 jr, Marie = 14 jr ende Cornelia DE VOS = 9 jr
V.P.: Pieter MORTIER swaeger van den overledenen
28ste april 1784
-----------------------------------------------------Livijne DE MEYERE fa. Philippe bij Janneken CORNELIS
weduwe van Lieven GEIRNAERT
overl. in Baerel op den 24ste dec. 1783 bij gevalle ten huyse van haeren soone Pieter GEIRNAERT
ende voorgaendelijck gewoont met haeren sone Jan Baptiste GEIRNAERT in Dronghen Barelvelde
K.: Jacobus, Jan Baptiste ende Pieter GEIRNAERT alsmede Joannes DE VRIENT in huwelijck met
Marie Joanna GEIRNAERT, alsmede Carel GOEGEBUER voogt over sijne drij minderjaerighe
kinderen verweckt bij wijlent Pieternelle GEIRNAERT, die oock dochter was van Lieven ende
dese overledene.
23ste juny 1784
------------------------------------------------------
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Augmentie van SVG omme Livijne Caroline, Jacobus ende Marie Joanne (Reg.212 fo 418)
GOEGEBUER alle drije minderjaerighe kinderen van Carel GOEGEBUER fs. Lieven bij wijlent
Pieternelle GEIRNAERT (SVG 16de oct. 1771) fa. Lieven bij Livijne DE MEYER van het gonne op
hen is gedevolveert met de doodt van Joannes GEIRNAERT hunnen auden oom materneel overleden
in Dronghen sonder eenighe lichaemelijcke hoirs achtergelaeten thebben alsook met den overlijden
van de voornoemde Livijne DE MEYERE hun grootmoeder materneel in de prochie van Baerel op
den 24ste dec. 1783 ten huyse van haeren soone Pieter GEIRNAERT.
23ste juny 1784
-----------------------------------------------------Joannes Baptiste DE VREESE fs. Joannes bij Anna Marie VAN PARIJS
(Reg.212 fo 423v)
overl. Dronghen op den 13de april 1784 in den wijck van Noorthout
He.: Marie GILLIS fa. Pieter bij Anna Marie VAN RENTERGHEM
K.: Pieter Francies = 14 jr, Joanna Catharina = 11 jr, Marie = 8 jr Anthone = 7 jr, Theresia = 4 jr
ende Agnes DE VREESE = 18 maenden
V.P.: Frans DE VREESE broeder van den overledenen
Een behuysde hofstede in den wijck van Noorthout genaemt den Groenen Herder groot in erfven met
het land aen den boomgaert gelegen ontrent 500 roeden
d’helft van een partije land genaemt het Sonneveldt groot 494 roeden
1ste sept. 1784
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die mits desen maeckt Andries
(Reg.212 fo 428v)
DE BRABANDER fs. Jan, landsman in Mariakercke als staenden voogd over Francois ende Joanna
DE BRABANDER oock kinderen van Jan ende van Isabella DE DAPPER sijnen halven broeder en
suster, dit van alsulcke handelinge als hij genomen heeft tsedert den 14de febr. 1776 presenterende
dese aen den voornoemden Francois DE BRABANDER alsnu bij huwelijck sijn selfs.
Carel DE DAPPER fs. Lieven overleden tot Somerghem in meye 1773
29ste sept. 1784
-----------------------------------------------------Rekeninghe die overgeeft Joannes DE RONNE als staenden voogt over
(Reg.212 fo 431v)
de vijf minderjaerighe weesen Marie, Joannes, Livijne, Joanna ende Francies DE RONNE
achtergelaeten bij wijlent Pieter DE RONNE ende Marie Magdalena GOOSSENS ter causen van de
administratie bij hem genomen sedert den 16de juny 1779 daete van het overdraeghen van de leste
rekeninghe.
Aen de voormelde weesen benevens hunne suster Theresia DE RONNE in huwelijck met Bernardus
TOCH competeert een huys staende op cheyns grondt van mijnheer DRAECK ende gebruyckt bij
Andries TOCH
13de oct. 1784
-----------------------------------------------------Pieter Francois DE VREESE fs. Pieter bij Lievijne DHONT
(Reg.212 fo 445v)
overl. Dronghen den 30ste sept. 1783 op den wijck van Slindonck
He.: Joanna BERGOEN fa. Pieter bij Isabelle IKET alsnu ghetrouwd met Herman BELLECOSTE
K.: Joanna Marie = 12 jr, Caroline Francoise = 11 jr, Jan Francois = 10 jr, Pieter = 7 jr, Agnes = 5 jr,
Marie Coleta = 3 jr ende Joanna Catharine DE VREESE geboren naer de doodt van haeren vader
ende korts daer naer oock is komen te sterven.
V.P.: Pieter VAN DE GEHUCHTE in huwelijck met s’overleden suster
Het derde deurgaende van een bosch ghecomen van shauderigghe kant in den wijck van Slindonck
groot 130 roeden becomen bij coope den 20ste maerte 1777 van Martinus IKET met consorten dies de
twee voordere paerten competeren aen Adriaen BOSSCHAERT tot Nevele
Aen den sterfhuyse is competerende een huys staende op cheynsgront op den wijck van Slindonck
groot 6 gemeten 170 roeden competerende Mr. Joannes PRAET tot Ghendt 13de oct. 1784
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Francies BELLECOSTE fs Joannes woonende in (Reg.212 fo 451)
Landeghem alhier present welcken comparant hem verclaerde te stellen seker ende borge over
Joanna BERGOEN fa. Pieter weduwe bleven ten sterfhuyse van Pieter Francois DE VREESE
------------------------------------------------------
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Rekeninge ende bewijs de gonne maeckt ende overgeeft Pieter DE WULF (Reg.212 fo 451)
fs.Joos oom materneel ende staende voogt over de 7 weesen van Lieven DE SMET ende van Marie
DE WULF fa. Joos voorseyt dit over den ontfang bij hem gehadt tsedert sijn leste rekeninge gedaen
den 20ste meye 1778 over den SVG gemaeckt ende gesloten ten sterfhuyse van Joanna VAN HIJFTE
sweesen grootmoeder materneel blijckt dat aen de weesen is toecomende 35 £ 15 sch. 8 gr. 3 dnrs.
Judocus DE WULF ende Joanna VAN HIJFTE sweesens grootouders.
10de nov. 1784
-----------------------------------------------------Franciscus Anthonius STOCKMAN fs. Petrus bij Theodora DE LA MOTTE (Reg.212 fo 376v)
weduwaer van Anna Jacoba DE RHO
overl. Drongen op den 12de sept. 1783 binnen de Vier Heckenen
K.: Paulus Dominicus Sebastiaen, Anthone, Livinus, Petrus ende Jan Frans STOCKMAN bij aude
hun selfs, Isabella Clara STOCKMAN in huwelijck met Josephus BRAL, Catharina Joanna
STOCKMAN getrouwt met Francois HORIE , Dorothea Jacoba = 24 jr ende Anna Livina
STOCKMAN = 22 jr
V.P.: Livinus STOCKMAN fs. Petrus eygen broeder van den overleden
Ten laste van Paulus STOCKMAN hoir in desen de somme van 500 £ gr. over de koop van den
huyse van den overledenen gekocht gestaen op het dorp
26ste nov. 1783
-----------------------------------------------------Joannes Baptiste MAES
fs. Pieter bij Livijne DE VREESE (Reg.212 fo 440v)
ste
overl. Dronghen op den 22 july 1784 in den wijck van Haelewijn
Wdnr in (1ste x) van Lucia DE VRIENDT, fa. Boudewijn bij Isabelle COMPRÉ
K.(1ste x): Pieter Francies = 23 jr, Marie Anna = 18 jr, Marie Joanna = 15 jr ende Pieternelle = 12 jr
He.(2de x): Marie Anna DE SCHUYTER fa. Pieter bij Pieternelle DE MEYER
K.(2de x): Joannes Francies = 3 jr ende Joanna Theresia MAES = 1 jr.
V.M.: Jacobus MAES cosijn van den overledenen
Compareerde in persoone Pieter DE SCHUYTER fs. . . woonende in Landeghem welcken
comparant zich verclaerde te stellen seker ende borghe over Maria Anna DE SCHUYTER fa. Pieter
weduwe bleven ten sterfhuyse van Joannes Baptiste MAES.
13de oct. 1784
-----------------------------------------------------Pro Deo Anna Marie PATIJN fa. Lieven ende Joanna MESTDAG
overl. Drongen op den 31ste jan. 1783
Hr.: Joannes GOETHALS fs. Pieter ende Marianne BOGAERT
K.: Pieter = 13 jr, Joannes = 10 jr ende Bernaerdus 5 jr.
V.M.: Joannes PATIJN fs. Lieven voorseyt eygenen broeder van dese overledene
Den deelvoogt verclaert over de weesen intexte tsterfhuys van hunne moeder te vlieden ende
abandonneren ende aldaer geene baeten en commeren te gelden
18de febr. 1784
-----------------------------------------------------Bundel 268 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1785-1787)
Augmentatie van SVG omme de weese Marie Rosa DE SCHRIJVER
(Reg 213 fo 4)
fa. Pieter in 1ste huwelijck bij Lucia VAN DER PLAETSEN
Int geschrifte gestelt bij Norbertus VAN DER PLAETSEN tot Sinte Martens Leerne sweesen oom
materneel ende handelaeren voogt die hij overgeeft aen Joannes DE SCHRIJVER staenden voogt
paterneel
...
...
16de febr. 1785
-----------------------------------------------------Van Francies SERWEYTENS fs. Adriaen, lantsman
(Reg 213 fo 5v)
overl. Drongen den 29ste sept. 1784 op Slindonck driesch
He.: Catharine HEYE fa. Jan
K.: Francies = 12 jr, Joanna = 10 jr, Marie Catherine = 7 jr, Caroline = 5 jr, Christine = 4 jr ende
Pieter Joannes SERWEYTENS = 2 jr.
V.P.: Pieter SERWEYTENS oom
De cleederen ende lijnwaeten van den overledenen sijn vercocht bij publique venditie met welckers
import ten deele de funeraillien ende eenighe andere schulden sijn betaelt . . .2de maerte 1785
------------------------------------------------------

317

SVG

SVG

SVG

Vervolg Bundel 268 SVG, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1785-1787)
Rekeninghe die mits dese maeckt Pieter WANSEELE fs. Francois in
(Reg 213 fo 9)
huwelijck met Petronelle BOGAERT fa. Lieven soo over sijn selven als over de voordere hoirs, dit
ter causen van de administratie genomen over Isabelle Theresia, Marie Catharine, Pieter Francies,
Livinus Judocus ende Marie Judoca DE MUYTER minderjaerighe kinderen van wijlent Joannes bij
Joanna BOGAERT dit sedert den 19de meye 1779 daete van het passeren van den SVG van Joannes
DE MUYTER voorschreven, presenterende desen aen Livinus DE MUYTER fs Lieven binnen de
stadt Gend in qualiteyt van voogd paterneel
16de maerte 1785
-----------------------------------------------------Rekeninghe die mits desen doet maeckt ende overgeeft den notaris Jan Francois VAN MELLE
tot Nevele van den ontfanck der coopsomme van een hofstede ende medegaende landen tsaemen
groot vier bunderen 621 roeden in Sinte Martens Leerne ende Vosselaere op den 12de oct. 1784
verbleven op Isabelle VAN DER VENNET weduwe van Joseph VAN NEVEL tot Dronghen,
alsmede van den uytgeef ende betaelinghe bij hem gedaen presenterende dese aen Jacobus YDE als
in huwelijck met Caroline SCHELSTRAETE, die te vooren weduwe was van Pieter DE
SCHRIJVER, alsmede aen Joannes DE SCHRIJVER ende Norbertus VAN DER PLAETSEN als
voogden over de weese Marie Rosa DE SCHRIJVER fa. Pieter voornoemt bij Lucia VAN DER
PLAETSEN tsijnen 1ste huwelijck alsmede over de twee weesen van Pieter DE SCHRIJVER in
16de febr. 1785
sijn 2de huwelijck met de voornoemde Caroline SCHELSTRAETE
-----------------------------------------------------Anna Judoca D’HEM fa. Maurus bij Pieternelle MARTENS
(Reg 213 fo 13)
overl. Dronghen op den 22ste maerte 1785 in den wijck van de Beeckstraete
Hr.: Pieter MOENTJENS fs. Joannes bij Livijne BEELAERT
K.: Regina MOENTJENS = 21 daeghen hoir unicq
V.M.: Marcus Joseph VAN HEULE swaeger causa uxoris van d’overledene 27ste april 1785
-----------------------------------------------------Bewijs van goede competerende Marie Catherine GOETHALS
(Reg 213 fo 22)
voor alsnogh minderjaerigh fa. wijlent Francies bij Petronelle EECKHAUTTE.
Welck bewijs maeckt ende overgeeft Geeraert CORTVRIENT alsnu in huwelijck met de voormelde
Pieternelle EECKHAUTTE. SVG van Francies GOETHALS gesloten den 5de july 1775
Een huys schuere ende stallen aen den Vaerendriesch op cheyns wanof den grond competeert
aenden Marquis van Deynse
25ste meye 1785
-----------------------------------------------------Pro Deo Pieternelle STEENBEKE fa. Lieven bij Caroline GEIRNAERT
overl. Drongen op den 6de july 1783 op den wijck van Slijndonck
Hr.: Francies DE MEYER fs. Philippe ende van Joanna CLAEYS
V.M.: Carel COPPENS fs. Joseph in huwelijck met Joanna STEENBEKE fa. Lieven voorseyt
K.: Isabelle = 7 jr ende Joanna = 4 maenden corts naer haer moeder overleden 25ste meye 1785
-----------------------------------------------------Rekeninghe die overgeeft den prijser ende deelsman Florentius DE BAETS in (Reg. 213 fo 34v)
qualiteyt van geauthoriseerden van wege Burghmeester ende Schepenen van Drongen over de
minderjaerighe weese Judocus fs. Francies COPPENS bij Elisabeth DE POORTER over de coop
penninghen geprocedeert van de publicque veylinghe van een partije lant ende meersch benevens
sijn broeder Livinus COPPENS elck over dhelft gecompeteert hebbende ende den meersch
vercocht aen Sr. Joseph BRAL. Het partijken land is vercocht aen Emanuel DERDIJN
23ste 9bre 1785
-----------------------------------------------------Pro Deo Livijne TOCH fa. Lieven bij Judoca DE SCHUYTER
overl. Dronghen op den 6de april 1785 in den wijck van Noordhout
Hr.: Joannes VERMEIRE fs. Jacobus bij Joanna BRAEMBUSCH
K.: Lieven, Jacobus, Marie en Francois bij competente oude hun selfs, Bernardus = 21 jr,
Isabelle = 20 jr ende Carolus VERMEIRE = 19 jr.
V.M.: Francies TOCH broeder van de overledene
Een kleyn huyseken staende op cheyns grond van Lieven STEVENS
7de dec. 1785
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Extract van wijlen Sieur Jan VAN GHELDER fs. Jan bij Susanne SCHAUTEET
meester backer en vrijen kruidenier binnen dese stadt (Gent) overl. 7 ougste 1783
wdnr in (1ste x) van Joe Anne Petronille DEVELAERE
K.(1ste x): Anne Francoise VAN GHELDER in huwelijck met Sr. Anthone Joannes DE SMET,
meester slotmaeker binnen dese stadt
He.(2de x): Joffrouw Anne VAN DE WALLE fa. Christoffel bij Joe Judoca VELAERE
K.(2de x): Sr. Frans Joannes, Pieter Bernardus, Karel Joannes bij oude hun selfs alsmede Therese
Joanne Catherine VAN GHELDER in huwelijck met Sr. Joseph MESTACH fs. Ignatius Leonardus,
Mr. apotheker binnen dese stadt, Sr. Bernard Joannes VAN GHELDER geb. den 20ste juny 1761.
V.P.: Sr. Ignatus VAN GHELDER cosijn
9de jan. 1786
-----------------------------------------------------Sieur Judocus VERCAUTEREN fs. Francies bij Livijne DE ROOSE
(Reg 213 fo 47)
overl. Drongen den 12de nov. 1783 in het dorp
He.: Catharine VERSLUYS fa. Pieter bij Marie Anne DE RUYTER
K.: Mr. Jooris Livinus priester in het Seminarie tot Gendt, Joannes Francies ende joffrouw Marie
Judoca VERCAUTEREN begijntjen in het groot covent tot Gendt alle drije hun selfs, Caroline
= 22 jr ende joffrouw Joanna Catharina oock begijntjen in het groot covent in Gendt.
V.P.: Benedictus Danneel VERCAUTEREN oom
Een huys stede ende erfve binnen de vier heckens jegens de herberge den Dobbelen Arent
Een huys stede ende erfve van auts eene stockerije met een poorte alsmede nogh drij andere
woonhuysen aen elckanderen in de Veirstraete suyt de Leye groot circa 114 roeden
Een partije meersch in de Bourgoien genaemt den hoogen bulck groot 674 roeden gerelateert in
proffijtte van Marie VERCAUTER soverleden suster
1ste maerte 1786
-----------------------------------------------------Pro Deo Lieven DE RIJCKE fs. Livinus bij Marie VAN SPEYBROECK
overl. in Dronghen op den 18de oct. 1784 in den wijck van de Beekstraete
He.: Joanna CLAES fa. Martinus bij Marie D’HULST
K.: Joannes Baptista ende Marie DE RIJCKE beede bij oude hun selfs, Angelus COYMAN in
huwelijck met Livina DE RIJCKE, Pieter Angelus = 22 jr, Francies = 20 jr, Carolus = 18 jr,
Angelina = 16 jr ende Regina DE RIJCKE = 11 jr.
V.P.: Pieter DE RIJCKE broeder van den overledenen
15de maerte 1786
-----------------------------------------------------Pro Deo Aldegonde GOETGELUCK fa. Judocus bij Catharina GEVAERT
overl. Dronghen op den 29ste oct. 1785 in den wijck van Keuse
Hr.: Joannes DE MEYERE fs. Frans bij Livijne DE MUYTER
K.: Joseph = 8 jr, Pieter Alexander = 5 jr ende Sophia DE MEYERE = 13 maenden
V.M.: Judocus GOETGELUCK vader van de overledene
Aen dese sterfhuys competeert een huyseken ende eenige boomkens daerop staende op cheyns grond
competerende aen den aermen disch deser prochie.
12de april 1786
-----------------------------------------------------Balance bij forme van SVG en Pro Deo van Joannes ende Guillielmus DE WAEGENAERE beede
minderjaerigh fs Jacobus ende wijlent Livina PAEPENS, overl. Drongen in de maent ougste 1785
Pieter HUTSEBAUT getrouwt met Joanna DE WAEGENAERE
Joannes DUJARDIN causa uxoris Deelvoogd over Isabelle ende Judocus DE WAEGENAERE alle
drij susters ende broeder van vollen bedde van de overleden
26ste april 1786
-----------------------------------------------------Pro Deo Isabelle Theresia TOCH fa. Andries bij Isabelle DE MULDER
overl. Dronghen op den 17de nov. 1785 in den wijck van Haelewijn
Hr.: Joannes DE SCHUYTER fs. Guillaeme bij Judoca DE PAUW
K.: Caroline DE SCHUYTER = 7 jr hoor unicq
V.M.: Martinus TOCH broeder van de overledene
Den houder met de overledene hebben eenen cheyns aengegaen jegens de weduwe van Mr. Petrus
VAN PEENE
10de meye 1786
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Godelieve VAN KERREBROECK fa. Philippus bij Anne Marie ROMEDÉ (Reg 213 fo 64)
overl. Dronghen op den 25ste april 1786 in den wijck van Luchteren
Hr.: Norbertus GOETGEBUER fs. Lieven bij Livijne VAN DER VENNET
K.: Carolus = 9 jr ende Augustinus GOETGEBUER = 5 jr.
V.M.: Lieven VAN HULLE in huwelijck met de suster van d’overledene
Een hofstedeken in den wijck van luchteren groot 94 roeden d’overledene toegekomen voor een
sesde ten sterfhyse van haeren vader en de voorder vijf sesden bij uytgrootinghe jegens haere moeder
Compareerde Carel GOETGEBUER fs. Lieven welcken comparant hem verclaerde hem te stellen
seker ende borge over Norbertus GOETGEBUER houder bleven.
...
5de juny 1786
-----------------------------------------------------SVG Judoca DE VOS fa. Jacobus bij Joanna MOYKENS
(Reg 213 fo 60)
de
overl. Dronghen op en 10 febr. 1786 in den wijck van Keuse
Hr.: Pieter MORTIER fs. Joannes bij Lievijne HAELMAN
K.: Maximiliaen DE MOOR in huwelijck met Joanna MORTIER, Joannes COPPENS in huwelijck
met Marie Pieternelle MORTIER, Marie Magdalene MORTIER = 20 jr.
V.M.: Francies CRIEL swaeger van d’overledene causa uxoris woonende in Baerel
Een behuysde hofstede met annex de schuere en stallinge groot ontrent 100 roen met een dreefken
daer mede gaende gelegen in den wijck van keuse paelende suyt ende west baerelcauter ,oort d'hoirs
van wijlent Jan IDE nu Philippus DE SMET met de raepstraet ende nog noort het drefken naer de
raepstraete den houder ende d’overledene toekommende bij coope van Joanna VAN DE COTTE
weduwe van Lieven DE KESELE in daete 15de febr. 1763.
Ook een meersch in dezelfde wijck van keuse groot ontrent 200 roeden bij koope jegens d’hoors
van Joanna Marie BEYAERT die sij gewonnen heeft thaeren 1ste huwelijck met Jooris CORNELIS
in daete den 4de meye 1773
21ste juny 1786
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt Carel VAN BEVEREN (Reg 213 fo 58v)
als staende voogt over Marie Rosa, Joannes Frans ende Pieter Francies VAN BEVEREN, alle drije
minderjaerighe weesen van wijlent Joannes bij Joanna VAN HOVE tsedert den 19de maerte 1783.
Ontfaen van Lieven OLIVIERS in huwelijck met Joanna DE MEYERE te vooren weduwe van
sweesens vader de somme van 28 £ gr.
21ste juny 1786
-----------------------------------------------------SVG Livijne DE ROOSE fa. Joannes bij Anne Marie Jasparine WIEME
(Reg 213 fo 71)
overl. Dronghen op den 2de july 1786 in den wijck van Vierheckens
Hr.: Francies D’HAENENS fs. Joannes bij Livijne VAN DE WALLE
K.: Caroline = 12 jr ende Joanne Marie D’HAENENS = 10 jr.
V.M.: Pieter DE ROOSE broeder van d’overledene woonende binnen dese prochie van Dronghen
Contract antenuptiael: compareerde voor mij Pieter Jacobus MILLECAN notaris publicq tot Gendt
in persoone Francies D’HAENENS fs. Jans bij Livijne VAN DE WALLE weduwaer van Anne
Marie PLASMAN sonder kinderen ende Livine Francoise DE ROOSE fa. Joannes bij Anne Marie
WIEME jonghe dochter oudt beth dan 25 jr. haer selfs oock woonende in Donghen ter presentie van
Jacobus BUYSE ende Joannes Livinus MILLECAN desen 14de juny 1767
Een behuysde hofstede gelegen in den wijck Vierheckensgroot onder boomgaert ende partije land
daer aen gelgen 530 roeden bij coop jegens Joannes DE MUYTER fs. Joos voor notaris
L. LEBEQUE in daete 21ste dec. 1767.
Een partije land op den Boelenaere groot 250 roeden bij coope jegens Joannes DE ROOSE
27ste sept. 1786
in daete den 12de dec. 1771
-----------------------------------------------------Pro Deo Compareerde in persoone Jacobus MAES fs. Bartholomeus woonende in Meerendre als voogt in
plaetse van Marie Anne DE SCHUYTER weduwe van Jan Baptiste MAES over Pieter Francies,
Marie Anne, Marie Joanne ende Pieternelle MAES minderjaerighe kinderen van den voornoemden
Joannes Baptiste MAES verweckt met Lucia DE VRIEND
1786
------------------------------------------------------
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Joannes VAN DE GHEHUCHTE fs. Joos bij Catharina D’HAENENS
(Reg 213 fo 79v)
overl. Drongen op den 2de nov. 1786 in den wijck van haelewijn
wdnr in (1ste x) van Francisca DE SCHEPPER
K.(1ste x): Lieven VAN HEULE in huwelijck met Joanna VAN DE GHEHUCHTE, Joannes
STERRE in huwelijck met Livijne VAN DE GHEHUCHTE, Francies BOONE in huwelijck met
Marie VAN DE GHEHUCHTE, Gillis SNOUCK in huwelijck met Agnes VAN DE GHEHUCHTE,
wdnr in (2de x) van Marie VINSEELE fa. Christiaen bij Marie DE SCHEPPER
K.: (2de x): Pieter DE DAPPER in huwelijck met Marie Magdalene VAN DE GHEHUCHTE,
Joannes Francies, Joanna Judoca ende Albertus Joseph VAN DE GHEHUCHTE bij oude hun selfs
ende Caroline VAN DE GHEHUCHTE = 23 jr.
V.P.: Judocus DE VREESE en V.M.: Judocus(in reg. 214/96 = Pieter) VINSEELE fs. Christiaen
Een behuysde hofstede aen den overledenen gecompeteert hebbende in den wijck van Haelewijn
groot met het land aen den boomgaert gelegen ontrent 500 roeden. Een partije land gelegen als
vooren groot 349 roeden genaemt Thone De Pauw stuck
...
...
31 jan. 1787
-----------------------------------------------------Joannes BUYSSE fs. Jooris bij Tanneken BOONE
(Reg 213 fo 83)
overl. Drongen den 25ste oct. 1786 op den wijck van slijndonck
wdnr in (1ste x) van Pieternelle SCHELSTRAETE fa. Pieter
K.(1ste x): Pieter, Lieven, Catharine, Lievijne alle bij huwelijcken staet hun selfs ende Judoca
BUYSSE in huwelijck met Joannes CLAYS
He.(2de x): Pieternelle Monica CLAYS fa. Maurus bij Marie COLPAERT
K.(2de x) : Gerolphus = 20 jr, Jacobus = 18 jr ende Anne Marie BUYSSE = 13 jr
V.P. : Lieven BUYSSE s’overleden broeder
Een partijken bosch dat aen den overledenen heeft gecompeteert groot 75 roeden gelegen aen het
gescheet van Landegem ende Drongen vercregen in sijn 1ste huwelijck bij donatie inter vivos van
Joffr. Martijntjen NEERMAN begijntjen ende vercocht aen Christiaen DHAESE den 9de febr. 1787
-----------------------------------------------------Pro Deo Pieternelle VERHELST fa. Gillis bij Livijne DE GRUYTER
overl. Dronghen op den 6de sept. 1786 in den wijck van keuse op den Gapaert Cauter
wdwe in (1ste x) van Gillis DE BOEVER
K.(1ste x): Lieven = 24 jr, Pieter = 22 jr ende Joannes DE BOEVER = 21 jr
Hr.: Francies DE DAPPER fs. Jan verweckt bij Judoca DE SCHUYTER
K.(2de x): Adriaen = 14 jr ende Marie Anne DE DAPPER = 9 jr
V.M.: Livinus VERHELST broeder van de overledene
28ste febr. 1787
-----------------------------------------------------Anna Theresia LIPPENS fa. Francies bij Marie GEIRNAERT
(Reg 213 fo 88v)
de
overl. Dronghen op den 15 oct. 1786 in den wijck van de Beeckstraete
Hr.: Pieter DE CORTE fs. Judocus bij Marie DE MEYER, timmerman
K.: Marie Joanna = 8 jr, Marie Anne = 6 jr ende Isabelle Rosa DE CORTE = 16 jr
V.M.: Joannes Baptiste LIPPENS rechtsweir van de overledene
contract van cessie voor Baudewijn DAENENS notaris publicq tot Gent, present de volgende
getuygen den procureur Pieter STEENBEKE woonagtig tot Sleydinge uyt carchte van procuratie
alhier gesien ende gelesen aen den comparant verleent bij Jan GEIRNAERT fs. Jacobus audt
ontrent de 77 jr. ende Livijne DOBBELAERE fa. Louis sijne huysvrouwe audt ontrent de 70 jr.
beyde tot Dronghen in de beeckstraete den 22ste meye 1778.
Conditioneert ditte in proffijte van hunne dochter Marie GEIRNAERT weduwe van Francies
LIPPENS die deselve heeft geaccepteert ende ten beteren effecte heeft de cessionarisse laeten mede
onderteekenen Pieter DE CORTE in huwelijck met Anna Theresia LIPPENS tot dies hebbende
verklaert daer bij te persisteren alhier insgelijcks gesien ende gelesen ende bij den notaris aen den
comparant gerestitueeert naer alvooren bij mij notaris hadde geparapheert respectivelijk van daeten
den 5de ougste 1776 ende den 23ste meye 1778 versoeckende den comparant hiervan voluntaire
condemnatie
...
...
28ste maerte 1787
------------------------------------------------------
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Anna Marie PERSEGAELE fa. Pieter bij Livijne DE WILDE
(Reg 213 fo 53)
overl. Dronghen op den 7de july 1785 in den wijck van Noorthout in de moerstraete
Hr.: Pieter D’HAENENS fs. Joannes bij Pieternelle COPPENS
K.: Joannes Francies = 21 jr, Isabelle Marie = 18 jr, Caroline = 16 jr, Rosaline = 14 jr, Joannes
Baptiste = 12 jr, Bernardus = 9 jr Augustinus = 7 jr, Jacobus = 6 jr ende Joanna = 6 maenden
V.M.: Jacobus PEIRSEGAELE broeder van d’overledene, oom materneel
Compareerde in persoone Jan Frans COPPENS fs. Frans woonende tot Landegem in den wijck den
Westhoeck welcken hem verclaerde te stellen als seker ende borge over Pieter D’HAENENS houder
bleven ten sterfhuyse van Anne Marie PEIRSEGAELE
12de april 1786
-----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs end relicqua die mits desen maeckt Pieter DHAENENS (Reg 213 fo 92v)
fs Petrus, metser als staenden voogd over Pieter Francies, Maximilianus, Livinus ende Joanna Marie
DHAENENS minderjaerighe kinderen van wijlent Joannes Engelbertus DHAENENS fs. Pieter ende
Marie DHAENENS fa. Philippe tsedert den 21ste april 1779 ende den 30ste nov. 1785 daete van het
overlijden van Pieter Francies voornoemt.
Den rendant heeft ontfangen van Francois DE GRAEVE in huwelijck met Anne Marie
VAN DE GEHUCHTE te voorent weduwe van Joannes Engelbertus DHAENENS de somme van
43 £ 1 schell. en 4 dnrs.
De weesen sijn noch tegoed commende ten laste van Maximiliaen DE SCHUYTER in Gend
overgever van staet ten sterfhuyse van Adriaene VAN DEN ABEELE hunne grootmoeder materneel
de somme van 69 £ 11 schell. 4 gr. 8 dnrs courant over hun baetelijck slot 5de april 1787
-----------------------------------------------------Pro Deo Pieternelle WAGENAERE, fa. Joannes bij Pieternelle LEPEIRE
overl. Dronghen op den 11de dec. 1785
Hr.: Joannes Baptiste EVERAERT fs. Geeraert bij Joanna GEYLENS
K.: Pieter Augustinus = 24 ½ jr, Caroline = 21 jr, Marie Judoca = 18 jr ende Judocus = 10 jr
V.M.: Francies SLECHTING swager van d’overledene
25ste april 1787
-----------------------------------------------------Pieter Frans D’HAENENS jongman
(Reg 213 fo 94)
fs. Joannes Engelbertus ende Marie DHAENENS fa. Philippe
overl. Drongen op St Andries dag 1785 in den ouderdom van 23 jr (30ste april 1785)
broeders ende zuster: Maximiliaen, Livinus ende Marie Joanna DHAENENS, minderjaerighe
kinderen van den voornoemden Joannes Engelbertus ende Marie DHAENENS, voorts Joannes
Baptiste ende Carel Frans DHAENENS minderjaerighe kinderen van den voornoemden Joannes
Engelbertus bij Joanna Caroline DE VREESE s’overleden alve broeders
V.P.: Pieter D’HAENENS oom
25ste april 1787
-----------------------------------------------------Betoogh tgonne mits desen doet Joannes DE MEYERE fs. Martinus
(Reg 213 fo 96)
ende Joanna VYNCKE ter causen van de minderjaerighe weesen van wijlent Maximiliaen IKET
gewonnen bij de voornoemde Joanna VYNCKE over het hofstedeken ende den grondt van land
publicquelijck verkocht aen Carel VAN DER VENNET
30 april 1787
-----------------------------------------------------Joanna VAN KERREBROECKfa. Pieter bij Marie DE VREESE
(Reg 213 fo 97)
overl. Dronghen op den 16de febr. 1786 in den wijck van Luchteren
Hr. Engelbertus SAGAERT fs. Joannes bij Joanna DOSSCHE
K:. Isabelle = 23 jr ende Joannes Baptiste SAGAERT = 19 jr
V.M.: Augustinus DE VOS swaeger van d’overledene causa uxoris
30ste april 1787
-----------------------------------------------------Tweede rekeninghe die mits desen doet Joannes DE POORTER fs. Joseph, (Reg 213 fo 99v)
lantsman als staende voogd over Judocus COPPENS minderjaerighe weese van wijlent Francies
ende Elisabeth DE POORTER tsedert den 12de meye 1784
30ste april 1787
------------------------------------------------------
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Pro Deo Pieter POLFLIET overl. in tjaer 1780 (27ste sept. 1781)
He. Joanna DE BRUYNE alsnu in huwelijck met Jacques VERSCHELDE
K.: Rosa POLFLIET = 10 jr.
7de nov. 1787
-----------------------------------------------------Augmentatie van SVG omme de ses minderjarighe kinderen van wijlent
(Reg 213 fo 106v)
Jan Baptiste DE VREESE fs. Jan ende Marie VAN PARIJS die hij tsijnen huwelijck heeft verweckt
bij Marie GILLIS fa. Pieter bij Anne Marie RENTERGHEM ter cause van het overlijden van Marie
VAN PARIJS hunne grootmoeder paterneel op den 31ste meye 1785 in Drongen ten huyse van
Francies DE VREESE hunnen oom ende deelvoogd.
Martinus MOREELS alsnu getrouwt met s’weesens moeder ende alsoo styfvader.
Een behuysde hofstede in den wijk van Noorthaut genaemt den Groene Herder groot 500 roeden
ende d’helft van een partije land gelegen als vooren genaemt het Sonnevelt groot 494 roeden.
Ten sterfhuyse van Marie VAN PARIJS hunne grootmoeder gesloten den 21ste febr. 1786 is een
partije land publiquelijk vercocht aen Joseph ende Pieter DE VREESE
De weesen sijn ten sterfhuyse van hunne grootmoeder gerecht tot een 9de paert in de personele
obligatie van 55 £ grooten wisselgelt capitaels ten laste van de weduwe van Carel DE VREESE tot
Waerschoot met de croisen van diere.
19de dec. 1787
-----------------------------------------------------Augmentatie van SVG omme Maximiliaen, Philippus ende Gerulphus DE VUSSER alle drije
kinderen van Joannes fs. Geeraert die hij in 1ste huwelijck verweckt heeft bij wijlent Joanna Maria
HEYNSSENS fa. Jan met de doodt van Marie DE MEYER fa. Jacobus hunne moye materneel
overleden in juny 1787 naer de doodt van sweesens moeder
19de dec. 1787
-----------------------------------------------------Bundel 269 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1788-1789)
Joannes DE SMET fs. Pieter bij Livijne GRIJP
(Reg. 213 fo 308)
overl. Dronghen op den ... july 1786
He.(2de x):(2de x): Barbarine MATTEUS = 22 jr.
K.: Marie Joanna SMET = 22 jr.
He.(3de x): Joanna Theresia GEENENS fa. Abraham ende van Marie Madeleene MIEGHENS
K. (3de x): Emanuel = 14 jr Judocus = 12 jr, Caerel = 10 jr ende Augustinus DE SMET = 8 jr
V.P.: Lieven DE SMET fs. Pieter oom, inwoonder der prochie van Mariakercke
Comt alhier in baete eene somme van 42 £ 19 sch. 3 gr. courant gelt over den ontfanck met het
wijngelt naer aftrek oncosten ter causen van de publicque venditie gehauden op den 22ste july 1786
waeronder begrepen sijn de incoopen bij de hauderigge ingekocht . . . . . . 21ste nov. 1787
-----------------------------------------------------Pro Deo Judocus CORNELIS fs. Pieter bij Livine DE WEERDT
overl. Dronghen op den 5de maerte 1785 in het valckenhuys
He.: Anne Marie TOURS fa. . . .
K. : Pieter = 11 jr ende Andries CORNELIS = 4 jr.
V.P. : Jacobus CORNELIS broeder van den overledenen
19de dec. 1787
-----------------------------------------------------Joanna Marie DE SMET fa. Philippe bij Livijne VAN DER MEERSCH
overl. Dronghen op den 17de febr. 1787 in den wijck van Haelewijn
Hr.: Pieter VAN HOOREBEKE fs. Joannes bij Judoca PATIJN
K.: Marie Francoise = 20 jr, Joannes Francies = 16 jr, Augustinus = 14 jr, Maximus = 12 jr, Basinus
= 8 jr ende Frans VAN HOOREBEKE = 6 jr
V.M.: Pieter Frans DE SMET broeder van de overledene
Een hofstedeken met de schueren stallen ende voordere edificien boomen haegen daer op staende
ende medegaende in den wijck van Haelewijn groot met het aengelegen land 800 roeden suyd Pieter
VLERICK west ende noord de straete bij koope volgens wettelijk koopcontract ten sterfhuyse van
Jan DE SCHUYTER fs. Marten den 11de maerte 1767
23ste sept. 1788
------------------------------------------------------
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Isabelle COPPENS fa. Lieven bij Marie WILLEMOT, overl. Dronghen 30ste april 1785
ende Hermanus CORNELIS fs. Judocus bij Judoca MULLEM
(Reg. 213 fo 109)
de
overl. Dronghen op den 16 oct. 1786 in den wijck van de Schuyterstraete
K.: Marie Anne, Francis ende Pieter CORNELIS alle drij bij competente oude huns selfs ende
Augustinus CORNELIS = 23 jr
V.M.: Pieter COPPENS broeder van de overledene
V.P.: Francies VAN KERCKVOORDE swaeger van den overledenen causa uxoris
Een huys met de schuere ende boomen op cheynsgrond van den Marquis van Deynse 30ste jan. 1788
-----------------------------------------------------Gesien de requeste gepresenteert bij Livinus DE MUYTER fs. Lieven binnen de stadt Gend als
voogt over Francies, Catharina, Livinus ende Marie DE MUYTER kinderen van wijlent Joannes
ende van Joanna Livina BOGAERT daer bij verthoonende dat hij met ons consent ter daete den
2de 7bre 1785 over deselve weesen hadde geemployeert ende thunnen proffijte verkent bij Sr. Pieter
Joseph DE VREESE onsen medegesel in wette eene rente van 200 £ gr. wisselgelt . . .
22ste febr. 1788
-----------------------------------------------------Catharina STOCKMAN fa. Francies bij Anna DE RO
(Reg. 213 fo 111)
overl. Dronghen op den 28ste jan. 1787 in den wijck van Vier Heckens
Hr.: Francies Ignatius HOORIE fs. Jacobus bij Livijne SCHAUT
K.: Marie Jacoba HOORIE hoor unique
V.M. : Livinus STOCKMAN broedeer van d’overledene
D’helft van een woonstede met den winkel ende grond groot 21 roeden en alf in het dorp, aen den
houder toekomende bij successie ten sterfhuyse van sijn ouders den 2de meye 1781
D’ander helft van den woonhuyse ende erfve groot 16 roeden aen den houder toekomende bij koope
van Judocus VERCAUTEREN in daeten den 6de maerte 1781
Aen d’overledene heeft gecompeteert een 8ste paert in een huys ende een bulk land in het dorp welk
bij uytgrootinghe gelaeten is aen haeren broeder Livinus STOCKMAN. 12de maerte 1788
-----------------------------------------------------Pro Deo Joannes VAN DEN BERGHE fs. Abraham bij Marie Joanna VOLCKAERT
overl. Dronghen op den 22ste nov. 1786 in den wijck van Slijndonck
He.: Pieternelle DE VREESE fa. Pieter bij Judoca PROVOST
K.: Joanna = 8 jr, Marie Anna = 6 jr ende Joannes VAN DEN BERGHE = 10 maenden
V.P.: Pieter VAN DEN BERGHE broeder van den overledenen
9de april 1788
-----------------------------------------------------Catharine HEYE fa. Jan
(Reg. 213 fo 114)
overl. Drongen 17de dec. 1778 op den wijck van Slijndonckdriesch
weduwe in (1ste x) van Francies SERWEYTENS fs. Adriaen
K.(1ste x): Jan Francies = 14 jr, Joanna = 13 jr, Caroline = 9 jr, Augustine = 7 jr ende Pieter
SERWEYTENS = 5 jr.
Hr.: Livinus SNAUWAERT fs. Pieter
V.M.: Sieur Lieven HEYE oom
9de april 1788
-----------------------------------------------------Marie Jacoba VAN VYNCK fa. Pieter bij Joanna DE WULF
(Reg. 213 fo 117v)
overl. Dronghen op den 8ste maerte 1788 in den wijck van Keuse
Hr.: Francies GILLIS fs. Lieven bij Pieternelle DE BACKER
K.: Pieter = 22 jr, Lieven = 19 jr ende Joannes GILLIS = 17 jr
V.M.: Joannes Baptiste VAN VYNCK broeder van alven bedde van d’overledene
Een hofstede met nog een kleyn huyseken daer op staende in den wijck van Keuse groot met land
daeraen gelegen ontrent de twee gemeten den houder toekommende bij koope jegens Lieven GILLIS
sijnen vader in date den 3de november 1763
Compareerde in persoone Joannes VAN RENTERGEM fs Lieven inwoonder deser prochie welken
hem verclaerde te stellen seker ende borge over Francies GILLIS fs Lieven hauder bleven ten
sterfhuyse van Marie Jacoba VAN VYNCK overleden den 8ste maerte 1788. 21ste meye 1788
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Philippe VERBAUWEN fs. Jacobus bij Marie CLAYS
(Reg. 213 fo 120v)
overl. Dronghen op den 26ste febr. 1788 in den wijck van Luchteren
He.: Theresia VAN DE GHEHUCHTE fa. Jacobus bij Marie VAN BEVEREN
K.: Jan Frans = 18 jr, Judoca = 13 jr, Petronelle = 10 jr ende Livina Theresia VERBAUWEN = 3 jr
V.P.: Joannes VERBAUWEN broeder van alven bedde
Een hofstede met de partije land daer aen gelegen groot 708 roeden bij koope jegens De Douariere
PENNEMAN in daete den 18de nov. 1772
4 juny 1788
Compareerde in persoone Petrus VAN DE GEHUCHTE woonende in den wijck Luchteren welken
comparant verclaerde zich te stellen seker ende borge over Theresia VAN DE GEHUCHTE fa.
Jacobus hauderigge bleven ten sterfhuyse van Philippe VERBAUWEN
(Reg. 213 fo 123)
-----------------------------------------------------Adrianus COCQUYT fs. Joannes bij Pieternelle MESTDAGH
(Reg. 213 fo 134v)
overl. Dronghen op den 26ste april 1788 in den wijck van Vier Heckens
Wdnr in (1ste x) van Marie VLERICK
K.(1ste x): Maximus COCQUYT = 8 jr
He.(2de x): Pieternelle DE DAPPER fa. Adriaen bij Judoca HEBBELYNCK
K.(2de x): Pieter COCQUYT =4 jr
V.P. : Pieter VLERICK swaeger van den overledenen
V.M.: Lieven COCQUYT broeder van den overledenen
16de july 1788
Compareerde in persoone Adriaen DE DAPPER fs. Jan insetenen deser prochie welken comparant
verclaerde zich te stellen seker ende borge over Pieternelle DE DAPPER hauderigge bleven ten
(Reg. 213 fo 137)
sterfhuyse van Adriaen COCQUYT overleden op den 26ste april 1788
-----------------------------------------------------Dorothea Francoise VAN RENTERGEM fa. Joseph et Joanna DE ROOSE (Reg. 213 fo 123)
overl. Dronghen den 29ste july 1787 in het dorp
Hr. : Sieur Carel VAN DER VENNET fs. Joannes et Anthonia DE TAVERNIER, schepenen
K.: Petrus Augustinus DE SMET tot Petegem bij Deynse in huwelijck met Marie VAN DER
VENNET ende Carolus Guille Joannes VAN DER VENNET = 19 jr
V.M.: Joannes DE ROOSE oom
huwelijckscontract voor Louis Norbert DE SCHUYTER notaris publicq tot Gendt
Carel VAN DER VENNET fs. Jan ende Antonia DE TAVERNIER inwoonder deser stadt , jongman
bij competente aude sijn selfs ende Dorothea Francoise VAN RENTERGHEM fa. Joos ende Anna
DE ROOSE woonende tot Dronghen jonge dochter bij competente aude haer selfs. . . 1ste oct. 1762
Een partije saylant aen den meylsteen groot 383 roeden paelende oost den herweg van het dorp
naer meerschcamp meulen suyt Jor Francois LE JEUNE west den kerckwegh van Bassebeke
Een partije lant in Drongen deel maekende van het 19de bel. arlo 81 groot 400 roeden
Een partije lant gelegen als vooren in het 19de bel. arlo 87 ende 88 groot 450 roeden
Een huys stede ende erfve gestaen op het dorp wesende eene herberghe daer voor teeken uytsteekt
‘Den Engel’ groot met den boomgaert 250 roeden
Een hofstede herberge ende stockerije genaemt ‘den gauden appel’ gestaen op het dorp paelende
aen den voornoemde huyse ‘Den Engel’ groot 73 roeden
16de july 1788
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DE ROOSE insetenen deser prochie dewelcke (Reg. 213 fo 134)
deelvoogt wiert gecreert van de weesen ten sterfhuyse van Dorothea Francoise VAN
RENTERGHEM overleden in de vierheckenen den 29ste july 1787 alwaer hauder bleven is Carel
VAN DER VENNET schepenen deser prochie
16de july 1788
-----------------------------------------------------Lieven BOTTERMAN fs. Jan ende van Francoise GEIRNAERT
(Reg. 631 fo 208v)
de
overl. Mariakercke op den 11 nov. 1785 in de heerlijckhede van Schaubrouck
He.: Isabelle Petronelle DE KONYNCK fa. Lieven et Joanna VAN HULLE
K.: Joanna bij aude haer selfs, Francies = 23 jr, Pieter = 21 jr, Caroline = 20 jr, Bregitte = 17 jr
Livijne = 11 jr ende Bonifacius BOTTERMAN = 6 jr
16de july 1788
------------------------------------------------------
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Rekeninge bewijs ende reliqia die mits desen doet ende overgeeft
(Reg. 213 fo 137)
den notaris ende procureur Florentius DE BAETS residerende in Drongen als geautoriseerden over
Frans VLERICK in huwelijck met Livijne SCHELSTRAETE oock tot Drongen.in curatelle gestelt
van t’gonne den selven Francies VLERICK te goet is kommende uyt de vercoopinge van sijne twee
huysen ende erfven gelegen in Drongen binnen de Vier Heckenen
19de july 1788
-----------------------------------------------------SVG Catharina DE SCHUYTER fa. Lieven bij Jacquemijne VERHULST
(Reg 213 fo 139v)
overl. Dronghen op den 28ste febr. 1788
Hr.: Francies DE ROOSE fs. Jacobus et Catharine DE SMEDT
K. : Jacobus, Marie Anne ende Marie DE ROOSE bij competente aude hun selfs, Catharine = 23 jr
ende Pieternelle DE ROOSE = 20 jr.
V.M.: Joannes WIEME oom causa uxoris
Een partije landt in Dronghen 25ste bel. arlo 57 groot 605 roeden bebauwt met twee woonhuysen
wanof het groot huys met ontrent 585 roeden erfve ende het kleyn huyseken met de resterende
roeden wordt gebruyckt door de weduwe van Joannes MOENTJENS den hauder toeghecomen bij
coope jegens dheer Philippe DEFAULX den 3de nov. 1770
24ste sept. 1788
-----------------------------------------------------Rekeninge bewijs ende relicqua die bij desen doet ende overgeeft
(Reg. 213 fo 142)
Norbertus VAN DER PLAETSEN tot Sinte Martens Leerne Van alsulcken ontfanch als hij heeft
gehadt als staende voogtht over de weese met naeme Marie Rose DE SCHRIJVER fa. Pieter tsijnen
24ste sept. 1788
(1ste x) bij Lucia VAN DER PLAETSEN
-----------------------------------------------------Rekeninge ende bewijs dewelcke mits desen doet Ivo Benoit MAERTENS greffier deser Prochie
ter causen van den ontfang ende gedaen over de kinderen van wijlent Adriaene ROELAND
verweckt met Pieter BAETEN
8ste oct. 1788
-----------------------------------------------------SVG Pro Deo Agnes MECHELIJN fa. Lieven bij Marie VAN HULLE
overl. Dronghen op den 6de july 1786 in den wijck van Bassebeke
Hr.: Geeraert WITTEVRONGEL fs. Pieter bij Louise BRACKE
K. : Marie Jacoba = 23 jr, Joannes = 21 jr, Cornelia Aldegonde = 19 jr, Lieven Jan = 18 jr, Joseph
= 16 jr ende Anna WITTEVRONGEL = 14 jr.
V.M. : Jacobus MECHELIJN broeder van de overledene
5de nov. 1788
-----------------------------------------------------SVG Pro Deo Marie Judoca HELLEBAUT fa. Joannes bij Isabelle DE SMET
overl. Dronghen den 30ste dec. 1782 op den Varendriesch
Hr. Guillelmus MORTIER fs. Carolus bij Judoca GOETGELUCK
K.: Marie Joanna MORTIER = 7 ½ jr.
V.M.: Joannes MORTIER swaeger van d’overledene causa uxoris
19de nov. 1788
-----------------------------------------------------Rekeninghe van Livijne SCHELSTRAETE huysvrouwe van Frans VLERICK van alle haeren
ontfang en goed vinden als van betaelinge gedaen ende van de schulden die nog moeten betaelt
worden t’sedert den 10de juny 1787 dag dat haeren man in curatele gesteld is. Dit aen Carel VAN
DER VENNET als curateur ende voogt over den selven VLERICK. Dit om bij hem over te draegen
aen Borgemeester ende Schepenen der gemeene vierschaere van Drongen. 19de jan. 1789
-----------------------------------------------------SVG Livijne DE KEUCKELAERE fa. Andries bij Isabelle VAN LEIRBERGHE (Reg. 213 fo 167)
overl. Drongen op den 24ste aug. 1788 in den wijck van de Schuyterstraete
Hr.: Livinus VAN POUCKE fs. Judocus bij Joanna DE POORTER
K.: Marie Catharine = 6 jr ende Livina VAN POUCKE = 3 jr
V.M.: Hieronymus DE KEUCKELAERE broeder van de overledene
Een hofstede ende lande komende van den houder ten deele bij successie ten sterfhuyse van Joseph
DE POORTER ende Catharine DE VOS sijn grootvader ende grootmoeder ende ten deele bij
uytgrootinge van sijne medehoors gelegen in den wijck de schuyterstraete 28ste jan. 1789
-----------------------------------------------------326

SVG

SVG

SVG

SVG

Vervolg Bundel 269 SVG, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1788-1789)
Lieven AERTS fs. Pieter, overl. Dronghen den 10de dec. 1788 wijck Slindonck (Reg. 213 fo 157)
Wdnr (1ste x) van Anne Marie DE BOEVER fa. Lieven bij Joosijntjen PESTELE
K.(1ste x): Carel ende Livinus AERTS, Christiaen HEYNDRICX in huwelijck met Pieternelle
AERTS, Pieter BRACKE in huwelijck met Joanna AERTS, Livinus STEYAERT getrouwt met
Caroline AERTS ende Livijne AERTS weduwe van Jan HAERENS
Wdnr (2de x) van Margareta DE SCHUYTER fa. Lieven bij Joanna DE COCK
K.(2de x): Frans ende Pieter AERTS, Lieven DE VREESE vader ende voogt van Joannes DE
VREESE tsijnen huwelijck verweckt bij Marie Anne AERTS
He.: Anna HAERENS fa. Lieven et Joanna DE CLOET
K.(3de x): Jan Baptiste = 22 jr, Jacobus Francois AERTS = 20 jr ende Guiillelmus BRACKE
thuwelijck hebbende Joanna Therese AERTS
V.P.: Carel AERTS broeder van alven bedde van den overledenen
staende sijn 1ste huwelijck met Anne Marie DE BOEVERE fa. Lieven hebben zij aengegeven een
cheyns van eene behuysde hofstede met alle andere edificien daer op staende groot ontrent de
6 gemeten lants ende meersch verkregen van den heer Baron ZINSERLINK.
Compareerde in persoone Mathias ARENTS fs. Lieven tot Meerentre welken comparant hem bij
desen verclaert te stellen als seker ende borge over Anna HAERENS houderigge bleven ten
sterfhuyse van Lieven AERTS overleden op den 10de Xbre 1788
28ste jan. 1789
-----------------------------------------------------Joanne Marie LEYBAERT fa. Joannes bij Joorijntjen LIPPENS
(Reg. 213 fo 162v)
overl. Dronghen den 1ste aug. 1788 in den wijck van Haelewijn
Hr.: Joseph DOSSCHE fs. Adriaen bij Jacoba VAN HAECKE
K.: Pieter Jacobus, Joannes Francies, Livinus Bernardus, Jacobus ende Catharina DOSSCHE alle
vijve bij competente aude van jaeren ende Francies = 20 jr
V.M. : Joannes LEYBAERT broeder van de overledene
Compareerde in persoone Pieter DOSSCHE inwoonder deser prochie welken comparant hem
verclaerde te stellen, seker ende borge over Joseph DOSSCHE hauder bleven ten sterfhuyse van
28ste jan. 1789
Joanne Marie LEYBAERT overleden op den 1ste ougste 1788
-----------------------------------------------------Marie Joanne DE MARTELAERE fa. Joannes bij Francoyse HEYNDERICK (Reg. 213 fo 170v)
overl. Dronghen op den 26ste nov. 1788 in den wijk Keuse
Hr.: Martinus CAMBEEN fs. Philippe bij Joanne VAN KERREBROEK
K.: Pieter Francies = 6 jr ende Constantinus CAMBEEN = 4 jr
V.M.: Joseph DE MARTELAERE broeder van de overledene
Een huys stede ende erfve op den Varendriesch groot ontrent 13 roen bij koope jegens Sr. Cornelis
WILLEMS in daete den 20ste febr. 1782 ende een partijken land in den wijck van Keuse op Barel
cauter bij koope jegens Jooris DE CLERCQ gepasseert voor Bailliu ende Schepenen van Sinte
Martens Laetem in daete den 13de dec. 1787
Compareerde in persoone Philippe CAMBEEN insetenen der prochie van Landegem welken
comparaant zich verclaerde te stellen seker ende borge over Martinus CAMBEEN hauder bleven
ten sterfhuyse van
Marie Joanne DE MARTELAERE
11de febr. 1789
-----------------------------------------------------Marie Catherine SCHATTEMAN fa. Geerardus bij Lucia WIEME (Reg. 213 fo 173v)
overl. Dronghen op den 25ste april 1788 in den wijck van Luchteren
Hr. Lieven BEELAERT fs. Josephus bij Marie VAN DEN BERGE
K.: Caroline = 12 jr, Jan Francies = 9 jr, Joanna Marie = 8 jr, Pieter = 6 jr, Pieternelle = 5 jr, Marie
Christine = 3 jr ende Marie Anne BEELAERT = 7 weken
V.M.: Gerardus SCHATTEMAN vader van d’overledene
Geduerende hun huwelijk hebben zij aengegaen eenen nieuwen cheyns pacht tevooren in cheynse
gehad bij Joseph BEELAERT des hauders vader ende bebouwt met een huyseken
Compareerde in persoone Francies DUCEL woonende in de beekstraete welken comparant hem
verclaerde te stellen als seker ende borge over Lieven BEELAERT houder bleven ten sterfhuyse
28ste febr. 1789
van Marie Catherine SCHATTEMAN overleden op den 25ste april 1788
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Pro Deo betoog ende renseing mitsgaders rekeninge de gonne maekt ende overgeeft Joannes
Baptiste DIERICX van de venditie en de penningen daervan ontfangen ten sterfhuyse van Isabelle
CEUNENS wdwe van Francies DE GRUYTERE overleden in den wijck van luchteren op den
3de jan. 1783 dit aen Carolus BOONE broeder van alven bedde van de overledene ende deelvoogt
over de vier minderjaerige kinderen.
11de maerte 1789
-----------------------------------------------------Derde rekeninge die mits desen doet Joannes DE POORTER fs. Joseph
(Reg. 213 fo 179)
landtsman in Drongen ter causen van den ontfang ende uytgeef bij hem genomen als staenden voogd
over Judocus COPPENS minderjaerige weese van wijlent Francois bij Elisabeth DE POORTER
22ste april 1789
t’sedert den 30ste april 1787 daete van het sluyten van de 2de rekeninge.
-----------------------------------------------------Betoogh ende renseing de welcke doet ende overgeeft Simoen SCHAPENEEL (Reg. 213 fo 180)
fs. Joannes oom voogt paterneel causa uxoris over de unique weese van wijlent Engelbertus
SAEGHAERT bij Joanna VAN KERREBROECK fa. Petrus. SVG gesloten den 30ste april 1787
Den rendant brengt over de somme van 109 £ 16 schell. 1 groote en 6 dnrs de weese toekomende ten
sterfhuyse van Joanna DOSSCHE fa. Livinus jonge dochter overleden in Royghem prochie van Sinte
Martens Ackergem vrije van Gend in febr. 1788
8ste april 1789
-----------------------------------------------------Augmentatie van SVG die maeckt ende overgeeft Pieter CLOOSTERMAN (Reg. 213 fo 183)
in huwelijck met Anne Marie MARTENS, weduwe van Pieter VAN DER HULST fs. Jacobus ende
alsoo styfvader ende vooght over haere minderjaerighe kinderen van Pieter VAN DER HULST dit
van de nalaetentheyt van Francoise VAN DER HULST fa. Pieter bij Pieternelle DE BACKER
s’weesens groot moye ende eyghen suster van Jacobus VAN DER HULST voornoemt, s’weesens
grootvader met den overlijden van Francoise VAN DER HULST weduwe van Lieven WIEME sijne
kinderen gerecht int sesde paert benevens Joannes DE SUTTER in huwelijck met Caroline VAN
DER HULST van de vaderlijcke sijde ende d’helft in de moederlijcke sijde 10 juny 1789
-----------------------------------------------------Philippine VAN LEIRBERGHE fa. Jan bij Judoca MERREZONE (Reg. 213 fo 184v)
overl.Dronghen op den 19de sept. 1788 in den wijck van Luchteren
Hr.: Francis DE CORTE fs. Judocus bij Marie DE MEYER
K. : Pieter = 12 jr, Lieven = 9 jr, Marie Theresia = 6 jr, Bernardus = 3 jr ende Caroline = 9 maenden
V.M. : Francies DE KEUKELAERE swaeger van de overledene
24ste juny 1789
-----------------------------------------------------Pro Deo Marie MYNCKE fa. Pieter bij Livijne RIJCKENBOER
overl. Dronghen op den 26ste april 1789 in den wijck van Keuse in den Helshoeck Driesch
Hr.: Bernardus Jacobus VAN HOECKE fs. Pieter bij Isabelle GAUBEEN
K.: Joannes = 13 jr, Livina Caroline = 12 jr, Francies = 6 jr ende Pieter VAN HOECKE = 5 jr.
V.M.: Francies MYNCKE broeder van d’overledene
Den houder heeft ten sterfhuyse van sijn ouders aenveert een huyseken op cheynsgrond van den
heer Marquis van Deynse
22ste july 1789
-----------------------------------------------------Pro Deo Pieter JANSSENS fs. Wilhelmus bij Helena GEVEN
overl. Dronghen den 13de jan. 1789 in den wijck van de Beekstraete
He.: Marie RIJCKBOSCH fa. Geeraert bij Marie BRAEM
K.: Joanna Maria = 24 jr, Guillelmus = 20 jr, Francoyse = 14 jr, Caroline = 11 jr, Livijne = 8 jr,
Bernardus = 5 jr ende Joannes Baptiste JANSSENS = 2 jr
V.P.: Joannes JANSSENS broeder van den overledenen
D’hauderigge geeft te kennen als dat den overledenen voor sijnen dood gerecht is geweest in een
ofte twee sterfhuysen binnen de prochie van Progel? in de provincie Luyck.
Een kleyn huyseken met eenige boomkes op Beekstraete cauter op cheyns grond. 11de nov. 1789
------------------------------------------------------
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Betoogh ende renseing de welcke overgeeft Joannes Baptiste DIERICX (Reg. 213 fo 314v)
als geauthoriseerden van den ontfang over de wdwe en de weesen van wijlent Laurentius Gerulphus
LOYS bij hem gehadt ende genomen sedert de verkoopinghe van den huyse schuere ende stallinge
met den grond sijnde den herberghe De Kroone gelegen op het dorp
25ste nov. 1789
-----------------------------------------------------Laurentius Gerulphus LOYS fs. Joannes bij Joanna CALOOT
(Reg. 213 fo 308)
de
overl. Drongen op den 4 febr. 1788 in den wijck van de Vierheckens in de herberghe De Kroone
He.: Angeline Josepha WALDACK fa. Joannes bij Livina DE SMET
K.: Francies Xaverius = 6 jr, Coleta Livina = 5 jr ende Marie LOYS = 3 jr
V.P.: Joannes Baptiste DE GRAVE in huwelijck met s’overleden moeders’ suster van alven bedde
Huwelijckscontract tusschen Laurentius Gerulphus LOYS fs. Joannes et Joanna CALLOOT
jongman bij oude sijn selfs woonende in Dronghen ende nu presentelijck in Somerghem ten huyse
van Livina DE SMET, geassisteert met Joannes VERNIERS ten eendere ende Angeline Josepha
WALDACK fa. Joannes et Livina DE SMET jonghe dochter van jaeren haer selfs geassisteert met
haere moeder ende Bernardus TEMMERMAN haeren swaeger . . . . den 23ste sept. 1780
Een behuysde hofstede wezende eene herberge daer voor teeken uytsteeekt De Kroone gelegen
binnen de Vier Heckens
25ste nov. 1789
-----------------------------------------------------Pieternelle CLAEYS fa. Caerel, overl. op den 7de july 1789
Hr.: Pieter PIETERS fs. Joseph
K.: Joanna Marie = 14 jr, Joannes Francies = 12 jr, Regina = 10 jr, Lieven = 9 jr, Norbertina = 8 jr
ende Dorothea PIETERS = 4 jr.
V.M.: Caerel CLAEYS voorseyt tot Vosselaere als grootvader
12de maerte 1790
-----------------------------------------------------Rekeninghe die bij desen overgeeft Sebastiaen HOECK officier deser prochie van Dronghen aen
Pieter VAN HOOREBEKE mits het vercoopen van sijne hofstede op den 3de sept. 1789 aen
Pieter DE WULF fs. Pieter ende betaelt aen mhr VAN PILCKHEM over aflos van een rente op de
verkochte hofstede op den 16de jan. 1790 de somme van 25 £ groote wisselgeldt 20ste juny 1790
------------------------------------------------------Bundel 270 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1790)
Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet maekt ende overgeeft
(Reg. 213 fo 196)
Bernardus TOCH in huwelijck met Theresia DE RONNE staende voogt gestelt den 13de oct. 1784
over de vijf weesen Marie, Joannes, Livijne, Joanna ende Francies DE RONNE achtergelaeten bij
wijlent Pieter DE RONNE ende Marie Magdalena GOOSSENS ter causen van de administratie bij
hem genomen tsedert de leste rekeninghe gedaen bij Joannes DE RONNE den 13de october 1784
Aen de weesen benevens hunne suster Theresia DE RONNE competeert een huys op cheynsgrond
van mher den Baron DE DRAECK ende nu gebruyckt bij Andries TOCH 3de maerte 1790
------------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgeeft
(Reg. 213 fo 200)
Jacobus SCHELSTRAETE fs. Pieter woonende in Dronghen als oom ende staende vooght over
Marie ende Caroline SCHELSTRAETE beede minderjaerighe kinderen van Joannes gewonnen bij
Catherine VAN HEULE s’rendant eyghen broeder dit van alsulcken ontfanck als hij over de selve
weesen heeft gehadt tsedert den 15de dec. 1779 date van het overgeven van den SVG ten sterfhuyse
van sweesens oeder. De weesen sijn gerecht geweest benevens Joanna VAN RENTERGHEM hun
alve suster in een behuysde hofstede ende een partijken land in den wijck van Luchteren groot 248
roeden hetwelk is verkocht den 9de febr. 1780 aen Jacobus VAN RENTERGHEM s’weesens
styfvader.
31ste maerte 1790
------------------------------------------------------Rekeninge ende bewijs die mits desen doet Silvester VAN DEN SAFFELE (Reg. 213 fo 201)
in huwelijk met Anna Maria VAN HOVE fa. wijlent Joannes ende Marie Anna DE VOGELAERE
als staende voogd over Marie Anne ende Pieter Francies VAN HOVE sijne minderjaerige
swaegerinne ende swaeger
31ste maerte 1790
-------------------------------------------------------
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Rekeninghe die mits desen doet Francies HORIE fs. Jacobus bij Livina SCHAUT (Reg. 213 fo 197)
ende Pieter VAN TIEGHEM in huwelijck met Catharine HORIE sijnen swaeger ter causen van de
administratie door hun gedaen over de kinderen van wijlent Dorothea HORIE weduwe geweest
van Pieter Dominicus VAN PEENE, dit t’sedert den 6de maerte 1782 daete van t’overgeven ende
passeren van den SVG van sweesen moeder. Jacobus HOORIE voorseyt bij Livina SCHAUT
hunnen grootvader ende grootmoeder materneel overleden in dese prochie den 25ste dec. 1783
ende 20ste meye 1782. Presenterende desen in absentie van Jan Baptiste LECOMTE getrauwt met
Jacoba VAN PEENE, Francies HOORIE fs Joannes meester cleermaecker binnen dese prochie
anderweer der gemelde kinderen . Joannes TILLEMANS sweesen oom
31ste maerte 1790
------------------------------------------------------Petronelle CALLOOT fa. Francois ende van Livina DE BOEVER
(Reg. 213 fo 202v)
de
overl. Drongen den 19 Xbre 1788 in den wijck van Keuse
Hr.: Guislain FORTIE fs. Jacques ende mits hij immediat ook is ghestorven
K.: Judocus als blijver ende besitter, Pieter ROGGE in huwelijck met Izabelle Therese FORTIE ende
Marie, Marie Magdalena ende Livinus FORTIE alsnoch minderjaerigh
V.M.: Livinus VAN DE GEHUCHTE in huwelijck met Joanna CALLOOT suster van d’overledene
Een hofstedeken in den wijck van Keuse groot 450 roeden bij coope in eerste huwelijck met Joanna
LIPPENS door den overledenen tot sijne dood gebruyckt
Een huys onlangs nieuw gebauwen met de erve groot 14 roeden op het dorp 14de april 1790
------------------------------------------------------Pro Deo Joannes AERTS fs. . . . bij Isabelle MARTENS
overl. Dronghen op den 23ste oct. 1789 in den wijk van Haelewijn
Wdnr in (2de x) van Dorothea DE ROOSE fa. Petrus
K.: Joannes Frans = 16 jr ende Petronelle AERTS = 13 jr
He.: Marie CANOOT fa. Jan
V.P.: Joannes LOOTENS broeder van alven bedde van Dorothea DE ROOSE
Aen den overledenen heeft gecompeteert een huyseken staende op cheynsgrond van mijnheer
LEJEUNE in Gend
14de april 1790
------------------------------------------------------Isabelle DE SCHEPPER fa. Pieter ende van Livine VINCENT
(Reg. 213 fo 128v)
overl. Drongen den 1ste febr. 1789
Hr.: Francies BIESBROEK fs. Jaspaert bij Isabelle LE DUCK
K.: Joanna Louise = 23 jr, Joannes = 19 jr, Geeraert = 17 jr, Pieter = 15 jr, Philippe = 13 jr ende
Marie Anne BIESBROEK = 10 jr
V.M.: Ludovicus DE SCHEPPER oom
Gronden van erfven komende van soverleden seyde in huwelijck bij uytgrootinge geacquireert
Een hofstedeke gelegen aen de Beekstraete cauter groot 181 roeden paelene oost de gewesen paters
chartreusen in Gendt west ende noort de beekstraete ende suyt den cauter ende eene partije landt
genaemt Sinte Gerulphus liggende op deselve Beekstraete cauteroost Sr Francies VAN DEN
BERGHE suyt de gewesen paters chartreusen west den heer Baron DE HEEMS groot 161 roeden
Compareerde in persoonen Alexander ROGIEST woonende tot Evergem wijck Elsloo ende
Ludovicus DE SCHEPPER binnen dese prochie dewelke hun mits desen onder de clausule solidaire
dat is een voor al ende elck voor ander verclaerden te stellen als seker ende borge over Francies
BIESBROUCK fs. Jaspaert houder bleven ten sterfhuyse van Isabelle DE SCHEPPER
14de april 1790
------------------------------------------------------Rekeninge die mits desen maekt ende overgeeft Carel VAN BEVERENals (Reg. 213 fo 210v)
staende voogt over Marie Rosa, Joannes Francies ende Pieter Francies VAN BEVEREN alle drije
minderjaerige weesen van wijlent Joannes VAN BEVEREN ende van Joanne VAN HOVE.
De voorgaende rekeninge is gepasseert den 21ste juny 1786 ende daer blijkt dat den rendant schuldig
gebleven is de somme van 40 £ 19 schell. 11 gr. en 7 dnrs
Ontfangen van Lieven OLIVIERS in huwelijk met Joanna DE MEYERE tevooren weduwe van
sweesens vader de somme van 21 £ gr.
28ste april 1790
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Gerardus SCHELSTRAETE fs. Geeraert bij Pieternelle VAN DE VOORDE (Reg. 213 fo 211v)
overl. Dronghen op den 7de febr. 1790 in den wijck van Keuse
He.: Marie SLOCK fa. Pieter bij Isabelle DE WEERDT
K.: Carola = 24 jr, Pieternelle = 22 jr, Jan Francies = 20 jr, Marie Anne = 17 jr, Marie Theresia =
13 jr ende Pieter SCHELSTRAETE = 10 jr
V.P.: Carel SCHELSTRAETE broeder van den overledenen
Een partije land aen den houder toekomende bij successie van sijne ouders groot 300 roen gelegen
op Barelcauter volgens coopcontract van den 6de april 1774
Een partije land groot 407 roeden staende huwelijck geconquesteert tevooren bij den cooper in
cheynse gebruyckt volgens coopcontract van den 26ste juny 1789
Compareerde in persoone Carel SLOCK fs. Pieter woonende tot Vosselaere den welcken hem mits
desen verclaerde te stellen als seker ende borge over Marie SLOCK fa Pieter houderigghe bleven
ten sterfhuyse van Geeraert SCHELSTRAETE fs. Geeraert.
28ste april 1790
------------------------------------------------------Guislain FORTIE fs. Jacobus, landsman
(Reg. 213 fo 215v)
ste
overl. Drongen den 21 dec. 1788 in den wijck Keuse
Wdnr (1ste x) van Joanna LIPPENS
K.(1ste x): Judocus ende Martinus FORTIE bij aude huns selfs, Petronelle VAN DEN PUTTE
huysvrauwe van Pieter DE SCHUYTER ende daer tevooren van Pieter FORTIE als moeder ende
voogde over Jacobus, Carolus Albertus, Marie Joanna, Anna Catharina, Francois ende Augustinus
FORTIE , Catharine FORTIE in huwelijck met Jan Baptiste EVERAERT ende daer tevooren met
Joannes DUSEL ende Livina FORTIE weduwe van Adriaen PROVOOST te Gent.
Wdnr (2de x) van Petronelle CALLOOT
K. (2de x): Izabelle Therese FORTIE getrauwt met Pieter ROGGHE , Marie, Marie Magdalena
ende Livinus FORTIE alsnoch minderjaerigh
V.P.: Livinus VAN DE GEHUCHTE in huwelijck met Joanna CALLOOT oom
Een hofstedeken in den wijck van Keuse groot 450 roeden bij coope in eerste huwelijck met
Joanna LIPPENS door den overledenen tot sijne dood gebruykt
Een huys stede ende erve onlangs nieuw gebauwen groot 14 roeden gestaen op het dorp in pachte
gebruykt door Lieven VAN DE GEHUCHTE geduerende zijn 2de huwelijck bij coope toegekomen
jegens Joannes DE VREESE fs. Anthone van den 17de april 1771 ende is verkocht aen Lieven
GROOTAERT.
17de meye 1790
------------------------------------------------------Pieter DE WULF fs. Joos, overl. Dronghen in de maendt february 1788 in den wijck van Allewijn
Wdnr in (1ste x) van Livina LOOTENS fa. Maurus
K.(1ste x): Pieter Francies en Livinus DE WULF, Joannes JOOS in huwelijk met Marie Catharina
DE WULF ende dheer Livinus LEBEQUE greffier van Mariakercke volmachtighden over Angelina
DE WULF tot Eecloo dezelve niet min ad agendum volkomentlijk geauthoriseert
He.(2de x): Joanne SERWEYTENS fa. Adriaen nu in huwelijkc met Joseph DOSSCHE
K.(2de x): Joanne = 19jr, Jan Frans = 17 jr ende Augustinus DE WULF = 15 jr
V.P.: Joannes STANDAERT tot Vinderhaute thuwelijk met Livine DE WULF oom causa uxoris
Een behuysde hofstede in den wijk van Luchteren met een bulxken landt abouterende oost de luchter
straete zuydt de gewesen paters Chartreusen west mijnheer HAMELINCK ende noort Francies
TOCH groot 400 roeden salvo justo publicquelijk vercocht op 10de jan. 1789
Een partije land gelegen als vooren genaemt smets stuck groot 700 roeden
Een behuysde hofstede in den wijk van Halewijn groot onder boomgaerd lochting land ende boskens
genaemd de peerdeweede groot 4 gemeten 88 roeden bij uytgrootinghe over gelaeten ende gecedeert
aen Pieter Frans DE WULF den 10de jan. 1789
Een partije land op Hallewijn Cauter ontrent den meulen genaemt het meule stuck groot ontrent de
200 roeden publicquelijk verc ocht den 10de jan. 1789 aen Jan Francies VAN DE GEHUCHTE fs.
Jan tot Dronghen
Een partije maeymeersch in Vinderhaute in het pouckgat groot 300 roeden 16de juny 1790
-------------------------------------------------------
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Pro Deo Livijne VAN POUCKE fa. Judocus bij Joanna DE POORTERE
overl. Dronghen op den 2de aug. 1789 in den wijck van Luchteren
Hr.: Joannes PATIJN fs. Jan bij Isabelle DE BOEVER
K.: Pieter Frans 8 jr ende Judoca PATIJN = 5 jr
V.M.: Livinus VAN POUCKE broeder van de overledene
13de oct. 1790
------------------------------------------------------Pro Deo Judocus DE SMET fs. Guille, overl. Drongen den 19de maerte 1785
He. Isabelle CLAEYS fa. Geert et Judoca VAN DE WALLE
K.: Marie DE SMET unicque weese
V.P.: Pieter DE SMET ende Marie Anne CLAEYS suster van de houderigge (geen datum gegeven)
------------------------------------------------------Carel AERTS fs. Lieven bij Anna DE BOEVER
(Reg. 213 fo 240v)
overl. Dronghen den 7de juny 1790
He.: Joanna DOBBELAERE fa. Jaspar et Marie BEERNAERT,
die tevooren weduwe was Lieven CLAYS fs. Jan bij Joanna DE MEYERE
K.: Jan Francies AERTS = 16 jr eenigh kindt
V.P.: Livinus STEYAERT in huwelijck met s’overleden suster woonende in Everghem
Aen desen sterfhuyse competeert elk totter helft d’edificien ende catheylen van een huys staende op
cheyns grond gecompeteert hebbende aen wijlent dheer Philippe DE FAULS ende nu aen joffrauwe
Isabelle Philippine TELLIERS
22ste dec. 1790
------------------------------------------------------Bundel 271 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1791-1792)
Bewijs van goede competerende Pieter Francies ende Constantinus CAMBEEN (Reg. 213 fo 133)
kinderen van Martinus tsijnen lesten huwelijck gewonnen bij wijlent Maria DE MEULENAERE
welk bewijs overgeeft den selven Martinus CAMBEEN als vader en voogt over sijne weesen
30ste juny 1790
------------------------------------------------------Joannes THAETS fs. Lieven bij Pieternelle DE VREESE
(Reg. 213 fo 245)
overl. Dronghen op den 30ste aug. 1789 in den wijck van Keuse
He.: Anne Marie DE SCHUYTER fa. Martinus bij Joanna Marie WIEME
K.: Lieven = 22 jr ende Pieter Francois THAETS = 18 jr.
V.P.: Pieter THAETS broeder van alven bedde van den overledenen woonende tot Meerentre
Een hofstede komende van de sijde van den overledenen bij successie ten sterfhuyse van sijne auders
groot 150 roeden gelegen in de prochie van Meirendre
Een behuysde hofstede in dese prochie in den wijck van Keuse 12de bel. arlo 3 groot 282 roeden
Een partije landt gelegen als vooren in het 20ste bel. arlo . . groot 104 roeden
Een partije landt gelegen als vooren in het 13de bel. arlo . . groot 255 roeden
De voorschreven hofstede en twee partijen landt bij coope jegens Joannes Francois DE RUDDER in
daete den 24ste febr. 1769
Een behuysde hofstede in den wijck van Haelewijn groot 300 roeden de hauderigge toekomende bij
successie ten sterfhuyse van haer auders in pachte gebruyckt bij Pieter THAETS 16de maerte 1791
------------------------------------------------------Jacobus VAN DER MEERSCH, fs. Pieter bij Pieternelle . . . ? . .
(Reg. 213 fo 250v)
overl. Drongen den 25ste sept. 1790 in den wijck van Noorthaut
He.: Norbertine COCQUYT fa. Andries bij Pieternelle DE SCHEPPER
K.: Joannes bij aude sijn selfs, Joanne Marie in huwelijck met Robert MESTACH, Regina in
huwelijck met Joannes Baptiste VAN DRIESSCHE, Augustinus = 21 jr, Augustina = 17 jr ende
Marie Francoise VAN DER MEERSCH = 15 jr.
V.P.: Gillis VOLCKAERT swaeger van den overledenen
Een hofstede gelegen in Drongen groot in erfven met de lande daermede gaende ontrent 4 gemeten
aen d’hauderigghe toegecommen bij successie ten sterfhuyse van haere ouders
Een partije meersch genaemt den quatdam groot 557 roeden bij coope staende dit huwelijck jegens
den procureur Joannes Francies MEERSMAN den 12de meye 1786 30ste maerte 1791
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Philippe COPPENS fs. Jan ende Joanna VERHEGGE
(Reg. 213 fo 254v)
overl. Drongen den 27ste october 1790
He.: Pieternelle VAN BEVEREN fa. Lieven ende Joanna CRUYENAERE
K.: Lieven = 18 jr, Marie Joanna = 16 jr, Isabelle Therese = 14 jr, Marie Francoyse = 13 jr,
Judoca = 11 jr, Pieter Judocus = 10 jr ende Caroline COPPENS = 6 jr
V.P. : Joannes COPPENS fs. Jan voorseyt
Compareerde in persoone Pieter DHAENENS fs. Jan in den wijck noorthaut welcken comparant
hem mits desen stelde seker ende borge over Pieternelle VAN BEVEREN houderigge bleven
Gronden van erfven binnen huwelijk geconquesteert met alle drooge ende groene catheylen
Een behuysde hofstede op den wijck van Slijndonck groot in erfven met het landt daermede gaende
salvo justo 400 roeden abouterende oost joffrauwe VAN DE VIJVERE zuyt de Drabbynck dreve
west de Mosgaverstraete noort dhoirs van Jan VAN BEVEREN komende bij coop van Lieven
VAN BEVEREN shauderiggens vader
13de april 1791
------------------------------------------------------Pro Deo Catharina DE SCHEPPER fa. Jacobus bij Joanna GOETHALS
overl. Drongen den 15de febr. 1791
Hr.: Ludovicus VAN HEULE fs. Pieter bij Livijne DE SCHUYTER te vooren wdnr van
Livijne PATIJN fa. Lieven ende nog te vooren van Anne Marie LIPPENS fa. Oliviers
K.: Frans = 9 jr, Marie = 8 jr, Therese = 5 jr, Marie Anne = 4 jr ende Sophie VAN HEULE = 20 m
alle vijf kinderen van dese overledene met desen hauder,
voorts Jacobus DE SCHEPPER = 12 jr kind van de overleden met . . . .
Een huyseke staende op eeuwigen cheynsgrond der straete van den heer van Dronghen ten 2 sch. gr.
sjaers komende van shauders kant
18de meye 1791
------------------------------------------------------Geeraert SCHATTEMAN fs. Jan bij Regina REGAU
overl. Dronghen op den 8ste maerte 1791 op d’heerlijkhede van Mariakercke Burghgravije
Wdnr in (1ste x) van Pieternelle BEELAERT
K.(1ste x): Marie Anna SCHATTEMAN in huwelijck met Pieter VAN DEN ABEELE fs Pieter,
Joanna Marie SCHATTEMAN in huwelijck met Pieter Augustinus VAN DE WALLE
He.: Lusia WIEME fa. Dominicus ende van Marie VERVENNE
K.(2de x): Livinus BEELAERT fs. Joseph vader ende vooght over sijn 7 minderjaerighe kinderen bij
wijlent Marie Catharine SCHATTEMAN met naemen Carolina = 14 jr, Joannes Francies = 12 jr,
Joanna Marie = 10 jr, Pieter = 8 jr, Pieternelle = 6 jr, Marie Christine = 5 jr ende Marianne = 3 jr.
Een behuyst hofstedeken op de Beekstraete cauter groot in erfven 400 roeden ende een partijken
saylandt genaemt de aude beke resort der heerlijckhede van Wijmerghem groot 150 roeden aen hun
toegecommen bij coope jegens Pieter BUYSE ende Joris VAN DAMME mitsgaders Pieter VAN
DEN ABEELE ende sijn huysvrauwe Marie Anne SCHATTEMAN
20ste july 1791
------------------------------------------------------Pieternelle VAN DE GHEHUCHTE fa. Jacobus bij Marie VAN BEVEREN (Reg. 213 fo 268)
overl. Dronghen op den 5de juny 1791 in den wijck van Luchteren
Hr.: Francies TOCH fs. Joannes bij Brigitte BOONE
K.: Joannes bij competente oude sijn selfs, Pieter = 24 jr, Lieven = 21 jr ende Marie TOCH = 16 jr.
V.M.: Pieter VAN DE GHEHUCHTE broeder van de overledene
Een hofstede in den wijck van Luchteren groot ontrent een gemet aen den houder en d’overledene
toekomende bij koope jegens Joannes COCQUYT met consorten den 15de meye 1771 ende nog een
hofstede oost de Luchterstraete ende noord de voorschreven hofstede groot met den uytplant ter
straete ende een bulcxken achter den huyse hiermede gaende 400 roeden salvo justo aen den houder
ende d’overledene toekomende bij coope jegens de weduwe van Pieter DE WULF fs. Joos volgens
coop contract ende achterstaende erffenisse gepasseert voor Burgemeester ende Schepenen der
heerlijckhede van den eerwaerden heer Prelaet van de abdije van Drongen inclaverende binnen dese
voornoemde prochie in daete den 7de maerte 1789
Compareerde in persoone Andries TOCH fs. Jan welken comparant hem verclaerde te stellen als
seker ende borge over Frans TOCH fs. Jan houder bleven
20ste july 1791
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Lieven VERBIEST fs. Jan bij Agnesse DE VREESE
(Reg. 213 fo 276)
overl. overl.binnen de stadt Ghendt op den 29ste april 1791 in het water versmacht,
insetenen van Dronghen in den wijck van Noordhaut
He.: Judoca Petronelle DE RONNE, fa. Anthone bij Petronelle DE MEYER
K.: Jan Baptiste = 23 jr, Agnes = 21 jr, Joanna Francoise = 19 jr, Emanuel = 18 jr, Augustinus =
16 jr, Pieter Livinus = 13 jr, Adriaen = 11 jr, Albertus = 8 jr, Josephus = 5 jr ende Caroline = 2 jr
V.P. : Jan Frans VERBIEST eyghen broeder van den overledenen woonende in Drongen
Hofstede ende gronden van erfven staende thuwelijck geconquesteertdeelsaem half en half
De drie deelen van viere van eene hofstede gheleghen op den wijck van Noordhaut groot met een
partijken land daer annex 485 roeden bij coope van Geeraert DE RONNE fs. Jan, Pieter VAN DE
WALLE causa uxoris, Joanna DE RONNE ende Lieven DE KEUCKELAERE als vader ende vooght
over sijne twee minderjaerighe kinderen ghewonnen bij Francoise DE RONNE.
De 7 deelen van achte dies het resterende achtste is competerende aen dese hauderigghe van eene
partije meersch gelegen in Sinte Maria Leerne in de Leymeerschen groot 225 roeden ghebruyckt bij
desen sterfhuyse haer toecommende ten sterfhuyse van Joannes DE RONNE 22ste sept. 1791
------------------------------------------------------Rekeninge bewijs ende reliqua die mits desen doet maeckt ende overgeeft (Reg. 213 fo 279v)
dheer Jan Frans DE DEKEN Schaut ende Ampman van Drongen ter causen van de vercoopinge bij
hem gedaen ten versoecke van de weduwe ende hoirs ten sterfhuyse van Jacobus DE SMEDT
Vercogt een behuysde hofstede met de schuere ende stallingen met het lant daer nevens groot
400 roeden gelegen in den wijck van Keuse . . .
...
19 oct. 1791
------------------------------------------------------Jacobus DE SMEDT fs. Gillis bij Marie DE BOEVER
(Reg. 213 fo 283)
ste
overl. Dronghen op den 1 july 1791 in den wijck Keuse
Wdnr in (1ste x) van Livina MATTHIJS fa. Christiaen
K.(1ste x): Jan, Livinus ende Marie Joanna DE SMEDT in huwelijck met Joannes VERPLAETSEN,
Dorothea ende Carolina DE SMEDT al bij aude hun selfs
He.(2de x): Christina DE VREESE fa. Joannes bij Josina DE DAPPER
K.(2de x): Rosa = 23 jr, Magdalena = 21 jr ende Jacobus DE SMEDT = 11 jr
V.P.: Francies FAELENS , cosijn
Een Leen bij den overledenen achtergelaeten ende hem toegekommen bij den overlijden van zijnen
vader, schuldigh te volgen aen Jan DE SMEDT fs. Jacobus als hoor feodael te weten een partije
land in den wijck van Keuse groot 421 roeden.
Een hofstede land ende meersch groot ontrent een gemet den overledenen toegekommen dhelft bij
successie van zijnen vader ende moeder ende de wederhelft bij uytgrootinghe jegens Joannes
FAELENS ende Lievens DE SMEDT zijnen swaeger ende suster. 19de oct. 1791
------------------------------------------------------Vercaevelinge tusschen Jan Baptiste WALRAEVE fs. Joannes ende Marie CNUDDE weduwaer
ende hauder bleven ten sterfhuyse van Livijne DHAENENS fa. Philippe en Joanna WALRAEVE
woonende in de prochie van Sinte Maria Leerne ter eendere, Jan Baptiste WALRAEVE jongman
bij aude sijn selfs, Pieter DU CHATEAU ende Pieter Joannes DHONT benevens Pieternelle ende
Monica WALRAEVE hunne respectieve huysvrauwen soo over hun selven als gesaementlijk het
regt bij uytgroetinge becommen hebbende van Pieter WAUTERS ende sijne weesen tsijnen eersten
huwelijk verweckt bij wijlent Francoise WALRAEVE alsmede Ludovicus BEKAERT als vader
ende voogt over sijn twee minderjaergie kinderen gewonnen met wijlent Catharine WALRAEVE
alle kinderen schoon kinderen ende kints kinderen van Jan Baptiste WALRAEVE d’aude et Livijne
DHAENENS woonende in Sinte Marie Leerne, Cruyshautem ende Drongen.. . .22ste dec. 1791
------------------------------------------------------Derde rekeninghe bewijs ende relicqua die mits desen doet ende overgeeft (Reg. 213 fo 292)
Pieter DE WULF fs. Joos landsman in Dronghen in den wijck Schuyterstraete als staenden voogt
over Theresia = 22 jr, Livinus = 20 jr ende Pieter DE SMET = 18 jr, kinderen van wijlent Livinus
DE SMET ende Maria DE WULF sovergevers suster geweest dit sedert den 10de nov. 1784 daete
28ste maerte 1792
van het passeren sijnder 2de rekeninghe
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Pieter Francies MOENS fs. Jan ende van Caroline VAN HANSELAERS
(Reg. 631 fo 234)
overl. Mariakercke op den 20ste febr. 1792 op d’heerlijckhede van Schaubroeck
He.: Marianne ADAM fa. Judocus ende van Elisabeth HEBBERECHT
K.: Joanna MOENS = 2 maenden en geboren een maend naer de doot van desen overledenen
V.P.: Jacobus MOENS fs. Jan oom woonende tot Everghem
Pieter ende Joanna Marie ADAM s’hauderiggens broeder ende suster
De styfvader van de houderigge Pieter SERRAES woont tot Oostacker. 28ste april 1792
------------------------------------------------------Joanna DE BOEVERE fa. Lieven ende Livijne DE SCHUYTERE (Reg. 213 fo 295)
overl. Drongen op den 7de july 1792
Hr.: Judocus MESTAGH fs. Gillis
K.: Anne Marie in huwelijck met Francies DE MEYER fs. Marten, Livinus MESTAGH = 16 jr.
V.M.: Lieven DE BOEVERE fs. Lieven voorseyt, eygen broeder van de overledene
Den houder heeft geduerende sijn huwelijck een steenen huys gebouwt op cheynsgrond dies den
grond competeert aen Jacobus VERBANCK op den wijck van Slijndonck 31ste oct. 1792
------------------------------------------------------Livijne VAN KERREBROECK
(Reg. 213 fo 297v)
fa. Guille bij Marie VAN QUICKELBERGHE
overl. Dronghen op den 8ste febr. 1792 in den wijck van de Vier Heckens
Hr.: Carel DE VREESE fs. Lieven bij Judoca VAN OOTEGHEM
K.: Joannes DE VREESE bij oude sijn selfs, Pieternelle DE VREESE in huwelijck met Joannes
GEIRNAERT, Marie = 23 jr, Emmanuel = 20 jr, Pieter = 17 jr ende Isabelle DE VREESE = 13 jr
V.M.: Norbertus GOETGEBUER fs. Lieven rechtsweir van d’overledene 31ste oct. 1792
------------------------------------------------------Joanne Pieternelle VAN DE WALLE fa. Francois bij Magdalena VLERICK (Reg. 213 fo 300)
overl. Drongen den 20ste nov. 1790
Hr.: Silvester VAN HEULE fs. Martinus bij Marie Anne THIFFRY, te vooren wdnr van
Joanne Marie DE MUYTER fa. Jan ende Joanne BUYSE
K.: Bernardine = 10 jr, Anne Catherine = 8 jr, Sophia = 7 jr ende Joannes VAN HEULE = 5 jr,
vier kinderen van d’overledene met desen hauder
Goederen ende gronden tsaemen geduerende huwelijck geacquireert deelsaem alf en alf
Een behuyst hofstedeken groot in erfven 300 roeden in den wijck van Luchteren abouterende oost
sheeren straete, suyt ende west den advocaet Mr. Remy BAUWENS den hauder ende d’overledene
toekomende bij opdragh van shauders vader ende moeder gepasseert voor den notaris Joseph Carel
DE MEYER den 5de meye 1784
31ste oct. 1792
------------------------------------------------------Pro Deo Coleta HAERINCK fa. Jan bij Joanne VAN LAERE
(Reg. 213 fo 303)
overl. Drongen den 2de febr. 1790
Hr.: Emanuel FORTIER fs. Martinus et Isabelle WITTEVRONGEL
K.: Pieter = 8 jr, Emanuel = 5 jr ende Joannes FORTIER = 4 jr.
V.M. : Bernardus EVERAERT in huwelijck met s’overleden suster 28ste oct. 1792
------------------------------------------------------Philippus Jacobus HOORIE fs. Jan et Aplonia DE WULF
(Reg. 213 fo 304)
overl. Drongen den 13de febr. 1792
He.: Marie Isabelle COPPENS fa. Herman alsnu in huwelijck met Adriaen DE DAPPER
K.: Joanne Therese = 8 jr ende Joannes Baptiste HOORIE = 5 jr
V.P.: Francies HOORIE fs. Jan voornoemt
Gronden van erfven komende van soverledens sijde schuldigh te volgen aen sijne kinderen
Een partije saylant op den Boelenaer cauter groot ontrent 341 roeden paelende oost den
Luchterschen kerckwegh suyt de abdije van Drongen west deselve ende Adriaen MESTDACH
geduerende huwelijck bebauwen met een huys ende voordere edificien den overledenen toekomende
bij successie ten sterfhuyse van sijnen vader ende bij licitatie in het geheele jegens sijne broeders
28ste nov. 1792
susters ende swaeger volgens contract in daete 18de dec. 1784
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Norbertine COCQUYT fa. Andries bij Pieternelle DE SCHEPPERE
overl. Drongen den 1ste april 1793 in den wijck van Noordhaut
Weduwe van Jacobus VAN DER MEERSCH fs. Pieter
K.: Joannes bij getijdige aude sijn selfs, Joanne Marie in huwelijck met Robert MESTDAGH,
Regina in huwelijck met Jan Baptiste VAN DRIESSCHE woonende tot Landeghem, Augustinus
= 25 jr, Angeline = 20 jr ende Marie Francoise VAN DER MEERSCH = 18 jr
V.M.: Livinus COCQUYT oom woonende in de wijck Assels
Een hofstede in den wijck van Noordhaut groot in erfven 432 roeden ende een partije land gelegen
als vooren groot 421 roeden met nog een partije land gelegen als vooren groot 332 roeden ende nog
een partije land groot in erfven 319 roeden aen d’overledene toegecommen bij successie van haere
ouders ende worden die tsaemen in pachte gebruyckt bij Robert MESTDAGH voornoemt.
Een hofstede in Dronghen groot 250 roeden ende een partije land genaemt de lange Eeke groot 400
roeden aen d’overledene geduerende haeren weduwelijcken staet toegecommen bij coope jegens
Livinus GOETHALS ende in pachte gebruyckt bij Maurus SCHELSTRAETE 8ste meye 1793
------------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende relicqua die mits desen maekt ende overgeeft Lieven DE MUYTER fs.
Lieven woonachtig in Gend oom paterneel over de kinderen van wijlent Joannes DE MUYTER fs.
Lieven sijnen broeder ende van Joanna BOGAERT dit ter causen van de handelingheende
administratie bij hem genomen, presenterende dese aen Joseph DE DEKKER lantsman in
Landeghem in huwelijck met Isabelle Therese DE MUYTER ende de voordere kinderen hun selfs
soo over hun als over hunne minderjaerighe broeders ende susters.
SVG ten stefhuyse van sweesen ouders gepasseert den 17de meye 1779 eeniglijck geconfereert aen
Livinus BOGAERT fs. Jan hunnen grootvader materneel onder de principaele borgtochte van Jan
Baptiste BOGAERT zijnen zone landsman in Drongen.
Pieter VAN ZEELE getrauwt met Petronelle BOGAERT
29ste meye 1793
------------------------------------------------------Pieter Francies DE MEYER fs. Baudewijn bij Aldegunde SNAUWAERT (Reg. 213 fo 333v)
overl. Drongen op den 23ste april 1792 in den wijck van Luchteren
He.: Caroline Livijne CORTVRIENT fa. Carel bij Joanna CORIJN
K.: Joanna = 9 jr, Bernardus = 5 jr ende Regina DE MEYER = 2 jr.
V.P.: Baudewijn DE MEYER fs. Philippe vader van den overledenen
Compareerde in persoone Carel CORTVRIENDT landsman binnen dese prochie welcken hem
verclaerde te stellen seker ende borghe over sijne dochter Caroline Livijne CORTVRIENDT
hauderigge bleven
...
13de july 1793
------------------------------------------------------Rekeninge bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgeeft den notaris (Reg. . . fo 1)
Maurus CLEMENT tot Sinte Denijs van sijnen ontfanck ende administratie die hij genomen heeft
over Joannes Baptiste VAN DRIESSCHE in huwelijk met Regina VAN DER MEERSCH alsmede
Norbert MESTACH in huwelijck met Joanne Marie VAN DER MEERSCH, mitsgaders Joannes
VAN DER MEERSCH jongman bij getijdige aude sijn selfs als in qualiteyt van voogt over
Augustinus, Angelina ende Marie Francoise VAN DER MEERSCH sijne drie minderjaerige broeder
ende susters alle kinderen ende schoonkinderen van wijlent Jacobus bij wijlent Norbertina
COCQUYT ter cause van de publicque vercoopinghe der goederen hun gecompeteert hebbende. . .
18de july 1793
------------------------------------------------------Livinus STEYAERT fs. Geeraert bij Livina LANSMAN
(Reg. . . fo 3v)
Wdnr van Marie Anne VAN QUICKELBERGE
overl. Dronghen op den 18de juny 1787 in den wijck van Noorthaut
K.: Pieter Frans = 19 jr, Joanna = 17 jr, Anne Marie = 14 jr ende Caroline STEYAERT = 12 jr.
V.P.: Jan Baptiste STEYAERT broeder van den overledenen
Adriaen DE BACKER gewezen V.M. van de weesen
24ste july 1793
-------------------------------------------------------
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van den eersaemen Judocus VAN POUCKE fs. Joannes ende Magdalena DE WILDE
overl. Aelter op de heerlijkhede s’lands Van de Woestijne op sekere hofstede genaemt het
Blauwgoed jegens den traeghel van de vaerd, geboortigh der prochie van Huisen
Wdnr in (1ste x) van Joanna DE POORTERE fa. Joseph ende Catharina DE VOS
K.(1ste x): Livinus VAN POUCKE getrouwt tot Dronghen, Joanna Marie VAN POUCKE in
huwelijck met Pieter DOBBELAERE tot Aelter, Francoise Catharine VAN POUCKE begijntjen in
het cleyn hof tot Ghend, Elisabeth VAN POUCKE jonge dochter woonende in Aelter, Joannes
Francies aldaer actueel getrouwt, Adriaen ende Jacobus Francies VAN POUCKE jonghmans ibidem
bij oude hun selfs, ende Pieter Francies PATTIJN= 12 jr ende Judoca PATTIJN = 6 jr de twee
kinderen van Joannes PATTIJN, fs. Joannes woonende tot Dronghen, verweckt aen wijlent Judoca
(Livina?) VAN POUCKE
He.(2de x): d’eersaeme Isabelle VAN HOOREBEKE fa. Norbert ende van Pieternelle DE PAUW
geboortigh van Dronghen.
K.(2de x): Francisca VAN POUCKE oud beth de 11 jr.
V.P.: Livinus VAN POUCKE voornoemt als alven broeder
V.M.Carel Engelbertus VAN HOOREBEKE
Een behuysde hofstede ende vijf verscheyde partijen land, bosch ende meirsch daermede gaende
gelegen in Dronghen de houderigghe toegecommen met de dood van haere ouders ende van Joannes
VAN HOOREBEKE haeren broeder
Publieke venditie gehouden den 12de ende 13de maerte 1793 gecollecteert ende geïnt door Sieur Jan
Baptist VERWEE tot Aeltre.
22ste aug. 1793
------------------------------------------------------Joannes SCHELSTRAETE fs. Jan bij Livijne HUTSEBAUT
(Reg. . . fo 6)
de
overl. Dronghen op den 13 april 1793 in den wijck van Luchteren
He.: Marie WIEME fa. Francies bij Livijne VAN DE GHEHUCHTE
K.: Joannes SCHELSTRAETE bij competente oude sijn selfs en Joanna Marie SCHELSTRAETE in
huwelijck met Joannes PATIJN, Isabelle Theresia = 24 jr, Jacobus = 22 jr, ende Franciscus = 20 jr
V.P.: Joannes DE MUYTER fs Jan ende Marie SCHELSTRAETE suster van den overledenen
woonende in Ghendt in d’abdije van Baudeloo.
Een hofstede in den wijck van Luchteren groot met het land 450 roeden
2de oct. 1793
------------------------------------------------------Joannes VAN DER HAEGEN fs. Pieter bij Josijntjen VAN DER PLAETSEN (Reg. . . fo 12v)
overl. Dronghen den 16de febr. 1793
He.: Isabelle LOOTENS fa. Joannes bij Joanna VAN PARIJS
K.: Pieter VAN DER HAEGHEN = 7 jr.
V.P: Pieter VAN DER HAEGHEN tot Landeghem grootvader
d’hauderigghe is gerecht gheweest bij successie van Pieter VAN PARIJS wijlent haeren oom
materneel overleden tot Dronghen tot een seste deel deurgaende van een hofstede met de landen
groot 946 roeden gelegen binnen Dronghen alsmede een 32ste deel van een partije lant gelegen als
vooren groot 450 roeden ende sijn verkocht aen Livijne VAN PARIJS, weduwe van Lieven
ROEGESende Marie VAN PARIJS weduwe van Pieter CORNELIS.
16de oct. 1793
------------------------------------------------------Adriaen VAN KERCKVOORDE fs. Pauwel ende van Marie ROEGES
overl. Drongen op den 23ste july 1792
He.: Marie Joanne DE CLERCQ fa. Pieter ende Isabelle VERDICK
K.: Joanna Therese = 15 jr, Francies = 12 jr, Regina = 10 jr, Judocus = 9 jr, Marie Joanne = 8 jr,
Marie Rosa = 6 jr ende Francisca VAN KERCKVOORDE = 1 jr
V.P.: Francies VAN KERCKVOORDE broeder van desen overledenen woonende in Everghem
Een behuysde hofstede met eene schuere ende coystal daer anne gebauwt ende beplant met veele
boomen gelegen op Dronghen onder d’heerlijckhede van Anvijne op Slijndonck groot 100 roeden
Een partije landt gelegen als vooren groot 708 roeden in coop becomen van wegen Maximiliaen DE
SCHUYTERE als geauthoriseerden over de hoors ten sterfhuyse van Joncker Guilliaeme Ignace
De Sinte VAAST
30ste oct. 1793
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Livina Carolina MESTACH fa. Pieter ende Marie Anne GOETHALS (Reg. . . fo 20)
overl. Drongen den 4de febr. 1792
Hr.: Rochus Judocus DE DONCKERE fs. Geeraert bij Livina BOELENS
K.: Pieter = 6 jr, Jan Baptiste = 4 jr, Bernardus = 2 jr ende Gerulphus DE DONCKER = 4 maenden
V.M.: Joannes MESTACH fs. Pieter voornoemt oom
Een hofstedeken ende medegaende gronden groot ontrent de twee gemeten gelegen in den wijck van
Luchteren
30ste oct. 1793
------------------------------------------------------Joannes JOOS fs. Laurentius bij Brigitte BIEBUYCK
overleden (verdronken) Dronghen op den 27ste jan. 1792 in den wijck van de Schuyterstraete
He. : Marie DE WULF fa. Pieter bij Livijne LOOTENS
K.: Pieter Francies = 16 jr, Livinus = 15 jr, Caroline = 9 jr ende Augustinus JOOS = 4 jr.
V.P.: Emmanuel JOOS broeder van den overledenen
13de nov. 1793
------------------------------------------------------Marie Joanne DE CLERCQ fa. Pieter bij Isabelle VERDICK
(Reg. . . fo 27v)
de
overl. Dronghen den 13 oct. 1793 in den wijck van Slijndonck
Wdwe in (1ste x) van Adriaen VAN KERCKVOORDE
K. (1ste x): Joanna Therese, Francies, Regina, Judocus, Marie Joanne, Marie Rosa ende Francisca
Hr. : Jacobus Francies VAN WASSENHOVE fs. Martinus zonder kinderen bij d’overledene
verweckt, zijn moeder woont in Lovendegem en is in huwelijck met Pieter LIPPENS
V.M.: Livinus DE CLERCQ eygen broeder van d’overledene
dhelft van een behuysde hofstede gelegen op Dronghen onder d’heerlijckhede VAN ANVIJN op
Slijndonck groot 100 roeden dies de wederhelft competeert de voorschreven seven weesekinderen.
dhelft van een partije landt als vooren dies de wederhelft competeert aen de weesen 27ste nov. 1793
------------------------------------------------------Joe Marie Joanna VAN RENTERGHEM fa. Jacques ende van Joanna Livine BEYAERT
overleden Drongen op het dorp den 17de meye 1793, sonder descendenten
Hr.: Sieur Petrus VAN HAELST ontfanger der abdije van Drongen
Joanna Livina BEYAERT wdwe van Jacques VAN RENTERGHEM, voorts Caerel MESTACH in
huwelijck met Therese Jacoba VAN RENTERGHEM, Anna Marie Christine VAN RENTERGHEM
jonge dochter haer selfs, Joanna Francoise VAN RENTERGHEM ook jonge dochter haer selfs, ende
Sieur Caerel VAN DER VENNET oom causa uxoris voogt over Norbertus Joannes ende Caroline
Jacoba VAN RENTERGHEM nog minderjaerige broeder ende suster van d’overledene.
Contract antenuptiael gemaekt op den 26ste meye 1786
Compareerden voor mij Maximiliaen DE SCHUYTER notaris publicq tot Gent ter presentie van Sr.
Petrus Livinus VAN HAELST fs. Philippe ende van Isabelle KINT, gebortig van Wacken,
woonende in de abdije van Drongen, jongman bij competente aude sijn selfs ter eendere ende Joe
Marie Joanne VAN RENTERGHEM fa. Jacobus bij Joanna Livine BEYAERT geboren en
woonende in Drongen bij aude van beth van 25 jr. . . . . . . .
Jan Baptist VAN RENTERGHEM overleden tot Sevilien
De doorgaende helft van een welgelegen huys binnen het dorp van Wacken groot met den lochtinck
daer mede gaende ontrent 60 kleyne Cortrijksche roeden actuelijk bewoont bij s’houders moeder
nu in huwelijk met Sieur Livinus DE BURGGRAEVE.
Een huys stede ende erfve in Drongen op het dorp groot ontrent de 20 roeden bij coope van den
procureur DE BAETS paelende aen d’herberge den engel
Een hofstedeken op den wijck van luchteren groot met de erfve alsmede den wal daer rondom
liggende ende alsoo binnen Walle 257 roeden ende met den wal en uytplant ter straete ontrent 450
roeden aen den houder toegekomen bij coope jegens de kinderen van Augustinus KEIRSSE den
9de ougste 1788
Een partije landt op den Boelenaere groot 363 roeden genaemt den hoogen querrenaere aen den
houder toegekomen bij coope jegens Livinus VERSTICHELE den 6de april 1789 in pachte
gebruyckt bij Frans VLERICK
20ste jan. 1794
-------------------------------------------------------
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Isabelle Rosa DE MEULENAERE fa. Francis bij Joanna VAN MALDEGHEM
overl. Dronghen op den 3de dec. 1792 in den wijck van Keuse
Hr.: Joannes Bernardus SCHOLIER fs. Francis bij Lucia DE SMET
K.: Constantin = 7 jr ende Pieter Francis SCHOLIER = 2 maenden ende in de maert 1793 overleden
V.M.: Joseph VAN HAVER swaeger causa uxoris van d’overledene
Compareerde in persoone Pieter SCHOLIER fs. Frans woonende binnen de prochie van Nevele ende
Joannes DE SCHEPPER fs. Louis woonende binnen dese prochie, welcke comparanten hebben
verclaert hun te stellen als seker ende borghe over Joannes Bernardus SCHOLIER fs. Frans hauder
bleven ten sterfhuyse van wijlent Isabelle Rosa DE MEULENAERE
27ste nov. 1793
------------------------------------------------------Adriaen MESTACH fs. Pieter in (1ste x) gewonnen met Livijne VAN RENTERGHEM
overl. Drongen op den 8ste oct. 1792 in den wijck van Schuyterstraete
He.: Anne Marie DE SCHUYTER fa. Joannes tsijnen (1ste x) met Joanna DE WITTE
K.: Pieter, Carel ende Jacobus Bernardus MESTDACH alle drij hun selfs, Livijne MESTDACH in
huwelijk met Francies VAN HECKE tot Somerghem, Francies ontrent de 24 jr ende Joanna
Petronella MESTACH = 19 jr.
V.P.: Albertus MESTACH tot Aelter, cosijn
Gronden van erfven den overledenen toegekomen bij vriendelijken uytleg in plaetse van
vercaevelinge aengegaen met Pieter ende Joanna VAN WANSEELE alsmede Caerel COPPENS
ende Livijne VAN WANSEELE sijne huysvrouwe, kinderen ende schoonkinderen van Caerel VAN
WANSEELE en van Marie MESTACH oock fa. Pieter met consente van Pieter MESTACH hunnen
vader ende grootvader die alsdan nog in leven was van daeten 17de maerte 1778.
Een hofstede in de Schuyterstraete genaemt het Vethof groot 409 roeden ende een partijken land
gelegen als vooren genaemt den kleenen bulck groot 117 roeden, een stukxken land genaemt het
panhuys groot 326 roeden, een partije land genaemt het processiestuck groot 365 roeden,een stuck
land genaemt de spille groot 214 roeden, een partije land genaemt de Buyse deel van een meerdere
partije groot 358 roeden een dobbel gebijlde partije etting meirsch deel van een meerdere partije
draeijende in de leye aen blaesers goed groot 1989 roeden, een bulckxken land genaemt den
heybulck groot 238 roeden, . . .
Gronden van erven bij de houderigge staende huwelijk geconquesteert . Een partije meersch gelegen
in de lanke in het 39ste bel. arlo 39 groot 1000 roeden bij coope van Pieter VAN KERCKVOORDE
ende sijne huysvrouwe Joosijntjen GRIJP tot Drongen van den 5de febr. 1762.
Een partije land genaemt den gebijlden bulck groot 357 roeden
19de maerte 1794
------------------------------------------------------Pro Deo Judocus MESTDAGH fs. Gillis, overl. . . . . den 9de nov. 1793
Wdnr van : Joanna DE BOEVERE fa. Lieven bij Livijne DE SCHUYTERE
K.: Anna Marie in huwelijck met Francies DE MEYERE fs. Marten, Livinus = 17 jr
V.P.: Judocus MESTDAGH fs. Pieter eijgen broeder? van desen overledenen 19de maerte 1794
------------------------------------------------------Augmentatie van SVG omme de twee minderjaerige kinderen van wijlent Catharine WALRAEVE
fa. Jan verweckt bij Livina DHAENENS staende haer huwelijck met Ludovicus BEKAERT bij
successie ende overlijden van de voorseyde Livina DHAENENS overleden in de prochie van Sinte
Maria Leerne op den 11de maert 1786. SVG gepasseert den 24ste oct. 1786.
V.M.: Jan Baptiste WALRAEVE sweesen oom woonende in Sinte Maria Leerne
Een partije land in Sinte Maria Leerne groot 500 roeden aen sweezen grootvader toegekomen bij
coope jegens Pieter Alexius DE LE BULCKE in daete den 15de jan. 1754 op welke sijn staende 2
huysen alsmede boomen ende haegen. Het huys op den noortcant als door hem nieuwe gebauwen
ten jaere 1771, een partije zaeyland gelegen als vooren daer men het noemt de Gauwe groot ontrent
600 roeden, een partije bosch gelegen als vooren groot 600 roeden de laatste twee partijen sijn aen
sweesen grootvader aengekomen bij coope jegens Pieter DE BUCK, Marie Anne DE BUCK ende
Judocus VERBEKE in daete 22ste ende 23ste jan. 1773 ende een partije land groot 300 roeden ende
een partijken saeyland groot 150 roeden, sijnde de voorgaende partijen aen sweesen grootvader
toegekomen bij coope jegens den heer Baron van Nevele in daete 27ste dec. 1757. 10de april 1794
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Antonius VERLINDEN fs. Theodorus bij Susanna DE CLERCQ
overl. Dronghen op den 24ste april 1792 in den wijck van Haelewijn
He.: Judoca DE SCHUYTER fa. Joseph bij Marie SERGANT
K.: Louise in huwelijck met Pieter VAN HAESBROECK ende Joanna VERLINDEN in huwelijck
met Lieven DE VRIENT, Caroline = 24 jr ende Livijne VERLINDEN = 19 jr
V.P.: Lieven DE SCHUYTER swaeger van den overleden
Een hofstede met de annexe gebauwen commende van de sijde van dese houderigge gelegen in den
wijck van haelewijn groot met het land daeraen tsaemen 102 roeden
Een partije land binnen huwelijck geconquesteert in den wijck van Haelewijn cauter ontrent den
meulen groot 360 roeden bij joope jegens Joannes VERNIER fs. Lieven den 7de maerte 1771, nog
een partije land in de wijck van Haelewijn groot 208 roeden bij koope jegens Joannes COMPRÉ in
daete den 4de sept. 1785.
16de april 1794
------------------------------------------------------Anne Marie BISCHOP fa. Guilliame et Joanna ROETS
overl. Drongen den 21ste jan. 1794 in den wijck van Keuse
Hr.: Livinus CORNELIS fs. Jan bij Marie TOCH
K.: Pieter Francies CORNELIS = 5 jr
V.M.: Joannes LOOTENS fs. Pieter oom causa uxoris woonende in de prochie van Landeghem
Een 4de van een hofstede in de prochie van Drongen in den wijck van Keuse groot 380 roeden bij
den houder vercregen jegens sijne ouders bij vriendelijcke uytlegh met sijnen audsten broeder
Jacobus CORNELIS den 9de jan. 1790 voor den notaris DE SCHUYTER tot Gendt. 24ste dec. 1794
------------------------------------------------------Jacobus RIJCKENBOER fs. Jan ende Anna Marie MEIRESONNE
overl. Drongen den 5de dec. 1792 op den wijck van Schuyterstraete
He.: Livijne PATIJN fa. Lieven bij Joanne MESTDAGH
K.: Joanne Marie = 21 jr, Bernardina = 17 jr, Bernardus = 15 jr ende Jan Francies = 11 jr
V.P. : Bernardus RIJCKENBOER broeder van den overledenen woonende in Drongen
Pieter PATTIJN fs. Lieven broeder van de houderigge woonende in Drongen
Een behuydsde hofstede met de erfve daermede gaende in den wijck de Schuyterstraete aen den
overleden gecompeteert hebbende bij successie van sijne ouders ende Carel RIJCKENBOER sijnen
broeder groot in erfven ontrent 400 roeden
24ste dec. 1794
------------------------------------------------------Bewijs van goede competerende Angeline ende Marie Francoise VAN DER MEERSCH
minderjaerige kinderen van wijlent Jacobus bij Norbertine COCQUYT die overgeeft Joannes VAN
DER MEERSCH hunnen broeder ende handelaere voogdt . SVG Norbertine COCQUYT gepasseert
op 8ste meye 1793
Gronden van erfven zijn publicq bij coope geveylt geworden bij den notaris Maurus CLEMENT op
den 18de july 1793 aen de voorsechreven twee weesen
13de meye 1794
Den greffier der prochie van Vinderhaute ende Belzeele met dat er toebehoort verklaert naer
onderzoek bij hem gedaen tot laste van Joannes VAN DER MEERSCH fs. Jacobus tot Drongen ende
zijnen vader geene voordere losselijcke lasten bevonden te hebben dan een rente van 524 £ 17 sch.
en 10 gr. 4 dnrs. courant capitaels bij den gezeyden Joannes VAN DER MEERSCH fs. Jacobus
verkent ten proffijte van Angeline ende Marie Francoise VAN DER MEERSCH. 27ste april 1795
------------------------------------------------------Livijne Therese DE PUYT fa. Lieven bij Adriana D’HAENENS
overl. Dronghen op den 20ste sept. 1794 in den wijck van Barelvelde
Hr.: Joannes Baptista VAN DRIESSCHE fs. Joannes Baptiste bij Marie WEGGE
K.: Christina = 14 jr, Petrus = 11 jr, Ignatius Joannes = 9 jr, Maria Anna = 4 jr ende Eugenius = 1 jr
V.M.: Lieven DE PUYT broeder van d’overledene
Compareerde in persoone Judocus VAN DRIESSCHE broeder van den houder ende Carel
LANGERAERT schoonvader van de voorschreven houder welke comparanten zich onder het
solidair verband verclaeren te stellen seker ende borghe over Joannes Baptista VAN DRIESSCHE
als houder bleven ten sterfhuyse van Livijne Theresia DE PUYDT.
3de juny 1795
------------------------------------------------------340

SVG

SVG

SVG

SVG

SVG

Bundel 273 Staten van goed, verkavelingen, liquidaties, wezenrekeningen (1795-1796)
Pro Deo Martinus FORTIE fs. Gillijn bij Joanna LIPPENS
overl. Dronghen op den 19de jan. 1793 in het dorp
Wdnr in (1ste x) van Isabelle WITTEVRONGEL
K.(1ste x): Francies, Joanna, Jacoba, Emmanuel, Joannes, Livijne ende Jacobus FORTIE bij oude
hun selfs
Wdnr in (2de x) van Augustina MOORTELS
K.(2de x): Augustinus = 19 jr, Rosa = 18 jr, Geeraert = 15 jr ende Francies FORTIE = 14 jr
He.: Joanna Pieternelle DOBBELAERE fa. Joannes bij Marie Anna DE BLOCK
V.P. : Judocus FORTIE broeder van alfven bedde van den overledenen
30ste oct. 1793
------------------------------------------------------Jacobus CORNELIS fs. Jan et Anne Marie TOCH (kloefkapper)
overl. Drongen den lesten augusty 1794 in den wijck van Keuse
He.: Regina ALLEENE fa. Andries bij Livina DHONT
K.: Pieter Francies audt ontrent de seven maenden
V.P.: Lieven CORNELIS fs Jan voornoemt, broeder van den overledenen
Contract antenuptiael den 29ste maerte 1791
Tusschen Jacobus CORNELIS fs. Jan ende van Marie TOCH jongman bij competente aude sijn selfs
woonende binnen de prochie van Drongen ter eendere ende Regina ALLEENE jonge dochter in aude
van ontrent de 20 jaeren woonende met haere moeder tot Astene ende sijnde weese vande
vaderlijcke sijde geassisteert met Livine DHONT haere moeder ende Joannes Baptiste ALLEENE
tot Astene haeren voogt paterneel alsmede met Joannes Baptiste DHONT haeren oom. . . . . .
Een hofstede in Drongen in den wijck Keuse benevens de drij deelen van viere van den grondt groot
int geheele 380 roeden danof het resterende 4de van den grondt competeert aen Lieven CORNELIS
Een partije meersch oock gelegen in den wijck Keuse groot 325 roeden
7de jan. 1795
------------------------------------------------------Judoca DE VREESE fa. Pieter et Josijntjen PROVOST, overl. Drongen den 8ste sept. 1794
Weduwe in (1ste x) van Pieter DE FREEUW
K.: Joanna Catharina bij oude haer selfs , Pieter = 25 jr ende Veronica DE FREEUW = 20 jr
V.M.: Joannes PROVOST
Hr.: Pieter VAN DEN BERGHE fs. Abraham
1ste april 1795
------------------------------------------------------Pro Deo Pieternelle VAN BEVEREN fa. Lieven bij Joanna CRUYDENAERE
weduwe van Philippus COPPENS, fs. Joannes bij Joanna VERHEGGE
overl. Drongen op den 16de jan. 1795
K.: Lieven = 23 jr, Marie Joanna = 20 jr, Isabella Theresia = 19 jr, Marie Francoise = 18 jr, Marie
Judoca = 16 jr, Pieter Judocus = 15 jr ende Carolina COPPENS = 11 jr.
V.P.: Joannes COPPENS oom en V.M.: Pieter D’HAENENS, oom
Een behuysde hofstede met het land daermede gaende de weesen toekomende met het overlijden van
hunne ouders, groot 400 roeden liggende in den wijck van Slijndonck en verkregen bij coope in
daete den 25ste febr. 1778. Op den suytkant van de partije land is uytvercheynst tot 40 roeden lant
aen Lieven PRAET fs. Maurus
13de april 1795
------------------------------------------------------Pro Deo Marie Catherine HOORIE fa. Joannes bij Appolonia DE WULF
overl. Dronghen den 17de juny 1793 in den wijck het Kauterken bij de Vier Heckens
Hr.: Frans MOREELS fs. Joannes bij Anna Christine BISSCHOP
K.: Joannes = 9 jr, Marie Jacoba = 8 jr ende Josephus MOREELS = 5 jr.
V.M.: Joannes Frans HOORIE broeder van alven bedde van d’overledene 29ste april 1795
------------------------------------------------------Rekeninghe ende augmentatie van SVG die mits desen overgeeft Pieter DE WULF fs. Joos lantsman
tot Drongen in den wijck Schuyterstraete ter causen van de handelinghe bij hem genomen als staende
voogt over wijlent Theresia DE SMET fa. Lieven bij Marie DE WULF over de welcke hij is
overgevende augmentatie van SVG over de twee kinderen van den voorseyden Lieven DE SMET
ende Marie DE WULF met naemen Livinus = 23 jr ende Pieter DE SMET = 21 jr 29ste april 1795
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Pieter Francies SCHAUWBROECK fs. Caerel et Anne Marie DE VOLDER
overl. Drongen op den 26ste aug. 1794
He.: Joanna COCQUYT fa. Jacobus et Pieternelle POLET, gehuwd met Pieter Frans DE DAPPER
K.: Jacobus Francies = 9 jr, Caroline = 6 jr, Jan Baptiste = 4 jr Regina SCHAUWBROECK = 14 m.
V.P.: Joannes SCHAUWBROECK cosijn tot Eecke
Eene behuysde hofstede met de partije saeyland daer aen gelegen binnen de prochie van Drongen in
Crovelt groot 513 roeden dhauderigge toegecommen een 10de paert bij successie van haere moeder
en vier deelen van thiene bij uytgrootinghe gedaen jegens haer alve broeders ende susters ende de
resterende vijf deelen van thiene bij uytgrootinghe jegens haeren vader
29ste april 1795
------------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die mits desen maeckt ende overgeeft Frans DE WULF fs. Pieter,
landsman binnen dese prochie van Dronghen in den wijck Luchteren ter causen van den ontfangh,
uytgeef ende administratie bij hem genomen over den voornoemden Pieter DE WULF fs. Louis
sijnen vader, presenterende de selve aen Pieter DHUYVETTER in huwelijck met Isabelle DE
COCQ fa. Anthone bij Lauwerijne DE WULF fa. Louis voorseyt
Marie DE WULF suster van den rendant is getrauwt met Pieter Joseph DHOOGHE
Pieter DE WULF fs. Louis is completelijck onnoosel geworden ende is gestelt in curatele per acte
van den 16de april 1794.
Den SVG van Joanna WEGGHE fa. Judocus bij Joanna NIKAUW is gepasseert in Vinderhaute den
17de dec. 1761.
29ste april 1795
------------------------------------------------------Joannes DE MUYTER fs. Judocus bij Judoca TOCH
overl. Dronghen op den 15de aug. 1794 in den wijck van de Vier Heckens
He.: Joanna VAN RECHEM fa. Philippe bij Isabelle RAMON
K.: Francies bij competente oude sijn selfs, Marie = 24 jr, Francies VERSPOORT in huwelijck met
Isabelle Theresia DE MUYTER
V.P.: Pieter VAN HOECKE fs. Jan halven broeder van den overledenen woonende in Ghendt
Een behuysde hofstede binnen huwelijck geconquesteert groot ontrent 40 roeden wesende een leen
bende nu allodiael gemaeckt gelegen in het dorp ende een partije land gelegen op den Boelenaere in
Dronghen groot een alf gemet aen den overledenen en d’houderigge toegekomen bij koope jegens
Anne Marie VAN HOECKE in daete den 26ste ougste 1778
Twee roeden erve ende grond van d’hofstede van Maximiliaen IKET ende sijne huysvrouwe
liggende langs d’hofstede van ’s coopers hofstede in daete 25ste oct. 1782
Een partijken land in den Boelenaere groot 100 roeden bij koope jegens Pieter DE BAETS fs. Pieter
den 10de ougste 1789
29ste april 1795
------------------------------------------------------Pieter Josephus VAN TYGHEM fs. Joseph et Marie SAIJE overl. Drongen den 14de sept. 1794
He.: Catharine Cecilia HOORIE fa. Jacobus et Livina SCHAUT
K.: Josephus = 13 jr, Marie Joanna = 11 jr ende Francisca VAN TYGHEM = 10 jr.
V.P.: Joannes Francies VAN TYGHEM, oom woonende in de prochie van Meulebeke
Huwelijkscontract voor Beirnaerdt Charles Judocus ONDEREEDT notaris tot Gendt ter presentie
vanPieter Joseph VAN TYGHEM fs. Joseph ende Marie DE SAIJE gebortigh van Meulebeke ter
eender en Catharina Cecilia HOORIE fa. Jacobus en Livina SCHAUT gebortigh van Belseele land
van Waes ende woonende te Drongen jonge dochter haer selfs, welcke comparanten te kennen geven
datter tuschen hun apparant huwelijck staet te geschieden. . . . . . . .
Aldus gedaen ende gepasseert binnen de prochie van Drongen ten huyse van de future bruydt ter
presentie van Joannes Josephus Bruno SUNAERT ende Francies Ignatius HOORIE broeder van de
future bruydt den 10de juny 1781 ten ses ure naer middagh
Huys ende erfve twelcke van wegen d’houderigge gebragt wort voor gemeene ende deelsaem
tusschen haer ende haere kinderen alf en alf
Een huys stede ende erfve van auts een herberge genaemt ‘Den Dobbelen Aerent gelegen op het dorp
met de erfve daer achter gelegen groot 92 roeden en alf
29ste april 1795
-------------------------------------------------------
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Pro Deo Francoise BERSOEN fa. Pieter bij Isabelle IKET
overl. den 30ste meye 1790 overleden in d’herberge ‘De Floncke’
ende Joannes GOETGEBUER fs. Pieter bij Livijne COCQUYT
overl. den 23ste jan. 1795 overleden in d’herberge ‘De Floncke’
K.: Livinus = 17 jr, Pieter = 16 jr, Joanna = 14 jr, Sebastiaen = 10 jr, Gerulphus = 8 jr ende
Norbertus GOETGEBUER = 6 jr
V.P.: Philippe GOETGEBUER broeder van alven bedde
V.M.: Herman BELLECOSTE swager van d’overledene
Een hofstede met den huyse schuere ende smisse wesende een herberge genaemt de Floncke met een
partijken land over den herwegh gelegen tsaemen groot 274 roeden d’overledenen toegekomen bij
coope jegens Cornelia BRAEM weduwe van Lieven IMPENS alsnu verhuert aen de weduwe van
13de meye 1795
Lieven LOOTENS ingegaen den 1ste meye 1795
------------------------------------------------------Marianna DANEELS fa. Jan bij Francoise VOLAERT
(Reg. .. fo 106)
overl. Dronghen den 22ste sept. 1794 op den wijck van Barelvelde
Hr.: Joseph CORNELIS fs. Jan bij Livine CLAYS tsijnen 2de huwelijck
K.(2de x) van Joseph CORNELIS: Lucia = 13 jr ende Marie Theresia CORNELIS 11 jr
V.M.: Pieter DANNEELS eyghen broeder van d’overledene woonende in Astene
K.(1ste x) van Joseph CORNELIS: Pieter, Caroline in huwelijck met Pieter TOCH ende
Joannes Francies
De drij delen van viere van een hofstede ende een partijken land daer anne gelegen dus een
deurgaende vierde van het gheheele is competerende aen desen hauder benevens sijne eerste
overleden huysvrauwe Marie KESTELOOT (SVG 18de nov. 1778) gheconquesteert bij
uytgrootijnghe jegens sijne medehoors ten sterfhuyse van de ouders van zijne eerste huysvrauwe.
Het resterende vierde competeert aen shauders jongste kind van het 1ste bedde bij naeme Philippine
CORNELIS paelende de voorseyde hofstede noord oost de straete suyt oost Judocus VERNIER ende
suyt west de landen van de abdije van Dronghen groot int gheheele 150 roeden . 13de meye 1795
------------------------------------------------------Livijne Carolina TOLLEBEKE fa. Joannes bij Marie DE MEYER
overl. Dronghen op den 27ste dec. 1794 in den wijk van Barelvelde
Hr.: Pieter Francies CLAUS fs. Lieven bij Livijne VERMEERSCH
K.: Joannes Frans = 14 jr, Bernardus = 7 jr ende Joanna Carolina CLAUS = 4 maenden
V.M.: Pieter TOLLEBEKE broeder van de overledene
Compareerde Frans DE MEYER fs. Pieters swaeger van den hauder woonende in Merendree wijck
Durme welcken comparant hem verclaerde te stellen seker ende borghe over Pieter Frans CLAUS
als hauder bleven ten sterfhuyse van Livijne Caroline TOLLEBEKE
3de juny 1795
------------------------------------------------------Pieter CORTVRIEND fs. Judocus et Pieternelle ROOSEBOOM
overl. Drongen den 20ste oct. 1794
He.: Marie Christine DE VOS fa. Pieter bij Lievijne VAN WANSEELE
K.: Pieter Francois, Judocus, Carel ende Augustinus CORTVRIEND bij competente aude van beth
de 25 jaerren hun selfs jongmans, Norbertus VAN DE WALLE in huwelijck met Marie Caroline
CORTVRIEND ende Francois DIRICX in huwelijck met Marie Seraphina CORTVRIEND, Philippe
Jacobus = 17 jr, Marie Anne Livijne = 22 jr, Coleta = 21 jr, Lievijne Judoca = 18 jr ende Sophia
CORTVRIEND = 14 jr
V.P.: Carel CORTVRIEND broeder van den overledenen
Er word te kennen gegeven datr den overledenen schuldigh was aen sijne elf kinderen ende schoon
kinderen hoirs in desen over hunne maternele weese penningen ende part van successie van Lievijne
VAN WANSEELE hemlieden grootmoeder materneel volgens den SVG gepasseert voor de keure
van Sleydinge, Lovendegem ende Waerschoot den 18de juny 1781 alsmede augmentatie van SVG bij
den overledenen insgelijcx geformeert als vooren den 16de nov. 1785
12de juny 1795
-------------------------------------------------------
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Judocus VAN ROEYE fs. Thomas bij Marie VAN WEHAEGHE , timmerman
overl. Dronghen op den 23ste april 1794 in den wijk van Bassebeke
He.: Marie PEETERS fa. Judocus bij Marie VAN HOECKE
K.: Judocus VAN ROYE bij competente oude sijn selfs, . .GIJS in huwelijck met Marie VAN ROYE
Joanna = 23 jr, Frans = 21 jr, Marie Anna = 20 jr, Caroline = 17 jr, Pieter = 15 jr en Regina = 11 jr
V.P.: Joannes Baptiste VAN ROYE fs. Thomas woonende in Caprijcke
Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert deelsaem half en half
Een behuysde hofstede met de drooge en groene catheylen daer op staende groot in erve 50 roeden
van een meerder partije paelende zuyd d’abdije van Dronghen west de weduwe Andries BAUTERS
noord de meerder groote van de geheele partije ende oost de straete aen den sterfhuyse toekomende
bij koope jegens Judocus PIJNDAVIJN in daete den 17de meye 1771
Een partije land in den wijck Schuyterstraete genaemt het lange stuck groot ontrent 650 roeden bij
paelende oost Hermanus CORNELIS zuyt Judocus VAN ROYE west de paters Chatreusen in Gend
bij koope ten sterfhuyse van Judocus PIJNDAVIJN den 10de maerte 1779 17de juny 1795
------------------------------------------------------Martinus TOCH fs. Andries bij Isabelle DE MULDER
overl. Dronghen op den 16de january 1795 in den wijk van Luchteren
He. : Angelina BOONE fa. Joannes bij Anne Marie MAES
K. : Augustinus = 22 jr, Andries = 21 jr, Livijne = 19 jr, Marie Jacoba = 18 jr, Pieter = 15 jr,
Regina = 13 jr, Judocus = 10 jr, Isabelle = 6 jr ende Monica TOCH = 2 jr.
V.P. : Lieven TOCH broeder van den overledenen
Compareerde in persoone Jacobus BOONE fs. Jan woonende tot Vinderhoute welken comparant
hem stelt seker ende borghe over de weduwe Angeline BOONE
17de juny 1795
------------------------------------------------------Livijne FRANCOY fa. Pieter bij Anne Marie DE VREESE
(Reg. .. fo 124)
overl. Dronghen op den 5de aug. 1794 in den wijck van Keuse
Hr.: Francies PATIJN fs Gerardus bij Isabelle DE BRABANDER
K.: Pieter PATIJN = 4 jr hoor unicq
V.M.: Pieter FRANCOY vader van d’overledene
Een sesde paert in een partijken land komende van d’overledene nu op de weese verstorven met de
dood van ’s weesen grootmoeder
Compareerde in persoone Carel DE VREESE fs. Basinus welcken hem verclaerde te stellen als seker
ende borghe over Jan PATTIJN (er staat Jan inplaats van Francies) dit ter causen van den SVG van
sijne overleden huysvrauwe Livijne FRANCOY . . . .
17de juny 1795
------------------------------------------------------Pieternelle Monica CLAEYS fa. Meuries et Marie COLPAERT
overl. Drongen den 19de sept. 1792 op den wijck van Slindonck
weduwe van Joannes BUYSSE fs. Jooris bij Tanneken BOONE
K.: Gerulphus BUYSSE bij competente aude van beth dan 25 jaeren bij huwelijcken staet sijn selfs
ende Anne Marie BUYSSE = 22 jr
V.M.: Carel HEYDE rechtsweer
1ste july 1795
------------------------------------------------------Joannes Baptista DE SMET fs. Philippus bij Pieternelle GOETHALS
overl. Dronghen op den 2de oct. 1794 in den wijk van Keuse
He.: Joanna DE POORTERE fa. Joannes bij Anne Marie DE ROOSE
K.: Bernardus = 10 jr, Pieternelle = 9 jr ende Augustinus DE SMET = 1 ½ jr.
V.P.: Philippe DE SMET vader van den overledenen
1ste july 1795
------------------------------------------------------Inventaris van alle tgone bevonden ten huyse van Pieter BAUTERS gecolloqueert in de ciperage der
commune van Ghendt geformeert door Joseph BRAL Leenman ende Pieter Joseph DE VREESE
Schepenen als commissarissen gedeputeert bij appointement op de requeste op hedent 10de july 1795
gepresenteert door den Schaut ende Ampman Jan Frans DE DEKEN ende Jan DE WULF officier
van den Marquis van Deynse . . . . . . . . . . . . .
11de july 1795
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Francois TOCHT fs. Joannes bij Brigitte BOONE
overl. Drongen den 17de maerte 1795 in den wijck van Luchteren
Weduwnaer in (1ste x) van Pieternelle VAN DE GEHUCHTE fa. Jacobus
K.(1ste x): Joannes, Pieter ende Livinus TOCHT alle drij bij competenten aud hun selfs jongmans
He.(2de x): Marie Pieternelle LIPPENS fa. Geeraerd bij Theresia Angeline GOETHALS
K.(2de x): Andries TOCHT = 1 jr.
V.P.: Andries TOCHT broeder van den overledenen
Contract antenuptial gemaeckt op den 31ste dec. 1791 ten 2 uren en half naer middag
compareerde ter greffie van Vinderhaute in persoone Francies TOCH fs. Jan weduwaer, inwoonder
der prochie van Drongen apparanten bruydegom ter eender ende marie Petronelle LIPPENS fa.
Geeraert jonge dochter audt ontrent 38 jaeren woonende in de prochie van Sleijdinge apparente
bruydt ter andere welke comparanten te kennen gaeven dat apparent houwelijck staet te geschieden .
Gronden van erfven bij den overledenen achtergelaeten ende aen hem gecompeteert hebbende bij
coope geduerende sijn 1ste houwelijck met Pieternelle VAN DE GEHUCHTE (SVG 20ste july 1791)
Alvooren dhelft danof de wederhelft gemeene ende onverdeelt competerende aen ’s overleden
kinderen tsijnen 1ste huwelijck van een hofstede met den huyse schuere stallen ende voordere
edifiecien gelegen in den wijck van Luchteren groot int geheele ontrent één gemet paelende oost de
straete suyd Pieter DE WULF fs. Joos west ende noord dheer Bernard Francois HAEMELINCK bij
koope jegens Joannes COCQUYT met consorten in daete 15de meye 1771
Dhelft van een hofstede wanof de wederhelft is competerende als de voorgaende paelende oost de
de Luchterstraete zuyd de gewesene Chartreusen, wet mjnheer HAEMELINCK 15de july 1795
------------------------------------------------------Marie Pieternelle DE CUYPERE fa.Livinus bij Isabelle VAN DER POORTER, gebortig van Gend
overl. Dronghen op den 6de oct. 1794 in den wijk van de Vier Hekkens
Hr.: Engelbertus Josephus DAMMAN fs. Joannes bij Anne Marie CEUNIS gebortig van Maegelen
K.: Joanna Theresia = 17 jr ende Joannes Bernardus DAMMAN = 14 jr
V.M.: Antonius VAN DER VENNET cosijn van d’overledene
Contract antenuptial gemaeckt op den 4de aug. 1777 voor notaris Francies Livinus IMPENS in Gend
Compareerde Engelbertus Josephus DAMMAN fs. Joannes woonende binnen dese stede van Gent
jongman bij competente oude sijn selfs toecommende bruijdegom ter eendere ende Marie Pieternelle
DE CUYPER fa. Livinus jonge dogter ook woonende binnen dese stad bij competente oude haer
selfs toecommende bruijdt ter andere . . . . .
Huys ende erve binnen houwelijk geconquesteert deelsaem half en half
Een huys ende erve in Dronghen in het dorp wesende eene bakkerije zuyt de herberge Sinte Antone,
west de breestraete noord en oost den voornoemden herbergh aen den houder ende d’overledene
toekomende bij koope jegens Sieur Cornelis WILLEMS baes timmerman in daete den 16de oct. 1782
ende gepasseert voor den notaris Joseph Carel DE MEYERE ende achterstaenden act van erffenisse
gepasseert voor den Bailliu Borgemeester ende Schepenen der heerlijkhede van den eerw. prelaet der
abdije van Dronghen in daete den 3de jan. 1783 .
Compareerde in persoone Sieur Livinus DAMMAN fs. Jan woonende tot Deynse broeder van den
houder welcken comparant hem verclaerde te stellen als seker ende borghe over Engelbertus
Josephus DAMMAN houder bleven ten sterfhuyse .
15de july 1795
------------------------------------------------------Joanna Marie BAUTS fa. Anthone bij Cornelia DE RUYTER
overl. Drongen den 8ste dec. 1794 op den wijck van Slindonck
Hr.: Pieter Francois SCHELSTRAETE fs. Livinus et Marie Anne DE WITTE
K. : Constantinus = 2 jr eenigh kind
V.M. : Anthone BAUTS grootvader van de weese
Compareerde in persoone Frans SCHELSTRAETE fs. Lieven broeder van den hauder woonende tot
Nevel welcken comparant heeft verclaert sigh te stelle als seker ende borghe over Pieter Frans
SCHELSTRAETE hauder bleven ten sterfhuyse van Joanna Marie BAUTS 15de july 1795
-------------------------------------------------------
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Joannes TOCH fs. Frans bij Judoca DE BRABANDER
overl. Dronghen op den 10de febr. 1795 in den wijck van Luchteren
He.: Caroline DE SMET fa. Lieven bij Marie DE WULF in huwelijck met Pieter Frans BOGAERT
K.: Frans = 7 jr, Joannes Baptiste = 4 jr ende Theresia TOCH = 1 jr.
V.P.: Lieven TOCH broeder van den overledenen
Den overledenen is geregt voor een 8ste deel in twee hofstedekens tsamen groot twee gemeten
gelegen aen elkanderen in den wijck van Luchteren paelende west d’haelewijn straete, zuyt d’hoors
van Joe BUNST hem toekomene bij successie ten sterfhuyse van sijne moeder
Compareerde in persoone Jan WIEME fs. Martinus woonende in den wijck van Luchteren welcken
comparant sigh stelt seker ende borghe over Pieter Frans BOGAERT fs. Jan stiefvader ende
staende voogd van de weesen . . .
...
29ste july 1795
------------------------------------------------------Marie Anne SCHAEPENEEL fa. Simon bij Marie SAGAERT
overl. Drongen den 9de jan. 1795 in den wijk van Luchteren
Hr.: Livinus BEELAERT fs. Pieter bij Anne Marie MESTDAG
K.: Anne Marie = 5 jr ende Pieter BEELAERT = 4 jr
V.M.: Simons SCHAPENEEL, vader van de overledene
D’helft van een behuysde hofstede gelegen in den wijck van Luchteren komende van de sijde van
d’overledene en d’helft van een partije land gelegen als vooren waervan de wederhelft competeert
aen Simon SCHAPENEEL s’overledene vader hem toecomende bij coope jegens de kerk ende
aermen der prochie ende baronije van Laerne den 17de ougste 1782
2de sept. 1795
------------------------------------------------------Adriaen VAN BEVEREN fs. Pieter ende Joanna DE VREESE, overl. Drongen den 12de dec. 1792
He.: Livijne VAN HEULE fa. Jan ende Livijne VAN DE GEHUCHTE
K.: Marie VAN BEVEREN in huwelijck met Francies CREPIEZ, Jan Francies = 20 jr ende Marie
Rosa VAN BEVEREN = 18 jr
V.P.: Geeraert VAN BEVEREN eijgen broeder van den overleden
Geduerende het huwelijk is er vercocht aen den voogd in desen een hofstedeken ende erve groot
ontrent 200 roeden bij den voogd bewoont. Aen de sterfhuyse competeert een huyseken staende op
cheyns grond competerende aen de kinderen van Jan VAN BEVEREN
30ste sept. 1795
------------------------------------------------------Anne Marie DE SCHUYTER fa. Joannes tsijnen (1ste x) met Joanna DE WITTE
overl. Drongen op den 10de maerte 1794
Weduwe van Adriaen MESTACH fs. Pieter bij Livijne VAN RENTERGHEM
K.: Pieter, Carel, Jacobus Bernardus ende Francies MESTACH ende Jan Frans VAN HECKE tot
Somerghem in huwelijk met Livine MESTACH ende Joanna Petronelle MESTACH oudt beth 20 jr
V.M.: Pieter DE SCHUYTER tot Hansbeke
Een partije meersch gelegen in Drongen in de Laeke in het 14de bel. arlo 39 groot 1000 roeden
commende bij coope van Pieter VAN KERCKVOORDE bij Joosijntjen GRIJP den 5de febr. 1762
Een partije landt in Drongen genaemt den gebijlden bulck groot ontrent 357 roeden ende een
partijken bosch gelegen als vooren bij de paradijs gracht groot ontrent 100 roeden
Een partije meirsch gelegen als vooren in Bourgoeyen groot ontrent 115 roeden deel van een
meerdere partije van 573 roeden genaemt de Deelkens.
Een partije meersch gelegen als vooren in de laeke groot ontrent 465 roeden in het 34ste bel. arlo 23
Een partije eeckbosch gelegen als vooren op Beekstraete cauter groot ontrent 450 roeden, de vooren
staende vijf partijen gekomen bij coope van Pieter MESTACH paternelen grootvader van daete den
20ste dec. 1776 . . . .
12de nov. 1795
------------------------------------------------------Ten versoecke van Philippe GOETGEBUER ende Herman BELLECOSTERS als voogden paterende materneel over de ses minderjaerighe kinderen van wijlent Joannes GOETGEBUER ende van
wijlent Francoise BERSOEN sijn te coope geveilt de volgende goederen, een hofstede met den
huyse schuere stallen ende boomen gelegen in den wijck van Keuse sijnde een herberghe genaemt
de Floncke groot met den lochtinck ende land ontrent de 158 roeden
25ste nov. 1795
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Marianne BERCKMOES fa. Pieter ende van Anne Marie DE WULF
overl. Mariakercke den 21ste sept. 1794 op d’heerlijckhede van Schaubroeck
Hr.: Judocus VAN KERCKVOORDE fs. Pauwel ende van Joanna VERMEERSCH
K.: Catharina = 30 jr, Pieter = 28 jr, Livinus beth 25 jr ende Gerulphus = 16 jr
V.M.: Pieter BERCKMOES fs. Pieter oom
28ste nov. 1795
------------------------------------------------------Supplierende verthoont reverentelijck Philippe GOETGEBEUR ende Herman BELLECOSTERS
in qualiteyt van paterneele ende materneele voogden over de ses minderjaerige kinderen van wijlent
Joannes GOETGEBEUR et Francoise PERSOON (BERSOEN) dat sij met het branden van twee
keersen mitsgaeders eene derde superbondante die gebrant is geworden op den 25ste nov. lestleden
publiquelijck aen de meest biedende de naeste verkocht hebben eene hofstede met den huyse schuere
stallen, boomen ende voordere drooge ende groene catheylen daer op staende ende gelegen binnen
de prochie van Drongen in den wijck van Keuse sijnde eene herberge genaemt de Floncke groot met
den lochting ontrent de 158 roeden gebruyckt wordende bij de weduwe van Lieven LOOTENS,
welcke goederen tsamen verbleven sijn op Pieter Francois DE GEEST als gedenomeerden command
van Pieter D’HAENENS.
23ste dec. 1795
------------------------------------------------------Judoca DE SCHUYTER fa. Joseph ende Marie SERGEANT
overl. Drongen op den 8ste sept 1794 in den wijck van Alwin
weduwe van Anthone VERLINDEN
K.: Joanna VERLINDEN in huwelijck met Lieven DE VRIENDT, Louise VERLINDEN in
huwelijck met Pieter VAN HAESBROECK, Caroline jonge dochter haer selfs, ende Livina = 21 jr
V.M.: Lieven DE SCHUYTER oom
Bij wettelijcke venditie van den 9de sept. 1794 sijn vercocht alle de meubilaire ende roerende
effecten van huysraede in fransche livres
13de febr. 1796
------------------------------------------------------Bundel 312 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1507-1626)
Kennelick zijn allen lieden die dese presente letteren van voorwaerden zullen sien ofte hooren lesen
hoe dat mejonckvrauwe Francoijse de aranda weduwe wijlent van Sieur Francisco DANTONEDA
wel ende duechdelick in loyalen pachte ghegheven heeft an eenen Gillis LIJBAERT alsulck een
hofstede als de voornomde mejonckvrauwe heeft ligghende binnen der prochie van Dronghene
daerment heet Bassebeke met al den lande mersschen ende bosch zulcx als zij nu jeghenwoordigh
heeft ligghende binnen der voornomde prochie van Dronghene met welcker grootte ende
gheleghenthede den voorseyde pachter hem te vreden haut ende dit een termijn van neghen jaren
lanck gheduerende waeraf dan eersten pacht ingaen zal te kersavont 1609 . . .
...
------------------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoone Herman DE BAETS ende Mre. Jan DOBBELEERE machtich
bij procuratie over Joe Joanne DE BAETS ende Olivier DE BAETS als deelvoocht over sijn
achterghelaeten weesen, exhiberende alhier seker contract van coopmanschap waervan den inhauden
hiernaer volght van worde te worde. Hedent daete deser bekent mijnheer Gillis DE BAETS heere
van Berchem wel ende deuchdelick vercocht thebben aen ende ten proffijte van Sr. Jan LOMBAERT
die van ghelijcken bekent ghecocht thebben van den voorseyden heere van Berchem het 4de deel van
vier partijen meersch gheleghen op Ste Jans Leerne in den Leymeersch ghenaempt de wulf
slaegherigghe tsamen groot ontrent de twee bunderen waermede den cooper hem te vreeden haut
ghelijck hij het wederdeel ghecocht heeft van Sr. Anthone VAN HOOREBEKE coopman tot
Andtwerpen dat voor de somme van 100 £ gr. vlaems vrij suyver ghelt de betaelijnghe te doen ten
daeghe vande erfvenisse die gheschieden sal corts naer de kerckgheboden ende bovendien moet de
voorseyden LOMBAERT betaelen ten daeghe van de voorschreven erfvenisse 1 £ gr. ter tafele ende
de costen van erfven ende onterfven soo dat den voorseyde vercoopere niet anders te dooghen en
heeft als hant ende mont te leenen. In teecken der waerheyt sijn hier van ghemaeckt twee ghelijcke
bescheeden het eene berustende onder den vercoopere ende het ander onder den coopere alles ter
presentie van de presenten.
Actum desen 30ste dec. 1666 onderteeckent Gillis DE BAETS bij mij Jan DE LOMBAERT
mij present Adriaen DE VREESE ende Raefel DE WAEGHENAERE . . .25ste juny 1677
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Bundel 313 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1630-1639)
Compareerde in persoone Lieven DE KEUCKELEERE filius Lievins
(Reg. ? fo 173v)
ende met hem bij zijnen consente ende aucthorisatie Pierijntken DE BUCK filia Pieters zijne
huysvrauwe die de zelve aucthorisatie over danckelick accepteerde. Dewelcke comparanten
bekenden lijdden ende verclaerden opghelicht ende ontfaen thebben vuten handen van dheer Pieter
DELVAL fs. Jacobus de somme van 16 £ gr. vlaems in goeden ende geevalueerde gelde scheldende
hem danof wettelick quicte, daervooren sij comparanten belooft hebben tot proufficte van den
voornomden DELVAL sijne hoirs ende naercommers ofte de ghonne zijne actie hebbende
getrauwelick te geldene ende betaelene eene rente van 20 sch. grooten tsiaers den penninc 16e
telcken 7de july danof het eerste jaer vallen ende verschinen sal den 7de july anno 1632
...
Besettende ende realiserende zij comparanten de voornomde rente van 20 schell. grooten tsiaers
in principaele ende croose up de twee naervolgende partien van lande gelegen binnen deser
voornomde prochie van dronghen deerste wesende eene onbehuysde hofstede liggende anden
helshoeck driesch groot 200 roeden zoo daerontrent zuut oost de straete ende noort den Cattegambe
belast met 2 cappoenen tsiaers anden eerfachtighe heere deser prochie ende dander partie wezende
zailandt groot 158 roeden, liggende anden gapaert zuut west den voornomden DELVAL noordt den
coddemeersch ende oost de weduwe van Lucas DE GROEVE, van te vooren belast met een meuken
evene tsiaers (tot prouffite van den marquis van de stede van Deynse)
9de july 1631
------------------------------------------------------Heden desen 22ste july 1631 zijn vergadert gheweest in goeden gheselschepe (Reg. ? fo 87v)
ten huuse de weduwe Rubberecht VAN DEN BEERGHE in den hoklain eerst ter eender Gillis
DANIELS fs. Gheerolfs ende ter andere Lieven VINCENT fs. Frans. Alwaer den voornomen Gillis
DANIELS vercocht heeft zo hij doet bij desen, anden voornomden Lieven VINCENT een vierendeel
bunders thiede vrij lants ter causen ende bij dancke zijnder huusvrauwe ghenaemt Margriete
DOBBELAERS fa. Pieters ende zij Maergriete aencommende bij ghedeele ende vercavelijnghe
hunnen sterfhuuse van haren vader te weten Pieter DE DOBBELAERE alles volghende cavelbrieven
hieraf wesende dese voornomde partije es gheleghen binnen Dronghene up Beecstraete cautere
ligghende noort de straete loopende van Ghent naer Brugghe oost de Chaertreusen zuut den herwech
west Lieven VINCENT met een vierendeel bunders ancommende bij coope van het clooster te
Galyleen, ende zijn te vooren een partije gheweest ende es ghehauden van de Conincklicke
Majesteyt geldende jaerlijx van den voornompden Conijnck over de gheheele partije tot een halven
sack ende vier pynten hevene compt over dese vercochte partije 2 muekens en 2 pynten hevene.
Desen coop es ghedaen voor de somme van 48 £ 13 sch. 4 gr. vrij zuuver ghelt te betaelen ten daghe
van der erffenesse ende 20 sch. gr; ten ghelaghe oncost den vercoopere ende hij coopere ter erfven
niet commende zal hebben voor sijn 20 sch. gr. tot 30 sch. gr. ende hij coopere hem te vreden es
haudende met zijnen voornomden coop . . . . . .
...
...
...
17de sept. 1631
mij present ⊕ gheerof DE DOBBELAERE fs. Adriaen
------------------------------------------------------Allen den ghonnen die dese presente letteren zullen zien ofte hooren lesen Ampman (Reg ? fo 99)
Burghmeester ende Schepenen der prochie ende ghemeene vierschaere van Dronghene doen te weten
dat voor ons ghecompareert zijn in persoone Arendt CLAIS als hauder bleven ten sterfhuyse van
Monijnken SMUYNCX zijn overleden huusvrauwe, Pieter DE DOBBELEERE, Gillis, Gheerolf
ende Lieven DE DOBBELEERE metsgaders Joos COCHUYT ende met zijnen danck ende
authorisatie Janneken DE DOBBELEERE zijn wettelicke gheselnede, Laureyns MOREEL ende
Franchijngen CLAIS zijn huusvrauwe bij sijn dancke ende consente ooc livine CLAIS bij
ghetijdighe oude haer selfs wesende van ghelijcke Stoffelijnke CLAIS wettelicke huusvrauwe van
Jooris VAN DE VELDE bij den zelven behoorelick gheauthoriseert inghevolghe van den
authorisatie ghepasseert voor Bailliu Burghmeestere ende Schepenen van Joncker Francois VAN
HAUTE in daten 28ste 9bre. 1631 te desen ghezien ende ghelesen danof den teneur hierna volght
Compareerde voor etc. metsgaders tzelve Stoffelijnke over den voorseyden haeren man als voocht
neffens Gheerolf DE MEYER over Segher VAN DE VELDE welcke vrauwe persoonen den
voorseyden danck ende authorisatie van haerlieden mans overdanckelick waeren accepterende te
kennen ghevende elc in sijn voorseyde qualiteyt dat zij vercocht hebben aen lieven VINCENT een
stuck landts gheleghen op den wijck van Luchteren ghenaempt den tarwen bulck groot 427 roeden
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VAN (Reg ? fo 55)
Desen 25ste febr. 1631 zijn vergadert gheweest ten huyse van Jacques
DER STICHELE tavernier in Dronghene eenen Gheerof DOBBELAERE fs. Adriaen die vercocht
heeft an Lieven DE MUUTERE een hofstede in den wijck van de beecstrate met huysen, stallen
hovenbuer boomen ende catheylen daerup staende oost de Chatreusen zuyt Arent CLAIS west de
bosch strate ende noort Lieven MUYTERE . . .
12de maerte 1631
------------------------------------------------------Aen Burghmeestere ende Schepenen van Lovendeghem
Supplierende vertooghen reverentelick Pieter DE DOBBELAERE ende Bauduyn DE CUYPERE
voochden vande vier weesen van Adriaen DE DOBBELAERE hoedat de selve vier weesen bij den
overlijden van Joos DE DOBBELAERE haerlieden oom, competeert een cleen deelken in seker
hofstede groot 200 roeden gheleghen binnen de prochie van Dronghene danof de deurgaende helft
competeert Gheeraert DE DOBBELAERE ende in de resterende helft den voorseyden Gheerolf,
Pieter, Gillis, Lieven ende Janneken DOBBELAERS elcx een seste metsgaders in het resterende
seste deel van Joos elck een vijfde
...
...
5de maerte 1631
------------------------------------------------------Compareerde Bauduyn, Cornelis DE DOBBELEERE ende Pieter DE WEERT (Reg .. fo 28)
met sijne huysvrauwe Maurijncken DE DOBBELEERE ende Joos VAN VLAENDEREN met
Florence DE DOBBELEERE metsgaders Jan DOBBELEERE fs. Gheeraerts ende sijne huysvrauwe
Syntken DE DOBBELEERE. Den voornompden Bauduyn DE DOBBELEERE zoo over hem zelven
metsgaders als voocht van Gheert ende Joos DE DOBBELEERE, zoo oock ghecompareert is Gillis
VAN HOVE fs. Jans oock als voocht van de voornompde twee weesen tsamen hoirs van Marten
DE DOBBELEERE ter eender zijde ende Elisabeth HOSTE fa. Mattheus ter andere .
Welcke 1ste comparanten verclaersden vercocht thebben ande voornompde tweede comparanten een
partijke landts groot een haut ghemet ghenaempt het Sandeken in den wijck van luchteren oost
Marten DE DOBBELEERE als pachter ende proprietaris Jan VAN YDEGHEM zuyt sheeren
straete west het leen van Pieter DENIJS noort Pieter VAN VEERDEGHEM 6de juny 1630
------------------------------------------------------Bundel 314 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1640-1649)
Cathelijne BUNDERVOET fa. Pieters, overl. Dronghene in dec. 1640
(Reg. . . fo 80v)
Hr. Geerolf CORNELIS fs. Joos
K.: Joosijnken CORNELIS zijne dochter, Pierken haeren broeder is nu overleden
V.M.: Pieter BUNDERVOET grootvader ende V.P.: Joos CORNELIS grootvader
Een huys ende erfve ghestaen up de vierheckenen ghenaempt de valcke gheconquesteert
gheduerende thuwelick ghecocht jeghens Adriaen PROVOOST
12de july 1641
------------------------------------------------------Compareerde voor mijne heeren Amman Burghmeester ende Schepenen der (Reg. . . fo 198)
prochie ende ghemeene vierschaere in Dronghene in persoone Marten DOBBELEERE ende Jan
RUTSAERT thuwelick hebbende Magdaleene DOBBELEERE dewelcke renunchieren de versterfte
ende successie van Laurens DOBBELEERE ende Lievijne KESELS zijn huysvrauwe de comparants
vader ende moeder, begheerende danof geene baten theffen nochte commer te ghelden nemaer al
tselve te laten ende abandoneren ten proffijte van de crediteuren Actum desen 16de oct. 1647
------------------------------------------------------Bundel 315 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1600-1699)
Supplierende vertooght Pieter VAN DE GHEHUCHTE ende Jan COCHUYT (Reg. . . fo 109v)
voochden van de weesen van Jan VAN DE GHEHUCHTE gheprocreert bij Lievijne SCUYPERS
ende Cornelis NEERMAN als vader ende voocht van Passchijnken NEERMAN zijne dochter die hij
verweckt heeft bij Tanneken VAN DE GHEHUCHTE. Dat zijlieden van op den 19de april 1650
vercocht hebben an dheer Jacques VAN DER BEKE de drij deelen van viere van 400 roeden
meersch gheleghen binnen de prochie van Dronghene in Bourgoyen danof tresterende 4de bij Pieter
DE WULF ende Janneken VAN DE GHEHUCHTE zijne gheselnede mede vercocht is voor ende
mits de somme van 100 guldens eens int gheheele boven den grooten ende swaeren last daervutte
gaende in prouffijcte van den heere marquys van Deynse
...
17de juny 1650
-------------------------------------------------------
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Compareerde in persoone de weduwe van Denijs VAN DEN BERGHE
(Reg. . . fo 109v)
zittende in baete ende commer dewelcke verclaerde vercocht thebben an Pieter DE VREESE fs
Lievens eene behuyst hofstedeken met de catheylen daer up staende groot met een bulcxken daer
nevens ontrent een ghemet noort Laureyns VAN DER EECKEN oost den coopere. Item een partie
lants groot een alf ghemet west mijn heere VAN WASSENHOVE noort den herrewech zuyt den
Amman van Dronghene
Ten lesten een partie lants groot 100 roeden ligghende ineen stuck van 200 roeden ghemeene ende
onverdeelt met de weduwe van (opengelaten) die dander helft is competerende west Gheeraert IDE
oost den voetweghel . . .
...
9de febr. 1680
------------------------------------------------------Janneken COCKUYT fa. Lievens, overl. Dronghene den 23ste meye 1649 (Reg. . . fo 128)
Wdwe in (1ste x) van: Jan VAN KERREBROUCK
K.(1ste x): Marten ende Lievijne VAN KERREBROUCK
Hr.(2de x): Guilliame DE MEYERE
K.(2de x): Andriesijne DE MEYERE
V.P.: Gillis VAN KERREBROUCK ende V.M.: Jan COCKUYT
Gronden van erfven commende van s’overleden zijde
300 roeden landts ghenaempt het roovelt gheleghen op den wijck van Luchteren oost Gheeraert DE
WULF west Mher. Franchois DE VULDER noort dhoors Jan CORNELIS
Gronden van erfven gheconquesteert staende huwelick met haeren eersten man
150 roeden maeymeersch gheleghen in den Booris noort de Callen oost Franchois DE MEYERE
west dhoors van Joos VAN DER STICHELE
150 roeden maeymeersch in den zelven Booris wesende wisselmeersch jeghens dhoors van Abraham
VAN DE KERCHOVE met consorten noort de callen oost dhoors van Marten LIJBAERT
125 roeden meersch gheleghen in den hooghenbulck an het veer van Dronghene oost dhoors van
Pieter CALOOT west Pieter VERLEYEN
Gronden van erfven gheconquesteert staende huwelick met haeren tweeden man
Een behuysde hofstede groot twee ghemeten 100 roeden zuyt oost Slijndonckdriesch zuyt west Gillis
VAN KERREBROUCK fs. Guilliame. Een partije zaeylandt groot 500 roeden oost de hofstede noort
het Godtshuys van Poortackere. Een partije zaeylandt ghenaemt de Bijloke groot 600 roeden zuyt de
straete west het Godtshuys van poortackere noort de westackere . . .
6de april 1650
------------------------------------------------------Supplierende vertooghende reverentelick Gheeraert SCHELSTRAETE
(Reg. . . fo 130v)
ende Jan VAN HEEDE voochden over de twee onderjaerighe weesen van Lieven SCHELSTRAETE
ende Gillijnken VAN HEEDE hoe zij hebben ghecocht jeghens Jan DE GRAEVE alle zijn actie
ende recht over zijn bladt van bijleve dat hem was competerende van alle de gronden die hem zijn
verstorven bij het overlijden van Gillijnken VAN HEEDE der weesen moeder was, welcken coop zij
voochden niet en zijn gheauthoriseert omme dese bijleve ende catheylen te coopen ten proffijte van
de weesen redene dat de vertooghen van desen haerlieden zij keerende tot Ulieden. . .27ste april 1650
Comparerende in persoone Jan DE GRAEVE fs. Pieters ter eender zijde welcken comparant
in huwelick ghehadt heeft Gillijnken VAN HEEDE weduwe was van Lieven SCHELSTRAETE
welcken comparant verclaerde vercocht te hebben ende es afgaende alzulck blat van bijleve als hij is
hebbende vervallen bij de doot van de voornoemde weduwe . . .
27ste april 1650
------------------------------------------------------Ten versoucke van Jan DE WULF fs. Loys soo over hem selven als
(Reg. . . fo 312v)
machtich over Guille DE SMET fs. Cornelis, Janneken DE SMET wdwe van Cornelis VLERICK,
Janneken DHANENS wdwe van Cornelis DE SMET fs. Cornelis, Pieter LANCKSWEERT
thuwelick met Janneken DE SMET fa. Niclais ende Marten YDE thuwelick met Joosijntken DE
SMET fa. Niclais hoors van wijlent de wdwe van Cornelis DE SMET d’aude . . . 20ste juny 1657
------------------------------------------------------Ten versoucke van Gheeraert SCHELSTRAETE fs. Pieters wort wettelicke (Reg. . . fo 214v)
clachte ghedaen ten fijne sij niet en staen over erfven ende onterfven van een partijke lant gheleghen
up beecstraete cautere groot 200 roeden toebehoorende Marten DE MUYTERE . . .6de maerte 1661
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Compareerde voor Ampman Burghmeester ende Schepenen der prochie ende ghemeene vierschaere
van Dronghene in persoone Lieven CORIJN fs. Lievens ende met hem Marie YDE sijne huysvrauwe
Welcke comparanten bekennen ontfanghen ende ghelicht thebben vut handen van Antheunis YDE fs.
Antheunis hier te vooren voocht gecreert over de voornomde Maria YDE. Eerst den SVG gemaeckt
ten sterfhuyse van Jan YDE de voornoemde Marie vaeder. Item den SVG gemaeckt ten sterfhuyse
van Marie DE MEYER (smeyers) haer moeder.
Item de vriendelicke vercaevelijnghe in daeten 21ste juny 1656 ende de liquidatie van den 30ste der
selver maent beede aengegaen tusschen de gemeene hoirs van den selven sterfhuyse, voorts de
voorwaerde bij den voornomden Antheunis YDE in sijne voorseyde qualiteyt gemaeckt met
Antheunis DE VREESE hauder bleven ten sterfhuyse van Marie SMEYERS, van t’deel in dhofstede
ende ander partijen van lande op de voorschreven Marie YDE bij t’overlijden van de voornoemde
haere moeder gesuccedeert ende eyndelijnghe een bewijs inhaudende de somme van 75 £ gr. bij de
gemeene hoirs tot proffijcte van den voornomden Antheunis inde qualiteyt alsvooren vutgegeven op
dhr. Huybrecht DE SCHEPPER ampman deser prochie over sulcx de voorseyde Marie YDE aldaer
...
10de jan. 1657
vooren vute moeste profficteren in daeten 30ste juny voornomt
------------------------------------------------------Laurijntken BAYENS, overl. Drongen voor meye 1657
(Reg. 281 fo 386)
Hr.: Adriaen HANEBALCK
K.: Pieter, Guillaeme, Lievijne, Tanneken ende Laurijntken HANEBALCK midts het overlijden van
Janneken HANEBALCK der weesen sustere ghebeurt naer de doot van haerlieden moedere
V.P.: Rogier HANEBALCK ende V.M.: Jacques BISCOP
Gronden van erfven binnen huwelicke gheconquesteert
Een behuysde hofstede groot 75 roeden gheleghen ontrent Sleyndonckdries, oost de mosgaver straete
west dhoirs van Frans DE MEYERE ende noort Guillaeme COCKUYT. In de 75 roeden zijn
begrepen 20 roeden cheyns van den erfachtighe heere van Dronghen 2de meye 1657
------------------------------------------------------Compareerde voor mij Mr Franchis VAN HUELE openbaer Notaris tot Ghent (Reg. .. fo 18v)
in persoone Lieven NEYT fs. Geeraerts lantsman woonende binnen de prochie van Bochaute onder
dheerlijckhede van Waeterdijck te kennen ghevende hoe hij is als vervanghende zijne
minderjaerighe broeders ende susters op den 3de febr. lestleden heeft laeten instellen bij Geeraert
VAN NEVELE fs. Simoens ten desen present het deurgaende 3de part als hem competerende van
wijlent Lievijne DE PAEPE heurlieder moeder in eene hofstede groot 200 roeden gelegen in
Dronghene an Sleyndonckdriesch so tselve is hemlieden is te lote gevallen in de vercavelijnghe
tusschen hemlieden ende Pieter DE PAEPE hunnen oom gemaeckt . . . Den 1ste comparant heeft op
den 13de april 1658 van Burghmeester ende Schepenen der prochie van Lembeke oppervoochden van
sijne minderjaerighe broeders ende susters bij naeme Guille, Pieter, Janneken ende Tanneken NEYT
vercregen authorisatie omme tvoornoemde part absolutelijck te vercoopen . . . 29ste jan. 1659
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter FIERAERT fs. Jans machtich bij procuratie over (Reg. .. fo 27)
Pieter PATTIJN hauder bleven ten sterfhuyse van Janneken LIEBAERT fa. Martens
...
hebben vercocht an Jan VAN DER VENNET ontrent 500 roeden saeylandt gheleghen in 2
parcheelen niet verre van Sleindonckdriesch ghenaempt den westackere oost daeranne ghelandt de
wdwe van Franchois DE MEYERE zuyt dhoirs van dhr Charles BRAEM ende west de beke . . .
Jan LIEBAERT soo over hem selven als voocht van Martijnken LIEBAERT zijne innocente zustere,
Pieter SCHELSTRATE als vader ende voocht van sijne onderjaerighe kinderen die hij gheproceert
heeft bij Lievijne LIEBAERT fa. Martens voornoempt, Pieter FIERAERT ende met hem bij sijnen
consente Cathelijne LIEBAERT zijne huysvrauwe, Geeraert HANSSENS ende met hem bij sijnen
consente Franchijntken LIEBAERT, Reynier DE VOGHELAEERE met Lievijne LIEBAERT fa.
Pieters, Martens sone, Jan VAN VERDEGHEM fs. Jacques bij Gillijntken LIEBAERT fa. Martens
voornompt zoo over hem selven als in desen vervanghende zijne broeders ende zusters ende voorts
Pieter DE PAPE als vader end voocht van zijne kinderen gheprocreert bij Joosijntken LIEBAERT
fa. Martens voornompt sijne overleden huysvrauwe tsamen als hoirs van tvoornompde Janneken
LIEBAERT overleden huysvrauwe van Pieter PATTIJN
4de april 1659
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Up hedent desen 10de maerte 1659 zijn vergadert ten huyse van Adriaen GRIJP (Reg. .. fo 26)
tavernier in Dronghen eenen Pieter BOGAERT fs. Lievens ende Fillipote VERCRUYCEN fa.
Gheraerts zijne huysvrauwe ter eender dewelcke vercocht hebben an Gillis DE KEUCKELEERE fs.
Lievens ter andere een hofstede gheleghen binnen dese prochie bij den Gapaert Cautere suyt oost
dhoirs van Sr. BERTELLY west de kinderen van Lenaert DE VREESE noort de straete groot in
erfven ontrent een alf ghemet . . .
...
2de april 1659
-----------------------------------------------------------------Pierijnken VAN DEN BERGHE fa. Denijs, overl. Dronghen ca. 1659
(Reg. 281 fo 60v)
Hr.: Pieter VAN DE GUCHTE
K.: Pierken VAN DE GUCHTE
V.M.: Lieven DE BOUVERE ende V.P.: Pieter VAN DE GUCHTE
Alvooren gheven de voochden te kennen dat er gheene gronden van erfven en zijn die connen
commen ten proffijte van dese weese . . .
...
12de nov. 1659
------------------------------------------------------Bundel 317 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1660-1664)
Ten versoucke van Laureyns VAN DER VENNET fs. Jans als machtich bij (Reg. ? fo 255v)
procuratie over dhoirs van Lieven VINCENT fs. Frans clachte te doen up ende ten laste van het
recht van bijlevinghe dat Pierijntken DHANENS fa. Franchois is competerende als hauderigghe
ten sterfhuyse van den selven Lieven VINCENT up de gronden van erfven met de huysinghen
boomen ende catheylen daerup staende gheleghen ende sorterende onder de wet van Dronghen,
datte tot verhael emmers versekerthede van alsulcke pretentien als de hoirs ten laste van de wdwe
zijn hebbende breeder in tijden ende wijlen te declareren
...
30ste meye 1663
------------------------------------------------------Op den 14de maerte 1663 compareerde voor Ampman Burghmeester ende (Reg. .. fo 265)
Schepenen der prochie ende ghemeene vierschaere van Dronghene in persoone Jan, Geertende
Lievijne DE DOBBELEERE respectivelick bij huwelicke staete ende ende ghetijdighe oude hun
selfs zijnde ende Geert DE DOBBELEERE met Jan DE BAETS als voochden van Pieter, Lieven,
Marten ende Mayken DE DOBBELEERE, alle kinderen van Jan DE DOBBELEERE die hij
gheprocreert heeft bij wijlent Barbara DE BAETS, dewelcke comparanten verclaerden
gheinformeert te sijne van de ghesteltenisse van den sterfhuyse van den voornoemde Barbara DE
BAETS moeder van de drij eerste comparanten, ende van den voorseyde weesen ende oversulcx
bevonden thebben dat den commer verre is excederende de baete, so ist dat sijlieden tselve sterfhuys
sijn renunsierende inder manieren dat sij aldaer geene baete en begeeren, nochte en verstaen eenighe
commer te gelden, gelijck zij vermoghen te doene naer costume.
In welcke renunciatie Ampman Burgmeester ende Schepenen voornoemt als uppervoochden van de
voorseyde weesen naer trelaes ende rapport themlieden waerts gedaen bij de voorseyde voochden
vrienden ende maghen gheconsenteert ende gheaccordeert hebben, consenteren ende accorderen bij
desen als over beter gedaen dan gelaeten. Actum int collegie daete als boven 14de marty 1663
------------------------------------------------------Burgmeestere ende Schepenen der prochie ende vierschaere van Drongen doen te weten dat voor
hemlieden is gecompareert in persoone Pieter ROGIERS als curateur ten vaegen sterfhuyse van
Marie Bernardine LE FLOU wdwe van Gillis DE WEERT denwelcken te coope heeft gestelt a la
haulce meest biedende den naesten met het brande van twee distincte ende eene superabondante
keersse een huys stede ende erfve so tselve gestaen ende gelegen is binnen de prochie van Drongen
binnen de vier heckenen west Frans LE VECQ belast aen den heere prelaet van Drongen met
18 gr. tsjaers ende dat op de naerschreven conditien
Alvooren sal den gonnen cooper bedijdende tsijnen laste behouden het capitael der voorschreven
heerelicke rente mitsgaders alsulcke andere heerelicke renten als vuyt de voornoemde hofstede
soude moghen gaen, oock mede alsulcke wegen ende servituyten als waeraen het selve soude mogen
subiect wesen al ongemindert de principaele coopsomme . . . . . .
...
-------------------------------------------------------
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Compareerde in persoone Erasmus VAN SPEYBROUCK fs. Jans als machtich bij procuratie
over Franchois VINCENT fs. Franchois in daete 12de sept. 1663 alhier ghesien ende ghelesen,
Philips VINCENT fs. Frans voornoemt ende den Erasmus VAN SPEYBROUCK voornoemt
als machtich bij procuratie over de weduwe van Pieter VINCENT, voorts Lieven VINCENT fs.
Franchois ende Erasmus VAN SPEYBROUCK oock machtich over de kinderen van Gillis
VAN KERREBROUCK gheprocreert bij Janneken VINCENT fs. Franchois voornoemt, Erasmus
VAN SPEYBROUCK ghetraut hebbende Magdaleene VINCENT oock fa. Franchois voorts
Jan VINCENT fs. Jacques gheauthoriseert over Philips VINCENT fs. Jacques, metsgaders Pieter
SCHELSTRAETE fs. Geerts in huwelijck met de weduwe van Franchois VINCENT fs. Jacques als
gheauthoriseert over haere kinderen. Item Charles VERVENNE fs. Laureyns gheprocreert bij
Pierijntke VINCENT fa. Jacques, Franchois DE ROOSE fs. Jooris als ghetraut met Lievijne VAN
DER VENNET fa. Laureyns voornoemt. Marten COPPENS in huwelijck met Cathelijne VINCENT
fa. Jacques, Joos CORNELIS fs. Guillame als ghetraut met Janneken VINCENT fa. Jacques.
Den selve Joos CORNELIS machtich over Gillis HERTOGHE fs. Adriaens bij Joosijntke VINCENT
fs. Jacques, voorts Marten HYDE fs. Luycas in huwelijck ghehadt Lievijne COPPENS fa.
Lievens bij Franchoise VINCENT fa. Frans als vader van drij kinderen.
Item Pauwels DE SMEDT fs. Pauwels als ghetraut met Janneken SLOCK fa. Geremias bij
Jacquemijntke VINCENT fa. Frans. Item Pierijntke SLOCK fa. Geremias jonghe dochter haer selfs.
Item Janneken EVERAERT fa. Geeraerts bij Joosijntken VINCENT fa. Frans voornoemt ende
Pierijntke EVERAERT haere suster. Ten leste Andries CLAEYS fs. Gillis bij Joosijntken
VINCENT voornoemt over hunne medehoirs van Lieven VINCENT d’oude.
De comparanten verclaeren vercocht thebben an Jan HYDE fs. Martens dhelft deurgaende van een
behuysde hofstede in Dronghen groot 200 roeden. Ten 2de een partije meersch ghenaemt den curten
Geersch bulck groot 300 roeden gheleghen ontrent de selve hofstede . . .
12de sept. 1663
------------------------------------------------------Compareerde voor mij Jooris VAN DER MEEREN notaris publicq tot Ghendt (Reg. .. fo 111?)
present in persoone Jor Charles WOUTERS fs. Mhr Jans heere van Vincerhaute meerentre etc.
zoo over hem selven als vervanghende ende hem sterckmaeckende over de kinderen van Jor Adolph
VAN MALDEGHEM gheprocreert bij vrauwe Jenne WOUTERS ende de gonne van Jor Arnoudt
DE CORDES in sijn leven heere van Wichelen gheprocreert bij vrauwe Eleonora WOUTERS zijne
overleden suster . . .
...
4de jan. 1664
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Christiaen VAN DER GUCHTE fs. Charles
(Reg. .. fo 10)
denwelcken deelvoocht wiert ghecreert van Marie VAN DER GUCHTE fa. Jans gheprocreert bij
Anna DE SMET fs. Lievens de selve weesen verstorfven van haerlieder vadere ende wiert belast
SVG over te bringhen binnen 40 daghen naer costume. Actum int Collegie den 14de febr. 1664
------------------------------------------------------Ten versoucke van Pieter SUCAET officier als voocht over donderjaerighe weesen van
Jan DOBBELEERE fs. Jans verbodt ende interdictie te doene an Amman Burghmeester
ende Schepenen van Dronghen ten fijne sij niet en staen over eenighe erffenisse onterffenisse ofte
eenighe veralienatie van alsulcke een hofstede ende landen daermede gaende gheleghen anden
vaerentdriesch met noch twee stucken landts ghenaempt den Craeyaert suyt Marten MINNE west
Joachim DE SAEDELEERE noort de weduwe ende hoors dheer Laureyns VAN DER HAEGHEN
oost het Craeyestraetken alsoock eene behuysde hofstede gheleghen op den helshouckdriesch
ligghende noch onverscheen ende onverdeelt met Marten MINNE . . .
12de maerte 1664
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Laureyns DE KEUCKELEERE fs. Lievens den (Reg. .. fo 22)
welcken deelvoocht ghecreert wiert van Guillame ende Lievijne DE KEUCKELEERE fij Geerts
die hij gheprocreert heeft bij Joosijne DE RUYTERE sijne huysvrauwe de selve weesen verstorven
van den voornoemden hunnen vader ende wiert belast danof alhier over te bringhen behoorelicke
SVG binnen 40 daghen naer costume
Actum ter manijnghe van Charles DE GRUUTERE Ampman ende wijsdomme van Pieter DE WULF
Burghmeester, Jan VAN DER VENNET . . . Schepenen . . . int Collegie den 14de meye 1664
------------------------------------------------------353

SVG

Vervolg Bundel 317 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1660-1664)
Compareerden in persoone Gheeraert DE LOOSE fs. Gheeraerts ende
(Reg. .. fo 35)
Jan COCHUYT fs. Pieters als voochden over d’onderjaerighe weesen van Gheeraert DE LOOSE
gheprocreert bij Tanneken COCHUYT fa. Pieters ende dat tot den tijt gheduerende dat de weesen
hun selfs sullen wesen ofte bij huwelicke staete hun selfs bedeghen sullen worden welcke weesen
sijn ghenaempt Guilliame, Adriaen, Jan, Lievijne ende Joanne DE LOOSE . . . 18de juny 1664
------------------------------------------------------Martens DE MEYERE fs. Andries, overl. Dronghene 18de oct. 1664 (Reg. .. fo 73v)
He.: of Wdnr van ?
K.: Andries ende Jacquemijntken DE MEYERE gheallieert met Mattheus SCHALENS
V.P.: Guillame DE MEYERE ende V.M.: Pieter VAN DE STICHELE fs. Anthone
Gronden van erfven commende van zijnen vader Andries DE MEYERE
Dhelft van een partije meersch ende ettinghe gheleghen in Meerendre ghenaempt den backwijnckel
groot 593 roeden en half noort dhoirs Geerolf HELAUT zuyt oost de wederhelft
Dhelft van het wulckstick groot 221 roeden zuyt de straete west Pieter VAN HOOREBEKE
Dhelft van eenn mesgaver groot 353 roeden en half zuyt de straete
Dhelft van den vijnckaerts bosch groot 134 roeden oost Gillis VAN KERREBROUCK
Gronden van erfven in coope ofte bij uytgrootijnghe vercregen van Pieter DE MEYERE fs. Lievens
Dhelft van dhelft van dhelft van de voorschreven vier partijen competerende Jan DE MEYERE fs.
Lievens voornoempt als hemlieden tsamen te cavel gevallen in de letter A ten sterfhuyse van Andries
10de dec. 1664
DE MEYERE haerlieder grootvader paterneel in daete 17de juny 1657
------------------------------------------------------Bundel 318 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1665-1669)
Compareerde in persoone Lieven CORIJN fs. Jans als getraut hebbende
(Reg. .. fo 67v)
Lievijne DENIJS fa. Joos bij Janneken BOGAERT denwelcken verclaerden te renunchieren het
sterfhuys van den selven sijnen schoonvader ende schoonmoeder in schade ende baete ende hem
tevreden houdende met het gone hij ter causen sijnder huwelick gheproffijcteert heeft in
advanchement van huwelicke soo hij vermach te doene naer costume
10de dec. 1664
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter MESTDAGH fs. Frans ende
(Reg. .. fo 87v)
Jooris BEELAERT fs. Jacques met Elisabeth MESTDAGH fa. Frans voornoemt sijne huysvrauwe
dewelcke verclaerden geinformeert te sijne vande ghesteltenisse van den sterfhuyse van Janneken
VAN BEVEREN fa. Gheerts haerlieden moedere ende bevindende aldaer luttel ofte geene baete te
wesen ende verclaeren het sterfhuys te renunchieren ende geene baete te heffen nochte commer te
gelden ende al tselve te laeten aen Frans MESTDAGH haerlieden vadere als hauder ende hoir
necessaire die niet renunchieren en mach
...
...
20ste febr. 1665
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Francoys MESTDACH fs. Matthijs te kennen
(Reg. .. fo 88)
ghevende dat hij over sijn selven als hoir necessaire ten sterfhuyse van Janneken VAN BEVEREN
fa. Gheerts sijne huysvrauwe schuldich is an de wdwe ende hoirs van dheer Laureyns VAN DER
HAGHEN de somme van 189 £ vlaems over landpacht ende hij onvoorsien is van ghereede
pennijnghen omme de voorsien somme te voldoen . . .
...
25ste febr. 1665
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Adriaene VAN DER EECKEN wdwe van Segher (Reg. .. fo 93)
WIEME ende tsijnen sterfhuyse sittende in baete ende commeren mits de renunciatie van diere bij
sijne kinderen ghedaen den 7de juny 1651 volghende d’acte danof onderteekent P. DE GRUUTERE.
De welcke bekendde lijdde ende verclaerde schuldich ende ten achteren te sijne an Sieur Livinus
VAN DER MEERE in huwelick met Joe Amelberghe COLLAIGE fa. Passchier als begifte van den
selven Passchier haeren vadere beneffens Sieur Loys COLLAIGE ende Christoffel VAN DER
VICHTE ghetraut hebbende Joe Adriaene COLLAIGE de somme van 40 £ gr. vlaems soo
bij slote van onderrekenijnghe als andere bescheeden . . .
...
Sijnde ten desen medeghecompareert Joosijne WIEME fa. Seghers voornoemt ende (open plek) als
bij procuratie machtich over Pieter WIEME haeren broedere ghepasseert voor den notaris Jan
Baptist ODEVAERE op den 2de meye 1665 alhier ghesien ende ghelesen . . . 6de meye 1665
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Compareerde in persoone Christiaen ende Laureyns VAN DER GUCHTE (Reg. .. fo 153)
fij Charles gheprocreert bij Marie VLERICK, Jan VLERICK thuwelick hebbende Margriete DE
SCHEPPERE te vooren wdwe van Charles VAN DER GUCHTE fs. Charles als vader ende voocht
van Charles, Jacques, Petronelle ende Joanne VAN DER GUCHTE fii Charles de jonghe
mitsgaders Joos DE PAPE getrauwt hebbende Marie VAN DER GUCHTE fa. Charels ende Jooris
MAENHAUT getrauwt hebbende Elisabeth VAN DER GUCHTE fa. Charles voornompt
Voorts Gillis VAN HOOREBEKE fs. Pieters in huwelick hebbende Marie VAN DER GUCHTE fa.
Charles d’oude, Philips VAN DER STRICHT fs. Philips vader ende voocht van Marie VAN DER
GUCHTE fa. Jans fs. Charles d’oude ende eyndelijnghe den voornomden Christiaen VAN DER
GUCHTE fs. Charles doude als voocht van de weesen van Charles VAN DER GUCHTE de jonghe
insghelijcx voocht van de voornomde weese van Jan VAN DER GUCHTE dewelcke verclaerden te
doene incommen van ghedeele ten sterfhuyse van Joanna VAN RENTERGHEM weduwe van
Christiaen VAN DER GUCHTE fs. . . . overleden binnen de stede van Ghendt 22ste sept. 1666
------------------------------------------------------Bundel 319 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1670-1672)
Compareerde in persoone Jan VAN DER VENNET den welcke camerdeelvoocht ghecreert wiert
over Pieter, Jan, Lievijne, Tanneken, Petronelle ende Loyseken HAELMAN fs. Pieters verweckt
bij Magdaleene DE ZUTTERE fa. Laureyns ende wiert ghelast SVG over te bringhen binnen 40
daeghen naer costuyme van de versterfte van der weesen vadere
11de juny 1670
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Joosijntken DE SMEDT wdwe van Jan DE WULF (Reg. .. fo 46v)
fs. Adriaens alleene zittende in baete ende commer ten sterfhuyse van haeren man midts de
renunciatie dienangaende over haere onderigghe weesen ghedaen bij Pieter DE WULF fs. Gillis
als apparanten voocht mitsgaders bij Guille DE WULF fs. Jans conforme dacte van renunciatie
danof sijnde in daeten den 12de maerte 1670 ghepasseert voor Burghmeester ende Schepenen der
prochie ende heerlickhede van Baerle
10de sept. 1670
------------------------------------------------------Burghmeester ende Schepenen der prochie ende ghemeene vierschaere van Dronghene als
oppervoochden van Jacques ende Joanne VAN DER GUCHTE fii Charles gheprocreert bij
Margriete DE SCHEPPERE op t’vertooch bij requeste aen ons ghedaen van weghen Jan
VLERICK fs. Jans thuwelick hebbende deselve Margriete DE SCHEPPERE ende alsoo
schoonvader ende voocht van de weesen beneffens heer Charles VAN DER GUCHTE pbr.,
Jacques VAN RUMBEKE in huwelick hebbende Marie VAN DER GUCHTE ende Jooris
MAENAUT ghetrauwt met Elisabeth VAN DER GUCHTE hadde vercocht op ons adveu een
ghemet meersch gheleghen in hoymeersch binnen de prochie van Afsne heerlickhede van
overmeersch oost de aude leye suut de weesen Jan VAN DER GUCHTE, noort d’abdije van
Ste Pieters ende west Mr. Pieter COOMAN, datte aen ten behouve ende proffijte van den selven
Mr. Pieter COOMAN voor de somme van 500 guldens eens volghens het contract ghepasseert
voor den notaris Ant. DE CNUYT present de ghetuyghen op den 9de deser maendt meye 1672
...
...
27ste meye 1672
------------------------------------------------------Compareerde Anthone DE MUYTERE fs. Marten deelvoocht
(Bundel 218 & Reg. .. fo 18)
ghecreert over Andries, Guille, Philipe, Lieven, Gillis ende Chaerles COCKUYT fa. Pieters
gheprocreert bij Pierijntken DE PAEPE de weesen verstorfven van haerlieden moedere ende wiert
ghelast danof SVG over te bringhen binnen de veertich daeghen naer costuyme 25ste juny 1671
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Gheeraert DE LOOSE fs. Gheeraerts als oom
(Reg. .. fo 166)
paterneel over Gheeraert ende Janneken DE LOOSE beede fa. Martens verweckt bij Pierijntken
VAN DE MOORTELE fa. Frans achterghelaeten wdwe van den voornoemden Marten DE LOOSE
daerbij is bevindende dat de commer verre excedeert de baete soo ist dat hij comparant den zelve
sterfhuyse renunchiert ende abandoneert tot behoeve van de hauderigghe dewelcke als hoir
necessaire niet vlieden en mach.
13de july 1672
-------------------------------------------------------
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Compareerde in persoone Janneken VAN OOST fa. Jans wdwe van (Reg. ?. fo 203v)
Jan CORNELIS ende gheprocreert bij Barbelken DE VREESE welcke comparante mits desen
verclaert te renunchieren de successie op haer ghevallen met het overlijden van het voornoemde
Barbelken DE VREESE haere moeder laetende al tselve in schaede ende baete an haere andere
hoors ofte erfghenaemen actum desen 1ste december 1672
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Geert VERSCHAFFELT hauder bleven achter (Reg. .. fo 12v)
wijlent Joosijntken DE BAETS soo over hem selven als staende voocht ghecreert van Geeraert,
Marie Elisabeth ende Andriessijne VERSCHAFFELT sijne vier onderjaerighe kinderen verweckt
...
9de maerte 1672
bij Joosijntken DE BAETS . . .
...
16de febr. 1672 . . .
------------------------------------------------------Burghmeester ende Schepenen als oppervoochden van de weesen
(Reg. .. fo 119)
Jan VAN DER PLAETSEN bij Mayken COCQUYT fa. Jans op tvertooch bij requeste bij den
selven VAN DER PLAETSEN aen ons ghedaen daerbij te kennen ghevende dat hij ten sterfhuyse
van sijne huysvrauwe ghemaeckt hadde SVG ter interventie van Joos VAN VYNCKT oom ende
bijstaenden voocht van de weesen ende dat bij het slot van dien Joosijntken VAN DER PLAETSEN
onderjaerighe weese ten achteren quam tot 17 £ 19 sch. 1 gr. 6 dnrs danof zij tot voldoenijnghe der
selver anders gheenen middel hadde dan eenighe deelkens van landt ende hofstede die niet en
conden belast nochte vercocht worden zonder ons adveu
...
13de jan. 1672
------------------------------------------------------Bundel 320 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1673-1675)
Compareerde in persoone Jan DANNEELS oom paterneel ende Pieter (Reg. .. fo 215v)
AERTS oom materneel ghecreert van de weesen Pieter GOETHALS ende Janneken AERTS sijne
huysvrauwe deselve weesen verstorfven van haerlieden vader ende moedere welcke comparanten
bekennen in huere ende loyaelen pacht ghegeven thebben voor een termijn van drij eerst commende
jaeren aen Pieter VAN ASPERE dhelft van een hofstede ghestaen binnen dese prochie in den wijck
van Baerelvelde danof dander helft competeert den selven VAN ASPERE voorts een partije landts
ghenaempt den peerdenbulck groot een ghemet, een half ghemet ghenaempt het lijfrock stucxken,
ten derde dhelft van een ghemet meersch ofte bosch van 100 roeden ghemeene met mijn heer VAN
HECKE oock met 200 roeden settijnghe ghecommen van Jan DE CUYPERE 8ste febr. 1673
------------------------------------------------------Ten versoecke van Frans MARTINS sal den Bailliu ofte officier van de prochie (Reg. .. fo 8v)
ende ghemeene vierschaere van Dronghene doen wettelicke clachte van niet te staen over eenighe
onterffenisse erffenisse belastijnghe ofte veralinatie opalsulcke goederen toebehoorende Jacques
Gheert, Marten, Joos ende Jan SCHELSTRAETE fs. Pieters mitsgaders Antheunis DE SMET in
huwelick hebbende Lievijne SCHELSTRAETE ende N. HOOREBEKE in huwelick hebbende
Janneken SCHELSTRAETE fa. Pieters voornoemt
27ste meye 1673
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Charles ende Gillis VAN HOOREBEKE (Reg. .. fo 18v)
zoo over hun selven als machtich bij procuratie over hunne medehoirs ten sterfhuyse van Marie
VAN DER STICHELE huysvrauwe was van Pieter VAN HOOREBEKE ende Jan VAN DER
VENNET bijstaende voocht van Herman ende Tanneken VAN HOOREBEKE, dewelcke te kennen
gaven dat zij op ons adveu hadden doen vercoopen diverssche goederen . . . 26ste july 1673
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Joosijne DE SMET weduwe van Jan DE WULF (Reg. .. fo 81)
fs Adriaen dewelcke als sittende in baeten ende commeren mits de renunciatie bij sijne hoirs thaeren
proffijte gedaen bij wettelicke acte staende op den staet in baeten ende commeren van date 12de
maerte 1670 gepasseert voor de weth van Baerle kende lijde ende verclaersde ter goeder trauwen
vercocht te hebben aen dhr Joos VAN NIEUWENHUYSE een partije lants groot 81 roeden mette
boomen ende catheylen daer op staende wesende deel van een dreve ligghende in Dronghene achter
het goet ter capellen loopende rechte naer den Gapaert mette waterput ofte gracht tot anden
schootcant emmers soo verre de selve partije daertoe gherecht is . . .
2de ougste 1674
-------------------------------------------------------
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Compareerde in persoone Marten WIEME fs. Maurus ende
(Reg. .. fo 81)
Lieven DE VREESE fs. Lievens voochden van de onbejaerde weesen van wijlent Jan WIEME
ende Elisabeth DE VREESE midtsgaders Arnaut MORTIER in huwelick met Joosijntken BRANDT
gheprocreert bij de voorseyde Elisabeth DE VREESE te kennen ghevende dat sij te coope hebben
gheveylt eerst eene behuysde hofstede ende een cleen woonhuys bewoont bij de weduwe van Denijs
VAN DEN BERGHE met noch een partijken landts achter de schuere ende den vuytplant op den
varentdriesch tsamen groot sonder den voornoemden vuytplant ontrent 300 roeden oost dese hoirs
suyt Lieven DE VREESE west den voornoemden varentdriesch ende noort Gillis DE MEYERE
belast aen den marquis van Deynse, ten tweeden een partije landt gheleghen als vooren achter
d’hofstede van Sr. SUCCAET groot ontrent een alf bunder . . .
6de juny 1674
------------------------------------------------------Gillis BOONE thuwelick met de wdwe van Mattheeus CAMPENS ende
(Reg. .. fo 92)
vuyt dien hoofde schoonvader ende voocht van de weesen van Mattheeus CAMPENS ende bij den
SVG ghemaeckt ten sterfhuys bevint men dat de ghemelde weesen schuldich staen ter somme van
33 £ 8 sch. 8 gr. , danof hij tot betaelijnghe van dien ghepraemt wort ten intreste van de voorseyde
weesen midts dat sij gheobligiert waeren den suppleant van dies te ontlasten ende alsoo de weesen
competerende was ontrent 400 roeden bosch gheleghen tot Ste Denijs . . .9de jan. 1675
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan FIERS thuwelick hebbende Joosijntken DE BIL (Reg. .. fo 97)
te vooren wdwe van Lieven DE BUCK ende vuyt dien hoofde styfvader van de weesen bij den
selven DE BUCK achterghelaeten mitsgaders Gillis DE BUCK voocht van de weesen.
Amman Burghmeester ende Schepenen hebben verclaert te cederen ende transporteren ten behouve
ende proffijte van Joos DE BUCK die bekende overghenomen thebben dhelft van een behuysde
hofstede metten lande daermede gaende gheleghen in den dooreplasch . . .23ste jan. 1675
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Gheeraert VAN DER STICHELE fs. Lievens
(Reg. .. fo 124)
voocht paterneel van Lieven VAN DER STICHELE mitsgaders Marie ende Elisabeth VAN DER
STICHELE Gillis kinderen gheprocreert bij Janneken VAN DE WALLE fa. Jans ende Pieter VAN
DE WALLE fs. Jans voocht materneel van de voornoemde weesen te kennen ghevende hoe dat hij
met den overlijden van Gillis VAN DER STICHELE voornoemt bij Janneken THIENPONT fa.
Philips tsijnen sterfhuyse is staet ende inventaris in baeten ende commeren staende te passeren
waerbij bevonden wort in den voornoemden staet geene baete voor de weese te steken, soo ist dat
sij gheraetsaem ghevonden hebben tselve te vlieden ende tselve te laeten in schaede ende baete aen
de hauderigghe als over beter ghedaen dan ghelaeten
22ste meye 1675
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Marten VAN KERREBROUCK fs. Jans woonende tot (Reg. .. fo 132)
Dronghene welcken comparant verclaersde vercocht thebben aen dhr Joos VAN NIEUWENHUYSE
een partije meersch ghenaempt den hooghen bilck wesende wisselmeersch bij het veer met d’hoirs
VAN LEYEN oost Lieven CALLOOT west Jan VLERICK groot 125 roeden weghende over de
puttemeersch lancxs het veerstraetken vuyttende alsoo tot Dronghene hem competerende bij de
doodt van sijnen vader ende moeder Janneken COCKUYT (SVG gepasseert den 27ste febr. 1636)
mits den vercooper aenden cooper ofte sijnen commant belooft te leveren een bescheet van weghen
Jacques DE MULDERE in huwelick ghehadt hebbende Livijne VAN KERREBROECK
...
17de nov. 1675
------------------------------------------------------Up het vertooch bij requeste gedaen aen Burghmeester ende Schepenen slandts van den vrijen bij
ende van weghen Adriaen BEERENS ende Jan THIELMAN als voochden van de minderjaerighe
kinderen van Jan DE POORTERE ende Joos DE POORTERE van dat op de voornoemde
kinderen bij den overlijden van Joos DE POORTERE d’aude ende van Elisabeth DE VREESE
haerlieden respective grootvader ende grootmoeder verstorfven waeren diverssche deelkens van
huysekens ende landen gheleghen binnen de prochie van Dronghene ontrent Ghendt ende geradich
gevonden hadden te vercoopen de voorseyde hunne deelen in de huysekens ende landen ten respecte
van de groote reparatien die daeran moeste gedaen worden . . .
. . . 27ste dec. 1675
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Compareerde in persoone Adriaen BERRENS ende Jan THIELMAN
(Reg. .. fo 42v)
voochden van de kinderen van wijlent Joos DE POORTERE ende Elisabeth DE VREESE
Up het vertooch aen Bailliu Burghmeester ende Schepenen der prochie van Meerentre gedaen bij
Passchier BRACKENE als voocht van de kinderen van Jan BRACKENE ghewonnen bij Janneken
DE POORTERE sijne eerste huysvrauwe was exhiberen twee authorisatiën in daten 2de ende 28ste
november 1675 vuyt crachte van welcke authorisatien sij respectivelick hebben vercocht bij
instellinghe de meest biedende de naeste een behuysde hofstedeken gheleghen in Dronghene te
baerelvelde ghenaemt de rocke groot 130 roeden oost de straete suut mijn heere van Beauvoorde
ende noort Joos GIJS
...
...
15de jan. 1676
------------------------------------------------------Bundel 321 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1676-1679)
Compareerde in persoone Dominicus SCHELSTRAETE fs. Pieters den welcken (Reg. .. fo 149)
verclaersde ontfanghen te hebben vuyt handen van Jan LAMME als voocht van de vier kinderen van
hem comparant gheprocreert bij Livijne LAMME sijne 1ste huysvrauwe was de somme van 48 £ gr.
vlaems in goeden ghevallueerden ende gepermitteeerden gelde scheldende hem dannof deuchdelick
quytte ende is dese dienende voor absolute quitantie, als met deselve pennijnghen afgelost een rente
van 2 £ gr. tsjaers den penninck 16e in proffijte van dhoirs van Sieur Augustijn GOETHALS
capitael ende croosen waervooren hij comparant tot behouve ende proffijte van sijne kinderen hunne
hoirs ende naercommers ghetrauwelick beloft te betaelen eene rente van 3 £ gr. tsjaers den penninck
16e innegaende den 26ste febr. 1676 verzekert bij vorme van eenen blijfvende zeker op een behuysde
hofstede groot ontrent 400 roeden oost de straete loopende naer Haelewijn . . .16de febr. 1676
------------------------------------------------------Compareerde voor mij Laureyns VAN DENDERMONDE fs. Jan notaris tot Ghent in persoone
Pieter DE WULF fs. Gillis, Jan IDE fs. Franchois in huwelijck met Janneken DE WULF fa. Gillis
ende Jan DE WULF in huwelijcke met Livijne DE SMET, dewelcke verclaersden vercocht thebben
twee behuysde hofstedekens met de landen groot int gheheele 719 roeden gheleghen in Dronghene
noort den kerckwech oost Baltezar DE BUNST suyt Lieven VAN OOST, Hendrick VAN DAMME
en de schuyterstraete ende west dhoors Louys VAN LEEUWE ende noort Jacob DOBBELEERE
Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie van Jan VAN DER STICHELE ende Frans ROBERT
fs. Lambrecht ghetuyghen hier over ghebeden
den 24ste maerte 1676
------------------------------------------------------Margriete BEELAERT fa. Jacques overl. Dronghene 16de sept. 1676 (P.R.)
Hr.: Marten COCQUYT fs. Jans
K.: Geen: overleden zonder lichamelijck hoors
Erfghenamen: Jooris, Victor ende Jacques BEELAERT filij Jacques voornoemt voorts
Pieter DOBBELEERE ghetrauwt met Lievijne BEELAERT, Pieter MESTDAGH vader ende voocht
van sijne kinderen gheprocreert bij Pierijntken BEELAERT ende Frans VINCENT oock vader ende
voocht van sijne weesekinderen verweckt bij Tanneken BEELAERT
Sijn over een ghecommen met elckanderen omme alle ruyse ende oncosten t’eviteren op het adveu
van de oppervoochden dat den 1ste comparant cedeert ende laet volghen bij vorme van vriendelijck
vuytgrootijnghe ende verhoirsatijnghe alle de goederen van de sijde van Margriet BEELAERT
ghecommen oock mede sijn part ende deel in het vierde deel deurgaende van een hofstede gheleghen
op den wijck van Luchteren binnen huwelijck gheconquesteert ende alle de goederen soo de gonne
ghewonnen van Pierijntken COCQUYT fa. Jans lest weduwe van Gheert COEN
...
...
Mits de voornoemde vaders ende voochden overbrijnghen augmentatie van staete over de weesen
voor soo vele sij inde voornoemde goederen soude moghen gherecht wesen. 9de dec. 1676
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Louys WIEME ende Jacques SCHELSTRAETE respectivelijck ghetrauwt
met Cornelia ende Barbara VAN OOST fa. Jans verweckt bij Barbara DE VREESE van dewelcke sij
machtich sijn bij procuratie de welcke quamen in ghedeele van alsulcken goede ende versterfte op
hemlieden ghedevolveert metten overlijden van Anthone DE VREESE, datte tot elck eenen 7de deele
in eenen 6de staecke in de vaderlijcke sijde ende ghelijcke 7de deele in eenen vierde staecke van de
moederlijcke sijde begheerende tot ghelijcke parten aldaer de baete thebben . . . 29ste oct. 1676
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SVG Pro Deo Joosijne AERNAUTS fs. Lievens ende Livijne DHONT, (Reg.288 fo 185)
overl. Dronghene ca. 1676
Wdwe in (1ste x) van Franchois DE CROOCK
K.(1ste x): Pieter DE CROOCK
Wdwe in (2de x) van Bauduyn HEBBELYNCK
K.: in (2de x): Lievijntken HEBBELYNCK
Hr.: Lieven VAN DE VOORDE fs. Geeraert
K.(3de x): Guilliame ende Petronelle VAN DE VOORDE
Voochden Gillis DE CROOCK, Jan HEBBELYNCK ende Jan AERNAUT
Den commer excedeert verre de baete zoo verclaeren sij comparanten de zelve successie te vlieden
zoo zij vermoghen te doen
...
...
30ste dec. 1676
Den comparant heeft vercocht ten proffijte van Sr. Jacques DE MEESTER coopman tot Ghendt
een behuysde hofstede gheleghen in de veerstraete t’overpoele oost de leye suyt ende west Mr.
Anthone BRAS doctor in de medecijne . . . . . .
22ste jan. 1677
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter VAN HOOREBEKE hauder bleven ten sterfhuyse van Marie
VAN DER STICHELE den welcken verclaert te cederen ende transporteren aen sijne kinderen die
hun hoirs bedeghen hebben ten sterfhuyse te weten Charles ende Gillis VAN HOOREBEKE als
sulck recht cause ende actie als hem soude moghen competeren in eene brauwerije met sijn
toebehoorten midtsgaders landen bogaert ende anderssins daermede gaende gheleghen binnen de
prochie van Dronghene . . .
...
22ste nov. 1676
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VAERESEELE fs. Lieven ende Margariete (Reg. .. fo 176v)
DE LIEUW fa. Charles welcke comparanten te kennen gaeven dat Pieter ende Janneken
VAERESEELE kinderen van de comparanten nu eenighe jaeren hebben ghedient als diensboden
wesende hun selfs sonder daervan gheproffyteert thebben eenighe de minste bijlech zoo hebben de
comparanten om hen te voldoen voor hunnen getrauwen dienst bij desen verclaert op te draeghen
ende geven bestiaelen ende meubelen van huysraet, dan alsoo de comparanten mits hunnen
auderdom niet capabel en sijn om meer de cost te winnen soo sijn hiermede oock gecompareert den
voornoemden Pieter ende Janneken VAERESEELE de welcke alle tgonne overdanckelijck hebben
beloft de 1ste comparanten hemlieden leven lanck te onderhauden . . .
3de ougste 1676
------------------------------------------------------Heden 27ste july 1677 bekent Jan GOETGHEBUER temmerman op Dronghen wijck Cuese
vercocht thebben an Jan DE LOMBAERT twee sijn meeste populierboomen staende van wedersijde
jeghens de haeghe van sijn hof daer hij is wonende . . .
...
Laet weten ten versoecke van mij Jan DE LOMBAERT onderschreven aen den officier die
ghehouden heeft de venditie van de goederen bevonden ten sterfhuyse van Jan GOETGHEBUER dat
den bol van den populierboom ligghende op sijn hofstede aen mij is vercocht ende alsoo jaer ende
daghen voor de letste vercoopijnghe met den stocke ghedaen naer sijn overlijden is gheweest mijn
eyghen goet, soo dat het selve niet en can vercocht worden voor tgoet van Jan GOETGHEBUER
...
...
8ste aug. 1678
------------------------------------------------------Jan BULTYNCK overl. Dronghene voor nov. 1677
(Reg. .. fo 25v)
He.: Jacquemijntien DE VREESE alsnu huysvrauwe van Jan STAES
K.(1ste x): Joos in huwelijcke staet sijn selfs, Gillis ende Jan BULTYNCK noch onderjaerigh
mits den zelven haeren man haer heeft geabandoneert ende ghelaete in schaede ende baete van het
huyshauden ende haere ghemeene goederen
18de nov. 1678
------------------------------------------------------Janneken VAN OOST fa. Jans, overl. Dronghene voor jun. 1679
Wdwe van Jan CORNELIS
K.: Janneken CORNELIS in huwelijck met Pieter DE ROOSE
Begheerende aldaer geene baete te heffen nochte commeren te ghelden verclaerende bijdien al tselve
te laeten in schaede ende baete van de gone diet behoort
actum int collegie 14de jun. 1679
------------------------------------------------------359

Vervolg Bundel 322 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1680-1683)
Alsoo Pieter D’HANENS soo over sijn selven als voocht van de weesen van (Reg. .. fo 25v)
wijlent Gillis VAN RENTERGHEM gheprocreert bij Elisabeth D’HANENS sijn suster was,
Jan NEGGHELPUT in huwelijck met Leonarda DE VREESE, Pieter MOENTJENS soo over sijn
selven als hem sterckmaeckende over zijne medehoirs, Lievijne VAN HOLSBEECKE wdwe van Jan
DE VREESE, metsgaders Louys DE WULF in huwelijck ghehadt hebbende Janneken DE VREESE
ende ten lesten Jan DE SCHUYTERE in huwelijck gheweest met Tanneken DE VREESE alle hoirs
van wijlent Guillaeme DE VREESE ende Janneken VAN HOLSBEECKE hebben ligghende
onverscheen ghemeen een behuysde hofstede ende landt gheleghen in de prochie van Dronghene
genaempt den elshouckdriesch groot tsaemen ontrent de twee ghemeten noort de straete oost Daniel
DAENINS suyt Sr. Marten MINNE west de straete bij desen veylen te ende coope. Den cooper zal
commen int ghebruyck den lesten april 1680 waer Louys DE WULF ende Jan DE SCHUYTERE
voornoemt sijn bewonende het woonhuys ende sullen moeten vertrecken . . . 29ste juny 1680
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven DIERICX ende met hem Joosijntjen COCQUYT fa. Jans
sijne hysvrauwe te voorent weduwe van Geert DOBBELEERE ende alsoo moeder ende voochde
van Jan DOBBELEERE haeren onbejaerden sone te kennen ghevende hoe dat sij bij SVG
ghemaeckt ten sterfhyse van haeren 1ste man haere weese schuldigh staet 143 £ gr. salvo justo
omme deselve daervan te versekeren soo heeft sij in seker ghestelt een partije landt ende ettijnghe
genaempt daude weede groot vier ghemeten . . .
...
...
7de sept. 1680
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Joe Adriaene ORLIENT wdwe van Jan VINDEVOGHEL (Reg. .. fo 17)
ter eender ende Loys VINDEVOGHEL fs. Frans soo over sijn selven als voocht van Jan ende Lieven
VINDEVOGHEL ter andere te kennen ghevende hoe dat bij sententie alhier in vierschaere ghewesen
den 20ste maerte 1681 is verstaen dat d’eerste comparante haer schuldich is bij rekenijnghe te
belasten met 59 £ 9 sch. en 8 gr. . . . . . .
...
11de juny 1681
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Dominicus SCHELSTRAETE denwelcken uyt
(Reg. .. fo 71)
sonderlijnghe affectie die hij is draeghende tot Jan, Domijn, Geert ende Pieter SCHELSTRAETE
sijne kinderen dat hij door swackheyt van ouderdom onbequam is om langer de landsnerijnghe te
bedrijven aen de selve sijne kinderen donatie inter vivos ende bij ghifte metter waermder handt heeft
gejont ende gegeven gheheel sijn huyshauden . . .
...
...
20ste juny 1682
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Joosijntken DOBBELAERE fa. Jacques wdwe van (Reg. .. fo 71v)
Pieter DE WEERT welcke comparante te kennen ghevende hoe dat sij haer vindt ghedachvaert ten
versoecke van Mr. Pieter CLAYS in beschudde van haeren beclaechden gront van seker behuyst
hofstedeken de comparante competerende gheleghen binnen deser prochie groot 60 roeden oost den
voornoemden Pieter CLAYS suyt ende west Joe N. Schelpe ende noort Jan DE WEERT tot verhael
van sijne presentien . . .
...
...
1ste july 1682
------------------------------------------------------Bundel 323 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1684-1686)
Ten versoecke van mij onderschreven Laureyns VAN QUATHEM fs. Christiaen (Reg. .. fo 35v)
thuwelijck hebbende Janneken MESTDACH fa. Lievens, timmerman woonende binnen de stede
ende vrijhede van Nevele crediteur van wijlent Lieven MESTDACH fs. Lievens ende Joos VAN
WAMBEKE thuwelijck ghehadt hebbende Pirijntken TUYTSCHAEVERE te vooren weduwe van
Lieven MESTDACH fs. Lievens woonende op de prochie ende heerelijckhede van Dronghene in de
Schuyterstraete sal den Bailliu, Amman ofte eersten officier van t’selve Dronghen hiertoe aensocht
wettelijck beclaeghen alle de goederen soo meubelen als immeubelen onder de voorseyde prochie
resorterende den selven Joos VAN WAMBEKE ofte sijne huysvrauwe competerende ende
naementlijck hemlieden paert ende deel in seker hofstede mette saysementen schuere, stallijnghen
appendentien ende dependentien van dier met een stucxken lant daermede gaende ende oock
hemlieden part in de opgaende ende andere boomen soo tselve ghestaen ende gheleghen is binnen
de prochie van Dronghene op den varentdriesch
...
Toorconde den 14de maerte 1684
------------------------------------------------------
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Compareerde in persoone Baerbel DE VREESE weduwe van Geert DE BAETS (Reg. .. fo 146v)
machtigh bij procuratie over Joosijntken DE VREESE wdwe van Gillis DE KEUCKELAERE te
kennen gevende hoe dat de selve haere mandante opgelicht ende ontfangen heeft van Gillijntken
DE VREESE wdwe van Jan MARTENS de somme van 25 £ gr. vlaems in goeden permissie gelde
dienende dese voor absolute quitantie . . .
...
...
13de nov. 1684
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Lievijne WYBO wdwe van Olivier DE MEYERE (Reg. .. fo 133)
ende sittende tsijnen sterfhuyse in baeten ende commeren te kennen gevende hoe dat sij schuldigh
staet aen dheer Balthesar DE BUNST de somme van 46 £ gr. vlaems gesproten van verschenen pacht
gerekent tot ende met kerssavont 1684
...
...
10de oct. 1684
-----------------------------------------------------Supplierende verthoont reverentelick Joos DHONDT voocht over sijne onderjaerighe broeders ende
susters mitsgaders Lieven VERSEL vader ende voocht over sijn minderjaerich kindt in huwelick
verweckt bij Cathelijne DE BAETS te vooren wdwe van Laureyns DHONDT dat sij vuyt crachte
van voorgaent octroy van Ulieden heeren in daete 14de maerte 1680 vercocht hebben seker hofstede
ligghende binnen de prochie van Dronghene groot met het landt daeranne paelende 400 roeden aen
Loys WYME tot Dronghene . . .
...
20ste juny 1684
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Francois, Pieter ende Jacques VINCENT fij Francois (Reg. .. fo 176)
Jan DE VREESE thuwelick ghehadt hebbende Pirijntken VINCENT als vader ende voocht van sijne
minderjaerighe weesen, Catherine VINCENT, Pieter COPPENS thuwelick hebbende Josinne
SCHELSTRAETE alle susters ende broeders woonende binnen de prochie van Dronghene ende
Landeghem dewelcke bekennen vercocht thebben aen Sr. Louys BILLEMON heere van
Claermeersch een partie saylandt in Dronghene ghenaemt de steenacker . . . 4de july 1685
-----------------------------------------------------Op den 4de juny 1683 bekent Lieven VAN GHELDER machtich bij procuratie (Reg. .. fo 215v)
over Joos STEYAERT fs. Jans hauder ende hoir necessaire bleven ten sterfhuyse van Tanneken
GOETHALS fa. Gheert die wdwe was van Frans NEYT up instel ende verhooghijnghe vercocht
thebben an Andries DE BAETS fs. Carel de grootte van ontrent 86 roeden maeymeirs in een
meerdere partije ghenaempt den Booris
...
...
22ste meye 1686
-----------------------------------------------------Bundel 324 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1687-1689)
Ten versoecke van Loys DE WULF fs. Passchier ghetrauwt met Janneken DE VREESE fa. Gulliame
ende Jan DE SCHUYTERE fs. Adriaen ghetrauwt met Tanneken DE VREESE fa. Gulliame
voorseyt, Pieter DANNENS fs Danneel ende Jan NIEGELPUT met consorten midtsgaders dheer
Jacques VAN DER HAEGHEN Ampman van Dronghen ende alsoo deferent stont te rijsen nopende
eenen sijns die hem meinteneerde toe te commen gheleghen ande helshautstraete . . . 7de nov. 1687
-----------------------------------------------------Wij onderschreven Anthone VAN LE fs. Joos schaper van Marijn HUYS met hem bij sijnen
consente ende authorisatie Betgen BRUYNEELS sijne huysvrauwe tevooren wdwe van Jan
LIJBAERT fs. Martens overleden in Dronghene, woonachtich binnen de prochie van Ruyslede te
kennen ghevende dat wijlent haeren man op den 5de aug. 1649 ontfanghen heeft van Joe Joanne VAN
DEN HAUTE wdwe van dheer Lieven ARENTS in Ghent de somme van 72 £ gr. vlaems ende daer
vooren verkent eene rente van 4 £ 10 sch. tsjaers den pennijnck 16e . . .
11de meye 1688
-----------------------------------------------------Joos DE BIL in huwelijck met Cathelijne VAN THEMSCHE te vooren wdwe (Reg. ..fo 64v)
van Pauwel DE GRUUYTERE te kennen gevende hoe dat hij aen Joosijne DE GRUUTERE fa.
Pauwels voornoemt soo over haer selven als over andere haer broeders ende suster schuldigh ende
belanght staete de somme van 11 £ gr. vlaems over hunne gereet vaederlijck goedt, voorder alsoo de
voornoemde Joosijne ledent vijf jaeren ofte bedt haer verstondt te retireren vuyt het huys van den
comparant omme de lieden te gaen dienen ende haer proffijt te doene heeft hij comparant haer
aensocht dat sij bij hem saude blijven als dienstmaerte . . . . . .
28ste maerte 1689
------------------------------------------------------
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Bundel 325 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1690-1693)
Compareerde in persoone Guille HYDE hem sterckmaeckende over dhoirs van (Reg. .. fo 95)
Gillis HYDE geprocreert bij Livijne TEMMERMAN ende tsijnen sterfhuyse sittende in baete ende
commeren, Elisabeth VERMEERSCH wdwe van Jan TEMMERMAN moeder ende voochde over
haere weesen bij den selven Jan TEMMERMAN geprocreert, Joosijntgen DE BAETS fa. Geeraerts
geprocreert bij Tanneken TEMMERMAN soo over haer selven als over Janneken DE BAETS haere
suster ter saecke naerschreven specialick geauthoriseert bij Ampman Burghmeester ende Schepenen
Pieter ROGIERS hem sterckmaeckende over Lieven BUYSE verweckt bij tvoornoemde Tanneken
TEMMERMAN ende ten lesten Martijngen DE BAETS wdwe van Frans SLOCK alle hoirs ende
erfgenaemen van Lieven TEMMERMAN ter eender sijde, Mattheus TEMMERMAN ter andere te
kennen gevende hoe dat sij eerste comparanten in processe sijn jegens den tweeden comparant op de
nulliteyt van de ghifte gedaen bij Lieven TEMMERMAN . . .
24ste jan. 1691
-----------------------------------------------------Kennelijck sij allen lieden dat Jor Jan Baptist D’HANE heere van Nieulande etc. verhuurt heeft aen
Pieter DE KEUCKELAIRE fs. Jans ende aen sijn huysvrauwe Pitronelle HALLEMANS fa. Pieters,
te weten een huys stede ende erfve wesende eene herberghe ghenaempt de swaene bewoont sijnde
gheweest bij Joos HOSTE gheleghen in Dronghen op den vaerendriesch, dit voor eenen termijn van
drij, ses ofte neghen jaeren, danof het eerste jaer inganck nemen sal den 1ste nov. 1691. . .
-----------------------------------------------------Bundel 326 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1694-1697)
Compareerde in persoone heer Carolus VAN DE GUCHTE pbr. welcken (Reg. .. fo 215)
comparant verclaerde dat wijlent Jan VLERICK thuwelick ghehadt hebbende Margriete DE
SCHEPPERE wdwe van Charles VAN DE GUCHTE de jonghe, moeder ende vooghde van haere
minderjaerighe kinderen naementlick van Petronelle VAN DER GUCHTE vuyt crachte van
authorisatie van Burghmeester ende Schepenen hadden belast het vierde van eene behuysde hofstede
ghestaen in het dorp aen het waeter ofte reviere groot 118 roeden . . .
21ste maerte 1696
-----------------------------------------------------Bundel 327 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1698-1699)
Compareerde voor mij Jacques Guillaeme TSERVRANCX openbaer notaris tot Ghendt present
in persoone Joe Jenne DE BAETS fa. Gillis te kennen ghevende hoe dat sij als hoir van Sr. Baltasar
DE BAETS fs. Gillis voornoemt haeren broeder verobligiert is bij wettelichede ghepasseert voor
Bailliu Schepenen ende laeten der heerlickhede van der ept in daeten 4de maert 1686
onderteekent A. VAN GHELUWE eene rente van 100 £ gr. capitaels croiserende den pennijnck 16e
wesende 6 £ 5 sch. tsjaers over de ontfanghen fide ghecommiteerde pennijnghen . . .14de juny 1698
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone G. VAN DEN KERCHOVE greffier deser prochie gecommitteert ten
vaegen sterfhuyse van Joosijntgen DE VREESE wdwe van Gillis DE KEUCKELAERE te kennen
gevende hoe dat hij in de voornoemde sijne qualiteyt in onse wettelicke gebannen vierschaere
met het branden van twee distincte ende een superabondante keersse onder andere te coope geveylt
heeft een onbehuyst hofstedeken gestaen in de prochie van Dronghen bij de Floncke mette catheylen
daerop staende groot ontrent 100 roeden . . .
...
12de nov. 1698
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Guille STEVENS ende
(Reg. .. fo 170)
Petronelle VAN CROMBRUGGE fa. Lievens sijne huysvrauwe, Pieter DE PESTEL soo over sijn
selven als trecht hebbende van Niclaeys ende Lieven DE PESTEL ende Marten WYLLEMIJNS in
huwelick met Joosijne DE PESTELE, Jan VYNCKE in huwelijck hebbende Lowijse DE PESTELE
ende ten lesten Pieter VERDONCK vader ende voocht van sijne onderjaerighe kinderen
gheprocreert bij Livijne DE PESTELE ter eender sijde ende Gheeraert TEMMERMAN ter andere
dewelcke exhibeerden den contracte van coope wanof den inhauden hiernaer volght.
Op den 22ste juny 1699 versochten de 1ste comparanten van de vercochte partijen van lande ontvuyt
bende onterft te worden met consent dat den 2de comparant daerin saude worden gegoet ende geerft
dienvolghende wierden de eerste comparanten wettelijck ontvuyt ende onterft . . . 8ste july 1699
-------------------------------------------------------
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Bundel 328 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1700-1702)
Compareerde in persoone Franchoys DE PAU fs. Pieters woonende binnen de
(Reg. .. fo 36)
prochie van Baerle zoo over sijn selven als ghemachticht over Lieven DE PAU fs. Pieters voornoemt
ende Jooris BEELAERT in huwelick hebbende Magdaleene DE PAU ende Janneken DE PAU oock
kinderen van Pieter midtsgaders als voocht over Pieter ende Gillis DE PAU oock Pieters kinderen,
sijne minderjaerighe broeders ende over hun gheauthoriseert, kendde lijdde ende verclaerde vercocht
thebben aen Sr. Heyndrick LE MARICHAL binnen de stadt Ghendt een partije landts wesende
dhelft van 1100 roeden gheleghen in de prochie van Dronghene ende commende met het westeynde
aen de raepstraete noordt den cooper met sijn hofstede oost den cappellebosch ende suyt de
wederhelft, den eersten comparant ende voordere ghedenomeerde toecommende ten sterfhuyse van
wijlent Marie DE PAU fa. Pieters voornoemt . . .
...
...
22ste oct. 1701
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Janneken VAN DE MOORTELE wdwe van
(Reg. .. fo 49)
Joos SCHELSTRAETE fs. Geeraert dewelcke vercocht heeft aen Olivier LIPPENS fs. Dominicus
een huyseken staende op cheyns van den heere op den wijck van Luchteren noort de straete suyt
west Adriaen VILAIS
...
...
...
14de jan. 1702
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Lievijne DE VREESE wdwe van Jan WIEME
(Reg. .. fo 22)
fs. Maurus insetene deser prochie sittende in baete ende commer ten sterfhuyse van haeren man,
welcke comparante omme te versekeren Jan Baptiste LIEDTS deurwaerdere van den raede in
Vlaenderen van seker obligatie hem competerende bij transporte van Jan SCHELSTRAETE als hoir
van Pieter SCHELSTRAETE sijn vader inhaudende 24 £ gr. capitaels croiserende den pennynck
16e door haeren man verkent bij bescheet onder sijn handteeken van den 28ste jan. 1664 in
proffijte van den selven Pieter SCHELSTRAETE . . .
...
22ste juny 1702
------------------------------------------------------Kennelijck sij alle lieden dat Jacques VAN DER HAEGHEN Amman ende ontfangher van
Joe Anna Theresia DE COTREL op haer adveu in cheynse gegeven heeft voor 30 achtereen
volgende jaeren danof het eerste ingegaen kersavont 1707 an Pieter DE SMET fs. Anthone, Pieter
VERHULST fs. Daniel, Pieter DE MEYER fs. Lowijs, Jan DE SCHUYTER fs. Philip, Joos
CLAES fs. Pieters, Pieter MEERESONNE fs. Pieter, Jan GOÉ ende Lieven STEYAERT alle
ommegesetenen van den helshoeckdriesch
...
...
29ste jan. 1708
------------------------------------------------------Bundel 329 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1703-1709)
Compareerde in persoone Tanneken VAN KERREBROECQ fa. Gillis jonghe
(Reg. .. fo 83v)
dochter van de aude van 24 jaeren welcke comparante om de liefde ende affectie die sij is draegende
tot Gillis ende Joosijne VAN KERREBROECQ beede kinderen van Guille VAN KERREBROECQ
ende Tanneken DE VREESE haere rechtweers haer moverende bij ghifte met de waermder handt
ende onwederroepelijck die men noemt donatio inter vivos aen de selve heeft gegeven dhelft emmers
sulck paert als haer saude competeren in alle de meubelen catheylen van huysraede ten tijde van
toverlijden van den voornoemdn Guille VAN KERREBROECQ ende sijne huysvrauwe thunnen
sterfhuyse sijn bevonden . . .
...
...
28ste febr. 1703
------------------------------------------------------Ten daeghe onderschreven bekennen Lievijne DE CLEIRCQ wdwe (Reg. .. fo 101)
van Andries DE BAETS, Pieter DE BAETS fs. Andries, Jan VERGULT thouwelijck hebbende
Jacquemijngen DE BAETS ende Lievijns VERVAET getrauwt met Lievijne DE BAETS hemlieden
huysvrauwen van de selve hemlieden mans hiertoe behoirelijck geauthoriseert die sij
overdanckelijck sijn accepterende soo over hemlieden selven als anderssints hiertoe behoirelijck bij
Burghmeester ende Schepenen der prochie ende heerlijckhede van Lovendeghem over de
minderjaerighe weese achterghelaeten bij den voornoemden Andries DE BAETS als de gonne van
Elisabeth DE BAETS bij desen wel ende deuchdelijck vercocht thebben an Sieur Charels VAN
HOOREBEKE fs. dhr Charels die van de selve alsoo bekent gecocht thebben een partijke
maeymeers gheleghen binnen de prochie van Drongene vooren int pouckgadt groot in erfven een
audt gemet met welcke grootte den cooper tevreden moet wesen , desen coop is gedaen voor ende
midts de somme van 24 £ gr. courant gelt eens 20 sch. gr. ter tafelen . . .20ste july 1707
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Vervolg Bundel 329 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1703-1709)
Compareerde in persoone Lieven VERHEGGE fs. Jans te kennen gevende (Reg. .. fo 152)
hoe dat hij van Jan VERHULST in huwelijck hebbende Lievijne MESTAGH hauderigghe ende
hoir necessaire gebleven ten sterfhuyse van Jan DE BUCK haeren man bij vermangelijnghe
hadde vercregen de proprieteyt ende vollen eygendom van de naerschreven goederen : eerst eene
behuysde hofstede met een bulcxken landt daerachter gelegen binnen de prochie van Landeghem in
den wijck van Baerelvelde onder de heerlichede van Vinderhaute groot ontrent 450 roeden
Item een partijken landt leen wesende gehauden van den leenhove van Vinderhaute groot ontrent 250
roeden gelegen als voorgaende hofstede. Item een partije saylandt met de catheylen daerop staende
gelegen in Drongen genaemt den peerdebulck groot 400 roeden. Item een partije saylandt op Alewijn
cautere groot 250 roeden . . .
...
...
11de jan. 1708
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE MULDER soo over sijn selven als over Janneken ende
Tanneken DE MULDER sijne susters alle drij kinderen van Jacques DE MULDERE, overleden in
de prochie van Drongen in de maendt van January 1709 te kennen gevende hoe dat sij geinformeert
sijnde van de gestelthede van het sterfhuyse hebben verclaert tselve te abandoneren begerende aldaer
nogh baete te heffen noch commer te gelden . . .
...
15de april 1709
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Joos MESTAGH fs. Jans ende Gillis VLAMYNCK (Reg. .. fo 173)
thuwelijck met de wdwe van Pieter MESTAGH fs. Geeraert vader ende voocht over de weesen van
de voornoemde Pieter MESTAGH welcek comparanten verclaerden vercocht thebben aen Lieven
MESTAGH fs. Lievens een partije landts gelegen op Alewijncautere groot 456 roeden wesende vrij
eygen goedt ende de vercoopers toecommende vuyt den hoofde van hunne auders 10de april 1709
------------------------------------------------------Op hedent date onderscheven soo bekennen Anthone HYDE, Jacques COPPENS (Reg. .. fo 175)
ende Joosijntgen HYDE sijne huysvrauwe, Adriaen HAENTGENS ende Passchijntgen HYDE sijn
huysvrauwe vercocht thebben aen dheer Franciscus VAN DER HAEGHEN een partijken landt
in Dronghen op den wijck van Keuse groot in erfven 200 roeden . . .
3de july 1709
------------------------------------------------------Bundel 330 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1710-1714)
Compareerde voor mij notaris DEBBAUT notaris tot Ghendt present de ghetuyghen in persoonen
Joe Francoise MATTHIJS wdwe van Frans DE WITTE fs. Adriaen ghewonnen in sijn tweede
huwelijck bij Gilline DE RUYTERE ende houderigghe ten sterfhuyse van den selven haeren man
te kennen ghevende dat bij contracte van huwelijck gepasseert voor den notaris Guilliame
HAUWAERT op den 2de january 1683 is besprocken dat in cas van gheen kint ghelijck ghebeurt is
den lancxst levende sal blijven behauden in vollen eyghendom alle de goederen van den sterfhuyse
van de eerst overlijdende niet vuytghesteken noghte ghereserveert . . .
...
...
verclaert daerenboven hoe wel onghehauden thunnen proffijte te cederen eene rente van 150 £ gr.
capitaels crooserende den penninck 20 ten proffijte van den overledenen verkent bij wethauderen
der prochie van Dronghene par obligatie van den 2de dec. 1699
...
...
...
Sijnde alhier ghecompareert Jacques DE WITTE fs. Adriaen voorseyt ghewonnen in sijn 1ste
huwelijck bij Passchijnken VIJVERAERS midtsgaders Philippe VERDONCK in huwelijck met
Magdaleene DE WITTE suster van vollen bedde van den voornoemden Jacques, voorts Francois,
Joanne, Marie ende Isabelle DE WITTE, soo over hun selven als hun sterckmaeckende over
Therese DE WITTE hunne suster, kinderen van Adriaen DE WITTE fs. Adriaen d’aude voorseyt
ghewonnen in sijn 2de huwelijck bij Gilline DE RUYTERE. Item Pieter COPPENS fs. Jacques
ghewonnen bij Janneken DE WITTE fa. Adriaens d’aude voorseyt oock ghewonnen int tweede
huwelijck als vervanghende ende hem sterkmaeckende over Jan COPPENS sijnen broeder ende
Marie DE WITTE suster van vollen bedde vanden overleden representerende den resterenden
vijfden ende derden staecke in de vaderlijcke ende moederlijcke sijde de welcke respectivelijck
hebben verclaert volcommen appaisement thebben in het ghemelde contract van huwelijck
midtsgaders inghevolghe van dien van de 1ste comparante ontfanghen elck hun part naer graet van
hoyrie
…
7de april 1710
-------------------------------------------------------
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Vervolg Bundel 330 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1710-1714)
Compareerde in persoone Lieven DE ROOSE welcken comparant (Reg. .. fo 212)
hem verclaerde te stellen als seker ende borghe over Philips DE ROOSE sijnen broeder ende dat
over de handelijnghe ende administratie die hij Philips DE ROOSE is hebbende over sijnen broeder
Pieter DE ROOSE voor de pennijnghen die den voornoemden Pieter DE ROOSE sijn ghesuccedeert
bij den overlijden van sijnen oom Lieven DE ROOSE . . .
...
8ste july 1711
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Frans MESTDAGH als vader ende vooght van sijne minderjaerighe
kinderen verweckt bij Joosijntien DE BAETS ende Pieter VAN LOOCKENE thuwelijck hebbende
Janneken DE BAETS welcke comparanten verclaerden vercocht thebben aen Jan WILLEMOT die
bekent ghecocht thebben een partije lant gheleghen in Dronghen ghenaemt de bruyt op den beeck
straete cauter groot 500 roeden . . .
...
...
25ste jan. 1713
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Joos VAN DE WALLE fs. Anthone ende Lievijne (Reg. .. fo 97)
SCHELSTRAETE fa. Geeraert sijn huysvrauwe woonende binnen dese prochie welcke comparanten
onder de clausule solidaire bekenden ontfanghen thebben van Joe Joanna GOETHALS fa. Jooris
begijntjen in den grooten begijnhove binnen de stadt Ghendt de somme van 40 £ gr. sterck wisselgelt
den schellynck a ses stuyvers tstuck . . .
...
...
21ste july 1714
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Livine SCHELSTRAETE in huwelijck geweest (Reg. .. fo 69)
met Anthone LIJBAERT ende nu wdwe van Jan CORRIJN, Catharine SCHELSTRAETE jonghe
dochter bij getijdighe oude haer selfs woonende in dese prochie, Jan SCHELSTRAETE, woonende
binnen de stadt van Brugghe, Marten SCHELSTRAETE woonende binnen de prochie van Nevele
Janneken SCHELSTRAETE woonende binnen Ghendt, Sr. Paulus VAN DER STICHELE
Bailliu van den heere marquis van Deynse binnen tvoorseyde Dronghen staenden voocht gecreert
over Joosijntien SCHELSTRAETE minderjaerighe weese oudt 24 jaeren woonende in Baerle, alle
kinderen gheprocreert bij Joos SCHELSTRAETE ende Janneken VERSTICHELE fa. Philips,
Joannes VAN LAKEN fs. Pieters woonende tot Cambron provintie van Henegauw jonghman bij
getijdighe aude sijn selfs ende Lieven MORTIER fs. Baudewijns woonende in Landeghem ende met
hem bij sijnen consente ende authorisatie Elisabeth VAN LAKE sijne huysvrauwe geprocreert
benevens den voornoemden Joannes VAN LAKEN haeren broeder ende Marie VERSTICHELE
fa. Philips voornoemt ende Pieter VAN LAKE haren man welcke comparanten verclaerden te geven
procuratie speciale ende onwederroepelijck an (opengelaten) in s’Gravenhaghe omme over ende
vuyt hunnen name van Joe Marie VAN HEYCK wdwe van dhr Cornelis VAN CUYCK vuyt crachte
van de testamentaire dispositie van dhr Pieter VAN DER STICHELE in daten 17de meye 1707
inder minne ofte bij onwilligheyt ofte dilay door de middelen van rechte betaelijnghe te vorderen
van het aendeel tgonne de constituanten is competerende in legaet van 2300 guldens door den
gemelden dhr Pieter VAN DER STICHELE bij desselfs testamentaire dispositie gelegateert ten
proffijte van de kinderen ofte kints kinderen van sijne susters Tanneken ende Marie
VERSTICHELE met volcommen macht ende authoriteyt . . .
...
19de febr. 1714
------------------------------------------------------Bundel 331 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1715-1719)
Kennelijk sij alle lieden dat Jaspaert VAN BIESBROECK fs. Jaspaert met hem (Reg. .. fo 20v)
ende bij sijnen consente ende authorisatie Marie Jenne DE SMET fa. Lievens sijne huysvrauwe
bekenden vercocht te hebben aen Pieter LEYSSENS een partije meersch ghenaemt de broecke
groot 500 roeden gheleghen in Dronghen
...
...
15de maerte 1715
------------------------------------------------------Ten versoucke van mij onderschreven Jacobus DE MEESTER in huwelijck (Reg. .. fo 231v)
met Tanneken VAN KERREBROUCK fa. Jans smet op de prochie van St-Baefs-Vijfve sal den heer
Bailliu Amman ofte ander officier hiertoe geauthoriseert doen wettelijck clachte op een rente van
40 £ gr. capitaels met de verloopen croosen compiterende Gullaume VAN CERREBROUCK ende
sprekende tot laste van Gillis VAN CERREBROUCK beset ende gepoticqueert eerst behelst dhelft
te weten den westcant van eene behuysde hofstede gestaen in de prochie van Dronghen op
Sleyndionck driesch groot ontrent 175 roeden west het poortacker. . .
18de jan. 1718
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Bundel 332 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1720-1723)
Allen de gonen die dese presente letteren sullen sien ofte hooren lesen salut doen te weten dat ten
versoucke van Lieven DE MOERLOOSE fs. Lieven ende met hem Pieternelle TRACHÉ sijne
huysvrauwe te vooren wdwe van Pieter DE LANTHEERE soo over haer selven als moeder ende
staende vooghde over Clara, Maria Jacoba ende Joanna Josepha LANTHEERE haer minderjaerighe
kinderen verweckt met haeren 1ste man, voorts Pieter LANTHEERE ende Jacobus DE MAEGHT
in huwelijck hebbende Joanna LANTHEERE die hij ten effecte naerschreven oock gheauthoriseert
heeft beede kinderen van den voornoemden Pieter gheprocreert in sijn 1ste huwelijck bij Cecilia
VAN DER MEULEN . . .
...
...
14de febr. 1720
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter VAN DE WALLE fs. Jans ende Lieven VAN HEESE thuwelijck
hebbende Petronelle VAN DE WALLE oock fa. Jans welcke comparanten verclaerden te doen
incommen van ghedeele totte gheheele successie ten sterfhuyse van Livijne VAN DE WALLE fa.
Jans voornoemt overleden binnen dese prochie sonder lichaemelijcke hoors achter te laeten wannof
hauder is bleven Anthone VAN DE WALLE . . .
...
14de febr. 1720
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE MEYERE fs. Gillis ende Livijne
(Reg. .. fo 63)
DE JAEGHER fa. Louys sijne huysvrauwe mitsgaders Jan DE JAEGHER fs. Adriaen ende Lieven
MOENS fs. Pieters vooghden paterneel ende materneel van de weesen achterghelaeten bij den
voornoemden Louys DE JAEGHERE ghepresenteert bij Francoise MOENS fa. Pieters voornoemt
welcke comparanten communicatie ghenomen hebbende eerst van den staet ghemaeckt ten
sterfhuyse van den voornoemden Louys DE JAEGHERE voor Burghmeester ende Schepenen den
14de dec. 1695 bij slote van welcken den commer de baete verheuvert ter somme van 37 £ 4 sch. 6 gr.
Ten tweede den gonnen overghebracht bij Pieter BEELAERT fs. Pieters als in huwelijck ghehadt
hebbende de voornoemde Francoise MOENS ghepasseert den 6de july 1701 bij slote van welcken
blijckt dat de voorseyde weesen sauden tecort commen ter somme van 5 £ 12 sch. gr. tsaemen
bedraeghende 42 £ 16 sch. 6 gr. heeft den eersten comparant beneffens sijne huysvrauwe mitsgaders
de voorseyde paterneele als materneele vooghden verclaert de twee sterfhuysen te renunchieren ende
abandoneeren . . .
...
...
23ste juny 1721
------------------------------------------------------Op den 8ste nov. 1721 bekent Eduard VERHOEYEN in huwelijck met Petronelle HAENEBALCKE
soo over sijn selven als vooght over Geeraert HAENEBALCKE fs. Jans vercocht thebben ten
proffijte van Pieter COCQUYT fs. Pieter eene hofstede gheleghen op den wijck van Sleyndonck
groot 250 roeden, item een partije landt groot 400 roeden oost d’Abdije van Dronghen ende ten
lesten een partije landt gheleghen als vooren groot 700 roeden suyt d’Abdije van Dronghen . . .
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Christoffel VAN VOOREN fs. Christoffels
(Reg. .. fo 63)
woonende tot Bassevelde in huwelijck met Philippine DE SCHUYTERE fa. Frans ende Lieven
SNOECK fs. Pieters in huwelijck hebbende Joanne DE SCHUYTERE fa. Frans voornoemt
woonende binnen dese prochie beede elck representerende eenen 4de hoofstaecke ten sterfhuyse van
Petronelle BLOMME eerst weduwe van Frans DE SCHUYTERE ende lest van Joos DE WULF,
welcke comparanten te kennen geven mits desen haer sterfhuys te renunchieren . . .9de dec. 1722
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Frans BONNE fs. Jans, Jan BEKAERT fs. Jans (Reg. .. fo 94v)
metsgaders Petronelle BOONE fa. Jans sijne huysvrauwe te kennen ghevende dat Petronelle
COPPENS fa. Christoffels wdwe van den Jan BOONE scomparanten respective vader ende moeder
op den 22ste is commen toverlijden, hebben de comparanten verclaert tselve sterfhuys te
renunchieren ende abandoneren nemaer tselve in schaede ende baete te laeten . . .24ste oct. 1722
------------------------------------------------------Compareerde voor Pieter PROVIJN officier der heerlijckhede van Vormesele inclaverende in de
prochie van Lootenhulle ende Poucke in persoone Marie VAN HECKE sittende in baete ende
commer ten sterfhuyse van Lieven DOBBELAERE haeren man ende vuyt dien hoofde gerecht
tot de drij deelen van viere in de goederen ende gronden van erfven gelegen in de prochie van
Lootenhulle
9de july 1722
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Vervolg Bundel 332 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1720-1723)
Compareerde voor mij Lucas Ignace DE PREUT notaris tot Ghendt, present (Reg. .. fo 107v)
de ghetuyghen Sr. Joannes Ambrosius BONNE, Joe Joanna BONNE wdwe van dhr. Willem LIE,
dhr. Pieter VAN DER VAET soo over sijn selven als machtich bij procuratie onder handteeken
van den 28ste april 1723 over Joe Isabelle BONNE sijn huysvrouwe ende dhr. Pieter VAN DER
HOUVEN met hem Joe anna Catharine BONNE sijn huysvrouwe alle vier kinderen van den
procureur Gilliame BONNE verweckt bij Joe Isabelle, VAN DEN KERCKHOVE fa. Jacques
ende alsoo hoirs ten sterfhuyse van Joe Anna VAN DEN KERCKHOVE fa. Jacques voornoemt,
overleden wdwe van Sr. Passchier COLLAUGE de jonghe sonder lichaemelijcke hoir achter te laten
hemlieden moye materneel was , den eersten comparant wonende binnen de prochie van Zele, den
derden binnen de stede van Dendermonde ende den vierde comparanten binnen de prochie van
Hamme alle presentelijck binnen dese stadt ende verclaeren verkocht thebben aen Pieter VAN
SCHELSTRAETE fs. Jacques wonende in de prochie van Nasareth een behuysde hofstede
gheleghen in Dronghen groot 282 roeden streckende lancx het straetien . . . 9de juny 1723
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter ICKET fs. Jans den welcken verclaert den SVG overghegeven ten
sterfhuyse van den voornoemden sijnen vader meer commer te hebben dan baete ende dienvolghende
den selven te renunchieren
...
...
...
10de nov. 1723
------------------------------------------------------Bundel 333 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1724-1727)
Donderschreven Elisabeth DE WEERT fa. Pieters wdwe van Marten COCQUYT (Reg. .. fo 131)
ende lest van Daniel VERHULST ende thunnen sterfhuys ghebleven in baeten ende commeren
gheeft te kennen dat sij op den 10de april 1717 heeft ontfanghen van Sr. Jan GEERTS fs. Adriaen
Mr. backer in Ghendt de somme van 83 £ 6 sch. 8 gr. sterck permissie wisselghelt ende daervoor
tsijnen proffijte verkent een rente van 4 £ 3 sch. 4 gr. tsjaers courante munte, besedt op een partije
landt gheleghen op Dronghen op den wijck allewijn leen wesende groot twee ghemeten oost de
allewijn straete, item op twee ghemeten landts gheleghen als vooren . . .27ste nov. 1724
------------------------------------------------------Burghmeester ende Schepenen der prochie van Dronghen als oppervooghden van Marie VAN
HEULE minderjaerigh kint van Jan VAN HEULE ende Joosijne LAMME fa. Gillis beyde leden
eenighe jaeren overleden binnen dese prochie op het vertoogh an ons ghedaen bij Baltasar VAN
HEULE staenden vooght over de weese, dat onlancx binnen de stadt van Middelburgh saude
overleden sijn Joannes ende Marie LAMME beyde kinderen van Pieter LAMME fs. Gillis
voornoemt ten sterfhuyse van welcke Joannes ende Marie LAMME de voorseyde Marie VAN
HEULE alsoo gherecht is vuyt hoofde van haere moeder tot een 4de hoofstaecke . . . 20ste oct. 1725
Compareerde in persoone Baltasar VAN HEULE fs. Pieters vooght over Maria VAN HEULE ende
Josina LAMMENS erfghenaem ab in testato van Jan ende Marie LAMMENS beyde overleden
binnen de stadt Middelburgh in Zeelandt die eenighe kinderen en erfghenaemen ab in testato
waeren van hun vader Pieter LAMMENS mede aldaer overleden, de welcke in qualiteyt heeft
gheconstitueert ende machtigh ghemaeckt soo hij doet bij desen Willem CRAMERS notaris tot
Middelburgh in Zeelandt omme te treden in de naerlaetenschap van de ghemelde Jan ende Marie
LAMMENS deselve met de andere mede erfgenaemen te aenvaerden . . . 12de nov. 1725
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE GRAEVE fs. Jan met hem Isabelle BOONE fa. Jooris sijne
huysvrauwe te vooren wdwe van Joos CORIJN ende tsijnen sterfhuyse sittende in baeten ende
commeren welcke comparanten verclaerden vercocht thebben aen Christiaen DOORSELAERE fs.
Jans dhelft van een hofstedeken te weten den oost cant op Sleyndonck driesch groot int gheheele
400 roeden wanof de wederhelft competeert de wdwe van Cornelis DOBBELAERE oost Lieven
DE MEYER suyt Sleyndonck dries met alle de catheylen van huysijnghen ende schuere daer op
staende. Item een partije landts ghenaemt het meerselken groot 528 roeden noort de caelene suyt
dhofstede van Pieter LIJBAERT west den selven oost Andries ende Mayken DE MEYERE belast
ten rente boeck met 9 dnrs par. tjaers . . .
...
3de oct. 1725
-------------------------------------------------------
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Compareerde in persoonen Maurus WIEME fs. Martens in huwelijck met (Reg. .. fo 185)
Livine DE NEVE tot Ronsele, Arnault CLAES in huwelijck met Janneken DE KESELE te vooren
wdwe van Joos DE NEVE tot Somerghem ende Pieter DE VLIEGHERE fs. Pieters tot Waesschoot
ende ten lesten Joorijntien DELLAERT fa. Lieven alle hoirs ten sterfhuyse van Arent DE
VLIEGHERE ende Petronelle DE NEVE beede corts naer een overleden binnen dese prochie .
Depost sijn oock gecompareert Jan DE NEVE fs. Segers, Jan CLAYS fs. Pieters ende Pieter
VEREECKEN in huwelijck met Janneken DE NEVE ende Jooris DE NEVE dewelcke hebben
gheaffirmeert als hierboven . . .
...
...
1725
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan LANTSMAN fs. Lievens ende Elisabeth DE MUYTERE, bij
getijdighe aude van 25 jaeren welcken comparant verclaerde ontfanghen te hebben van Joen Isabelle
Threse, Catharine ende Joanne Francoise MOORTGAET in Ghent de somme van 100 £ gr. sterck
permissen wisselgelt den schellinck a ses stuyvers het stuck ende de andere specien naer advenant,
waervooren hij comparant ten behoeve ende proffijte van de voornoemde joen haer hoirs
naercommers ofte de gone hunne actie hebbende belooft te gelden eene rente van 5 £ gr. tsjaers in
advenant den penninck 20.
Den comparant heeft verclaert te verbinden bij forme van eenen staenden seker eene sijne behuysde
hofstede in Dronghen in den wijck van de Beeckstraete groot ontrent 150 roeden onbegrepen noort
de Beeckstraete oost de vrouwe Baronne van Bellem suyt ende west Pieter NEERMAN causa uxoris
Martine LANTSMAN fa. Lievens. Item een partijken landt groot 200 roeden genaemt het Groenken
liggende tusschen ende aen de propriteyt van Jor Francois TRIEST heere van Lemberghen op de
Beeckstraete cauter. Item een partije lant op den selven cauter noort ende west den herrewegh suyt
Mhr. VAN OXELAERE staende in het 16de bel. arlo 136 groot 242 roeden. Item op den selven
cauter een partije lant daer eenen kerckwegh doorloopt noort heer Petrus MACCON pbr. suyt het
begijnhof van Ste Elisabeth staende in het 16de bel. arlo 161 . . .
7de april 1726
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jooris WULGAERT fs. Jooris in huwelijck ghehadt
(Reg. .. fo 181v)
hebbende Joanna VAN COUCKELBERGHE fa.Lieven eenighe dochter ter eendere ende dhr ende
Mr. Charles Leopold Frans DE MERLE fs. dhr ende Mr. Jan Baptiste heere der prochie van Ste
Martens Lierde lieutenant Ampman ende wettighe stedehauder van Ghendt ter andere, den eersten
comparant te kennen ghevende dat Pieter VAN ASPER fs. Jans van de voorseyden Lieven VAN
COUCKELBERGHE fs. Lieven ghewesen brauwer tot Mariakercke eerstens comparant vrauwens
vader hadde ontfanghen 80 £ gr. ende tsijnen profijte daer vooren verkent eene rente van 5 £ gr.
tsjaers den penninck 16e volghens de wettelijckhede alhier ghepasseert den 20ste meye 1648
ende bij den heere tweeden comparant hedent ghexhibeert mitsgaders originelijck alhier gesien ende
gelesen waer van den inhouden hiernaer volght. Compareerde etc. ghelijck bij den eersten comparant
is te kennen ghegheven dat Joe Joanna GOETHALS wdwe van Sr. Laurens VAN HECKE, Mr. Joos
EECKMAN ende Andries DE GRAVE in huwelijck met Joe Marie EECKMAN suster van den
voornoemden Mr. Joos, kinderen van Cornelis EECKMAN geprocreert bij Joe Marie GOETHALS
mitsgaders Sr. Adriaen DE SMET in huwelijck met Joe Jacquemine GOETHALS fa. Frans souden
verkocht hebben aen Lieven COCKELBERGHE de seven deelen van achte eender gheruineerde
hofstede gheleghen binnende de prochie van Mariakercke . . .
29ste meye 1726
Wij onderschreven Margriete Therese, Louise Isabelle ende Marie Jenne DE GRAVE noch eenighe
overlevende hoirs ende kinderen van Mr. Andries ende van Joe Marie EECKMAN fa. Mr. Joos,
de
geestelijcke dochters binnen deser stadt Ghendt
...
...
juny 1726
------------------------------------------------------Ghesien de requeste aen ons ghepresenteert bij Gheeraert DE SMET vader ende staende vooght van
Loys ende Joannes DE SMET sijne minderjaerighe kinderen verweckt bij Livine DE ROOSE fa.
Gillis sijne overleden huysvrauwe daer bij verthoonende hoe dat hij op den 3de juny 1726 heeft
gheleyt de naerhede van ghemeensaemheyt van seker hofstede ende partijen van lande gheleghen
binnen dese prochie groot ontrent acht ghemeten wanof den wederhelft hem pro indiviso was
competerende ende daervan heeft doen insinueren Joannes BUYSE fs. Bertholomeus cooper van de
voorseyde helft jeghens Jacobus BRAET fs. Pieters ende Livijne TEMMERMAN fa. Gheeraert sijne
huysvrauwe volghens de erffenisse ghepasseert den 15de meye lestleden . . . 5de juny 1726
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Ick Pieter SCHELSTRAETE fs. Geeraerts bekenne vercocht te hebben bij (Reg. .. fo 215)
forme van vuytgrootijnghe aen mijne suster Livijne SCHELSTRAETE mijn paert ende deel dat mij
is verstorven van mijne suster Marie SCHELSTRAETE overleden begijntien in het groot Begijnhof
den 8ste sept. 1727 te weten in het derde paert van 4 ghemeten landts ghelghen op Allewijn cauter
emmers alle de successie het selve begijntien was competerende
...
8ste sept. 1727
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jooris CORNELIS fs. Jacques ghewesen Schepenen (Reg. .. fo 198)
deser prochie hauder bleven ten sterfhuyse van Janneken VAN DE VEERE fa. Gillis overleden
wdwe van Lieven DE SMET fs. Cornelis welcken comparant heeft verkocht aen Gillis DE SMET fs.
Louys een partije meersch gheleghen in den wijck van Keuse ghenaemt Puyemesch benevens de
andere deelen in den selven meersch wanof dese deelen proprietarissen sijn te weten Pieter DE
PAUW fs. Gillis tot 657 roeden en half ende aen Gillis DE SMET fs. Louys tot 164 roeden aen de
welcke abouteren suyt de leye west den voornoemden Pieter DE PAUW noort het clooster van de
Chartreusen binnen Ghendt staende den puyemeersch in het 35ste bel. arlo 78. . .5de febr. 1727
------------------------------------------------------Compareerde voor mij Jan VAN MALDEGHEM notaris publicq tot Ghendt (Reg. .. fo 233)
present de ghetuyghen in persoone Joe Catherine DE COUCELAERE fa. Michiel weduwe van
Sr. Davidt DE KEYSTERE fs. Guiilliaeme ghewonnen bij Marie VAN WESTHUYSE overleden
sonder dessendenten binnen dese stadt den 25ste jan. 1726 Saligher memorie.
Item is ghecompareert Jacobus DE KEYSTERE broeder van den overledenen ende Catharine DE
KEYSTERE suster van den overledenen ende huysvrauwe van Felix EDMÉ, welcke comparanten
verclaerden bij vorme van vuytgroottijnghe opghedreghen ende overghelaeten thebben in proffijtte
van Judocus DE KEYSTERE sone van wijlent Judocus die broeder was van den overledenen van
een derde van de goederen gheleghen in de prochie van Dronghene . . .
3ste july 1727
------------------------------------------------------Bundel 334 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1728-1729)
Hedent daete onderschreven bekent Philippe VAN KERREBROUCK fs. Daneel eersten hoofstaecke
van Guilliaeme VAN KERREBROUCK sijnen broeder nu overleden, Jacobus DE MEESTER als
vader ende vooght over sijne kinderen gewonnen bij Tanneken VAN KERREBROECK fa. Jans,
Geert SUTTERMAN fs. Joos verweckt bij Livijne VAN KERREBROECK, Joos DE PUYT getraut
met Joosijntien SUTTERMAN, de weesen van Pieter VAN WASSENHOVE gewonnen bij
Janneken SUTTERMAN ende de weese van Jan DE VREESE gewonnen bij Livijne DE WEERT
fa. Jans ende Joosijntien VAN KERREBROECK te eender welcke deughdelijck vercocht tebben bij
instel aen Geert SUTTERMAN een behuysde hofstede gestaen op Sleyndonck driesch noort Jan DE
MAEGHT oost den voornoemden Driesch suyt Jan VAN BEVEREN ende west poortacker met alle
de catheylen soo groene als drooge op het selve goet staende
...
4de maerte 1728
------------------------------------------------------Alsoo tusschen Pieter GRIJP fs. Jacques bij Geerdijnken VAN PARIJS,
(Reg. .. fo 221)
Jan VAN RENTERGHEM in huwelijck hebbende Marie GRIJP ende Lieven VERBAERE fs.
Lievens in huwelijck met Gillijnken GRIJP gheprocreert bij Jacques GRIJP ende Geerdijnken VAN
PARIJS ende onverdeelt waeren, de naerschreven hofsteden ende landen op hemlieden gedevolveert
met den overlijden van hunne vader ende moeder. Hebben doen prijsen alle de gronden door Jacques
VAN HERREWEGHE prijser, eerst een behuysde hofstede op den wijck Luchteren groot 144
roeden, in het 14de bel. arlo 92, ghebruyckt bij Jan VAN RENTERGHEM. Een hofstede gheleghen
als vooren groot 90 roeden in het 14de bel. arlo 92. Een partije lant groot 320 roeden in het 15de bel.
arlo 5. Een partije lant groot 398 roeden gheleghen op den Luchter cauter abouterende suyt
d’hofstede van Gillis DOBBELAERE wesende het 15de bel. arlo 15. Item noch eene partije lant deel
van het voorgaende abouterende suyt d’hofstede van Gillis DOBBELAERE noort de Douariere van
den Burghgrave van Nieuwpoort groot 59 roeden. Item een partije lant groot 230 roeden wesende
het wederdeel van de gonne hier vooren in het 15de bel. arlo 5 abouterende suyt ende noort Jan
de
MUYSHONT west Loys DE WEERT oost Gillis DOBBELAERE . . .
meye 1728
-------------------------------------------------------
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Allen den gonne die dese presente letteren sullen lesen salut doen te weten (Reg. .. fo 222v)
ten versoecke van Jacques VINCENT fs. Frans, Jacobus DE WULF als vooght over Laureyns,
Pieter ende Jacqueline VINDEVOGHEL fa. Arnaut bij Pieternelle VINCENT fa. Jacques ende
Alexius LEPAIR mitsgaders Josine SCHELSTRAETE fa. Pieters bij Elisabeth VAN DE VELDE
sijne huysvrauwe respectivelijck hoirs ten sterfhuyse van wijlent Pieter VINCENT fs. Frans bij de
ghemelde Elisabeth VAN DE VELDE alhier in onse ghebannen vierschaere met het branden van
twee distincte keerssen ende twee sondaghsche kerckgeboden telcken van 14 te 14 daghen . . .
Te coope gheveilt bij den voornoemden Pieter VINCENT naerghelaeten
1ste coop: Een schoone partije saylant 2de coop 350 roeden lant ghenaemt het kusseken
...
...
6ste meye 1728
3de coop 23 roeden meersch . . .
------------------------------------------------------Compareerde voor mij Jacques RICART notaris publicq tot Ghendt present (Reg. .. fo 227v)
de ghetuygen in persoone Sr. Guilliame ende Philippe Jacobus VAN DEN HAUTE fij wijlent Sr.
Jacques ghewonnen bij Joe Isabelle DE VYNCKE in haer 1ste huwelijck, voorts Hr ende Mr. Pieter
DE CLERCQ pbr. fs. Sr. Pieter ende Isabelle DE VYNCKE in haer 2de huwelijck , midts de civile
doodt van hr. Benedictus DIJSERIJN fs. Sr. Benedictus in haer 3de huweljck geprofesten religieus
in de abdije van Ste Pieters neffens Ghendt. . . .
...
De comparanten hebben vercocht aen Adriaen DE VLIEGHERE fs. Jans woonachtigh tot Dronghen
een behuysde hofstede van auts een herberge ghenaemt het vosken gheleghen in Vierheckenen groot
in erfven ontrent 200 roeden onbegrepen met alle catheylen daerop staende bij den cooper in huere
ghebruyckt ende daer omme hij hem verclaert met de groote ende gelegenthede van dier content
ende tevreden thauden, oost daeraen ghelant d’hoors van doctor BRAS suyt de leye, west Philippe
VAN AERDE ende noort de calsijde belast met 5 gr. tsjaers heerlijcke renten aen den erfachtighen
heere van Dronghene ende met een losselijcke rente van 3 £ 15 sch. gr. tsjaers dan penninck 20
gesproten vuytten coop gedaen den 18de april 1698 bij den voornoemden Sr. Pieter DE CLERCQ
jeghens Joe Jenne MAESSCHALCK wdwe van Sr. Jan WEESSAERT . . . 3de oct. 1728
------------------------------------------------------Jan DOBBELEERE in Ghendt in huwelijck met Joanna DE VREESE fa. Anthone ende Joosijntien
DE DOBBELEERE fa. Joos soo over sijn selven als over Petronelle ende Livijne DE VREESE
minderjaerighe weesen sijne twee swaegherinnen onderhoort hebbende dat Sr. Joseph SECLIERS
Schaut ende Ampman deser prochie alhier te decrete brenghende ende gheprocedeert heeft nopende
verscheyde goederen competerende Pieter DE JAEGHER ten vervolghe van Andries COCQUYT
ghewesenen ontfangher deser prochie van de jaere 1726 Seght voor mijn heeren Burghmeester ende
ghemeene vierschaere van Dronghene dat den voornoemden Pieter DE JAEGHER in de staet van
goede door hem overghegheven den 13de nov. 1723 ten sterfhuyse van Jan DE JAEGHER sijnen
vader heeft te kennen ghegheven dat het selve sterfhuys van Anthone DE VREESE voornoemt de
somme van 46 £ 14 sch. 11 gr. 5 dnrs soo veele de ghemelden ten achteren ghebleven was over
d’handelijnghe ende administratie bij hem ghehadt . . .
11de maerte 1729
Een rekeninge die erbij gevoegd is uit vroegere jaren
Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt Jan DE JAEGHER fs. Adriaen als auden oom
materneel ende voocht over Petronelle = 19 jr, Joanna Maria = 15 jr en Livijne DE VREESE = 10 jr,
alle drije kinderen van Anthone DE VREESE verweckt bij Joosijntien DOBBELEERE fa. Joos ter
causen van sijnen ontfanck handelijnghe ende administratie bij hem over de weesen ghehadt ende
ghenomen tsedert 1ste 7bre 1711 daete van de creatie van sijne voochdije ende passeren van sweesen
staet voor mijn edele heeren Schepenen van ghedeele van Ghendt
De weesen competeert 400 roeden een hammeken binnen de prochie van Ste Marie Leerne bij den
aert ter ponten suyt oost de leye met het vaerdeken commende van het casteel van oydonck . . .
Item laet den rendant hem belasten met 3 £ 5 sch. 11 gr. 3 dnrs. courant soo veele hij ontfanghen
heeft van Anna DE GRAEVE wdwe van Charel DE DOBBELAERE over de successie op de
voornoemde weesen ghevallen bij de doodt van Joos DE DOBBELAERE fs. Charels voornoemt
overleden den 1716 als ten sterfhuyse ghepresenteert hebbende de gheheele moederlijcke sijde. . .
-------------------------------------------------------
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Men laet weten van weghen de wdwe Joos COMPRÉ mits de renunciatie danof ghedaen, dat men in
wettelijcke ghebannen vierschaere deser prochie op den 19de febr. 1729 ten 10 uren voor noene in
het Amaniehuys op het dorp verpachten sal een schoon en wel gheleghen hofstedeken lest
ghebruyckt bij Loys DE VOS voor eenen termijn van drij ses ofte meer jaeren . . .13de febr. 1729
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Joannes BUYSE fs. Bertholomeus bij Maria (Reg. .. fo 261)
VAN IPERE welcken comparant communicatie heeft ghenomen van den SVG van sijne moeder
alhier overghegeven ende ghemaeckt door Joos TEMMERMAN fs. Marten hauder ghebleven
verclaerde het selve sterfhuys te vlieden ende renunchieren . . .
...
28ste maerte 1729
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Marie VAN DE GHEHUCHTE fa. Gillis wdwe van (Reg. .. fo 259)
Francois MESTDAGH fs. Frans d’aude ende tsijnen sterfhuyse als hoir nesesaire verbleven, voorts
Francois ende Joannes MESTDAGH, Adriaen VAN BEVEREN in huwelijck met Marie
MESTDAGH mitsgaders Francois DE RONNE in huwelijck met Livijne MESTDAGH al kinderen
van den voornoemden Frans MESTDAGH fs. Frans d’aude gheprocreert ter eendere ende Pieter
MESTDAGH fs Frans voornoemt ter andere welcke eerste comparanten verclaerden te cederen alle
hun recht paerten ende deelen hun competerende . . .
...
2de april 1729
------------------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Lieven VERBAERE fs. Lievens vooght van de minderjaerighe
weesen naeghelaeten bij Janneken DE PRAETERE overleden huysvrauwe van Cornelis DE
VREESE fs. Martens haeren imbecielen man, den comparant inghevolghe de wettelijcke
vercoopinghe alhier ghesorteert den 23ste maerte 1729 verclaerde uyt erfven te gaen van de
behuysde hofstede ende lant ghenaemt den Crijghere suyt den Deynschen heirwegh noort het
raepstraetken west den voetwegh daer de prochie van Baerle aencompt tsaemen groot 560 roeden
staende in het 28ste bel. arlo 52 alwaer Janneken DE PRAETERE is overleden ter leste keersse
verbleven op Lieven GILLIS voor de somme van 44 £ gr. sterck permissen wisselghelt boven
de conditien versoeckende daer inne gheerft te worden den voornoemden Lieven GILLIS als
cooper van dier
...
...
...
4de meye 1729
------------------------------------------------------Bundel 335 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1730-1731)
Compareerde in persoone Marten DE SCHUYTER fs. Martens
(Reg. .. fo 9v)
ende Joanne Marie WIEME fa. Dominicus sijne huysvrauwe voorts Pieter SNOUCK fs. Pieters
ende Francoise WIEME fa. Dominicus voornoemt welcke comparanten communicatie hebben
ghenomen van den SVG ghemaeckt bij Marie VERVENNE hauderigghe bleven ten sterfhuyse
van den voornoemden Dominicus WIEME , ende verclaerden het selve sterfhuys te vlieden ende
renuncieren . . .
...
...
2de nov. 1730
------------------------------------------------------Copmpareerde in persoone Anthone VAN DEN ABEELE fs. Pieters hauder (Reg. .. fo 53)
bleven ten sterfhuyse van Catherine VAN LAECKE fa. Domijn wdwe van Jan ROMODÉ mits de
renunciatiue van additie van hoirie ghedaen bij Jan VAN LAECKE als staenden vooght over haere
naerghelaeten kinderen . . .
...
...
26ste jan. 1731
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter COCQUYT fs. Pieters fs. Joos, jonghman bij ghetijdighe aude
van beth 25 jaeren cranck van lichaem nochtans seer wel ghebruyckende sijne memorie, woonende
binnen dese prochie op het goet van dhr Pieter VAN BOCHAUTE met sijne moeder, welcken
comparant te kennen geeft om de liefde die hij is draeghende tot sijne moeder Elisabeth
DOBBELAERE weduwe van Pieter COCQUYT voornoemt ende aen Godelieve VERMEIRE
jonghe dochter, verclaert te jonnen ende te gheven de twee deurgaende van drije aen Elisabeth
DOBBELAERE sijne moeder ende aen Godelieve VERMEIRE het resterende duergaende derde
van alle scomparants immeubele ende meubele goederen naementlijck een behuysde hofstede
groot 400 roeden in het 19de bel. arlo 106 aldaer groot 203 roeden oost het volghende deel in
het 19de bel. arlo 107 ende aldaer groot 115 roeden Het tweede een stuck cauters groot 279 roeden
27ste febr. 1731
ende een partije lants groot 200 roeden in het 19de bel. arlo 109 . . .
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Compareerde in persoone Joseph NEERMAN fs. Pieters bij Livijne CORNELIS (Reg. .. fo 179v)
fa. Jacques gheboren binnen dese prochie ende jeghenwoordigh tavernier in de stadt van Brugghe
welcken comparant verclaerde af te gaen ende renunchieren de poorterije der costuyme van Ghendt
ghehauden voor locael binnen de Casselrije van den Audenburgh . . . 30ste maerte 1731
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan LANTSMAN fs. Lievens ende met hem
(Reg. .. fo 68)
Barbarina DE BUCK fa. Jans den selven eersten comparant als staenden handelaeren vooght over
Louys ende Marie DE BUCK fa. Jans voornoemt minderjaerighe weesen gheprocreert bij Janneken
MOREEL mitsgaders Christiaen BIJL fs. Christiaen in huwelijck met Joanna DE BUCK fa. Jans
voornoemt te kennen ghevende dat sij gerecht waeren in de deurgaende helft van de hofstede ende
lant gheleghen in dese prochie ontrent Bassebeke driesch in den wijck van de Schuyterstraete wanof
de wederhelft is competerende Francose BEELAERT fa. Pieter achterghelaeten wdwe van den
ghemelden Jan DE BUCK . . .
...
...
15de sept. 1731
------------------------------------------------------Bundel 336 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1732-1735)
Compareerde in persoone Joos DE WULF fs. Lievens ende Jan TEMMERMAN (Reg. .. fo 225)
fs. Mattheus welcke comparanten verclaerden hun te constitueren seker ende borghe over den SVG
ghemaeckt ten sterfhuyse van Janneken DE SCHUYTER fa. Pieter overleden huysvrauwe van
Lieven DE WULF fs. Jacques . . .
...
...
5de maerte 1732
------------------------------------------------------Bailliu Burghmeester ende Schepenen der prochie van Meerendre ghesien (Reg. .. fo 79)
de requeste aen hemlieden ghepresenteert van weghen Joanne VAN NEVEL hauderigghe bleven ten
sterfhuyse van Adriaen DE VREESE fs. Lievens ende Jan VAN BEVEREN als deelvooght over de
weesen daerbij verthoonende dat dit sterfhuys competeert een hofstedeken gheleghen op Dronghen
aen Sleyndonckdriesch met een alf ghemet maeymeersch saemen groot ontrent 500 roeden ende
vercoopen het selve aen Jan SCHELSTRAETE fs. Pieters . . .
18de juny 1732
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter LA ROS fs. Martens woonende in (Reg. .. fo 85)
Altert op het pachthof van d’heerlijckhede te Laecke welcken communicatie ghenomen heeft van
den SVG ghemaeckt ten sterfhuys van Loys VLERICK fs. Jans overleden binnen dese prochie
31ste july 1732 verclaerde hem te stellen seker ende borghe over Jacquemine LA ROS hauderigghe
bleven. . .
20ste sept. 1732
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DE WEERT fs. Joos woonende binnen dese prochie (Reg. .. fo 85)
in de beeckstraete welcken hem mits desen verclaerde te constitueren seker ende borghe met Jan
LANTSMAN staenden vooght over de weesen van Jan DE BUCK fs. Lievens 20ste sept. 1732
------------------------------------------------------Alsoo Joe Marie Anne CRUL wdwe van Francois MARTINS tsijnen (Reg. .. fo 173v)
sterfhuyse sittende in baeten ende commeren mits de renunciatie ghedaen bij den deelvoocht Sr.
Gillis MARTINS over haere kinderen volghens date van den 23ste ougste 1698 ghepasseert bij
ghedeele der stadt Ghendt, ande weesen is competerende totter helft de partijen van landen ende
meersch gheleghen in Dronghen de wederhelft competeert aen Joe Cecilia Therese DE SMEDT als
hoir van wijlent den procureur Cornelis DE SMEDT ende Joe Petronelle VAN DEN BROECKE
...
...
30ste oct. 1732
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Gheeraert RIJCBOS fs. Pieters ende met Reg. .. fo 68)
hem Marie BRAEM fa. Pieters sijne huysvrauwe ende wdwe van Jan WILLEMOT ten sterfhuyse
van den voornoemden Jan WILLEMOT welcke comparanten verclaerden vercocht thebben aen
Laureyns DOSSCHE fs. Jans een huys met de voordere erfven gheleghen op den Luchteren driesch
wanof de westsijde is competerende dhoirs van Joosijntken LANCKSWEERT fa. Gillis overleden
huysvrauwe van den voorseyden Jan WILLEMOT staende op cheyns groot in erfven 10 roeden
abouterende oost ende suyt de straete . . .
...
10de dec. 1732
-------------------------------------------------------
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Vervolg Bundel 336 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1732-1735)
Hedent 17de dec. 1732 bekent Francois DE BROU greffier van Dronghen ende admodiateur van de
goederen van wijlent d’erfachtighe vrauwe der selver prochie in pachte ghegheven thebben aen
Jacqumijntke LA ROS wdwe van Loys VLERICK dhelft van een partije lant gheleghen in het dorp
ghenaemt de 16 ghemeten wanof de wederhelft ghebruyckt wort bij Jan DE ROOSE fs. Joos.
Item een partije gheweet ende bosch gheleghen als vooren ghenaemt de verberrende stede ende
voorts 2 meersschen daeranne gheleghen in het quartier van de Bourgoye groot tsaemen 2000,
roeden benevens noch een andere partije meersch ghenaemt de vijf ghemeten
...
...
------------------------------------------------------Compareerde in persoonen Jacques VAN HERREWEGHE fs. Jans ghewesen (Reg. .. fo 100)
Burghmeester der selver prochie audt ontrent 70 jaeren ende Joannes KEERSSE fs. Jacques
ghewesen Schepenen der selver prochie welcke comparanten ten versoucke van Sr. Joannes
Martinus VAN HUYGHEVELDE verclaeren waerachtigh te wesen dat sij van hun ghedijncken altijt
hebben ghehoort ende verstaen van auderlinghen dat Joos Jan ende Janneken DE BATS ghebooren
in de prochie van Meerendre heerlijckhede van Vinderhaute waeranne dese prochie is abouterende
ofte aenghelandt aen het nortwesten, sijn gheweest broeders ende suster ende deselve Joos ende Jan
DE BAETS ghebroeders sijn vertrocken naer de Provincie van Hollandt ende aldaer sijn overleden ,
voorts dat het voornomde Janeken DE BAETS in huwelijck is gheweest met sekeren Daniel
PLAETSAERT ende ghewoont hebben in de prochie van Leerne lande van Nevele 16de oct. 1733
------------------------------------------------------Compareerden Norbertus Pieter ende (Reg. ter belastijnghe fo 104v ende ter weeserije 16v)
Isabele BRAEM fij Joos bij Marie AERNAUT, mitsgaders Frans BRAEM fs. Pieters staenden
vooght over Livine ende Florence BRAEM fij Joos voornoemt welcke comparanten verclaerden ter
goeder trauwen vercocht te hebben aen Pieter BRAEM fs. Augustijn een partijken landt deel van
een meerder partije op den wijck van Keuse ontrent de floncke groot 158 roeden 14de dec. 1733
------------------------------------------------------Ampman Burghmeester ende Schepenen als oppervooghden van de minderjaerighe weesen
naerghelaeten bij Joannes DE MUYTERE ende sijn huysvrauw op het rapport an ons ghedaen dat
metten overlijden van Carel DE MUYTERE sweesen oom paterneel op den 28ste deser de weesen
onvoorsien waeren van vooghden is paterneelen vooght ghecreert Jan LANTSMAN fs. Lievens
camerdeelvooght materneel Pieter MESTDAGH fs. Frans beede onse mede ghesellen in wette . . .
29ste oct. 1738
------------------------------------------------------Bundel 337 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1736-1739)
Compareerde in persoone Pieter DE WULF fs. Lieven staenden voocht over (Reg. .. fo 173v)
de weesen Joos DE WULF fs. Lieven bij Marie VAN DE WALLE fa. Joos welcken comparant
communicatie ghenomen hebbende van de declaratioe ghedaen bij Jan IDE fs. Geert ende Joannes
WIEME respective staende ende deelvoochden van de weesen Joosijntie VAN DE WALLE fa.
Joos ende vooralsnoch geene additie van hoirije over hunne weesen willen doen ten sterfhuyse van
Livijne SCHELSTRAETE fa. Geeraerts hemlieden grootmoeder ende oock communicatie genomen
hebbende van den SVG thaeren sterfhuyse gepasseert den 8ste meye 1737 . . .10de july 1737
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Francois DE SCHUYTER fs. Pieter den welcken (Reg. .. fo 133v)
sigh verclaerde te stellen als seker ende borghe over Pieter BERCKMOES de jonghe sone van Pieter
in huwelijck met Anna Marie DE WULF fa. Lieven voor de administratie bij hem te nemen als
voocht over Lieven DE WULF fs. Lieven voornoemt . . .
...
14de aug. 1737
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Gillis POLFLIET fs. Anthone ende
(Reg. .. fo 137)
Jacquemijntken LA ROS fa. Martens sijne huysvrauwe tevooren wdwe van Loys VLERICK fs. Jans
woonende in dese prochie te kennen ghevende dat wijlent Loys VLERICK op den 13de jan. 1724
in proffijte van de wdwe van den advocaet Mr. Jan Baptiste BLANSTERLINCK heeft verkent eene
rente van 5 £ gr. tsjaers in advenant van den penninck 20 . . . . . .
9de oct. 1737
-------------------------------------------------------
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Vervolg Bundel 337 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1736-1739)
Compareerde in persoone Charles GOETHALS fs. Geert den welcken
(Reg. .. fo 221v)
sigh verclaert verclaert te stellen als seker ende borghe over Dominicus GOETHALS fs. Charles
voornoemt in huwelijck met Anne Marie DE SCHUYTER fa. Gillis voor de handelinghe ende
administratie bij hem te nemen als vooght over Joannes DE SCHUYTER fs. Gillis voornoemt
van de somme van 3 £ 13 sch. 5 gr. ende 9 dnrs de voorseyde weesen toecommende over haer
vaderlijcke ende moederlijcke staet penninghen midtsgaders over de successie van s’weese suster
Joanne DE SCHUYTER wanof debiteur is Jan COPPENS fs. Jan in huwelijck met Aldegonde
GOETHALS naeghelaeten wdwe van den voornoemden Gillis DE SCHUYTER 3de juny 1739
------------------------------------------------------Allen den gonnen die dese presente letteren sullen sien ofte hooren lesen salut
(Reg. .. fo 229)
verclaeren waerachtigh dat Jan DE VLIEGHERE op den 12de meye 1685 in sijn 1ste huwelijck is
ghecommen met Petronelle NACHTERGAEL dat sij hebben verweckt de kinderen Adriaen alhier
gheboren den 12de nov. 1689, Jacobus gheboren den 26ste dec. 1691 jonghman, den welcken van dese
prochie is ghegaen in de maent january 1727 enden vertrocken naer Middelburgh in den dienst van
de west indissche compagnie met het schip venus onder den Capiteyn VAALE naer de West Indien
alwaer hij soude overleden sijn, voorts noch Elisabeth DE VLIEGHER alhier gheboren den
19de october 1694 mitsgaders is naer den overlijden van de voorseyde Petronelle NACHTERGAEL
den voornoemden Jan DE VLIEGHER op den 26ste april 1704 ghetreden in 2de huwelijck met
Petronelle VAN DER STEENEN ende verweckt Lieven DE VLIEGHER alhier gheboren den
7de april 1706 en Geeraert DE VLIEGHER gheboren den 31ste october 1709 certifierende voorts dat
naer het afsterven van Jan DE VLIEGHER ende sijn 2de huysvrauwe Adriaen DE VLIEGHER sijnen
autsten sone op den 1ste july 1712 in huwelijck alhier is ghetreden met Catharine BACKELIAUW
ende hebben tsaemen verweckt Francois gheboren 4de january 1717, Livine den 13de january 1719,
Marie 28ste february 1721 ende Catharine DE VLIEGHER den 15de juny 1722 ende na het overlijden
van de voornoemde Catharine BACKELIAUW is den voorseyden Adriaen DE VLIEGHER fs. Jan
op den 22ste july 1724 ghetreden in 2de huwelijck met Joanne VAN QUICKENBORNE fa. Jacques
bij de welcke hij heeft verweckt Phlip DE VLIEGHER gheboren 6de december 1728 waernaer op den
10de december 1730 den voorschreven Adriaen DE VLIEGHER alhier is overleden naerlaetende de
voorschreven Joanne VAN QUICKENBORNE sijne weduwe ende vooghde van haer twee kinderen
benevens Francois DE BACKER staenden vooght over de vier kinderen uyt het eerste huwelijck van
Adriaen DE VLIEGHER voorts is oock ghecompareert Lieven DE VREESE in huwelijck met
Elisabeth DE VLIEGHER mitsgaders Lieven ende Geeraert DE VLIEGHER fij Jans de welcke
verclaeren alle tsaemen erfgenaemen te sijn van den voornoemden Jacobus DE VLIEGHER . . .
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Francois DHAENENS fs. Philips jonghman
(Reg. .. fo 227)
gheboren binnen dese prochie woonende binnen de stadt Brugghe den welcken verclaerde af te gaen
ende verlaeten de civiliteyt ende Poorterije bij hem met sijne gheboorte gheacquireert van de
costume der stadt Ghendt ende versocht ontslaghen te worden . . .
10de sept. 1739
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Balthasar VAN HEULE fs. Pieter te kennen ghevende dat hij op den
17de july 1734 over en ten versoucke van Martinus VAN HEULE sijnen sone mits sijne afwooninghe
binnen de prochie van Ramilly ontrent de stadt Doornik heeft ghecocht van de erfghenaemen van
wijlent Joe Catharine DE SAEDELAERE overleden binnen de stadt Ghent den 1ste meye van den
voorseyden jaere (1734) een hofstedeken met de edificien mitsgaders den grondt daer mede gaende
groot 300 roeden ghelegen binnen dese prochie in den wijck van Slindonck, oost sheerenstraete suyt
ende west den advocaet Mr. Remi BAUWENS . . . . . .
...
5de . . . 1739
------------------------------------------------------Den onderschreven Lieven COPPENS fs. Gillis benevens
(Reg. .. fo 227)
Janneken HUTSEBAUT fa. Joos te vooren wdwe van Jan VLERICK soo over hun selven als over
de minderjaerighe kinderen van den voornoemden VLERICK verweckt bij Janneken HUTSEBAUT
verclaeren vercocht thebben aen dhr Charles Josephus DANNEELS capiteyn van een compagnie
borghers binnen de stadt Ghendt een behuyst hofstedeken met de lande daermede gaende gheleghen
binnen de prochie van Dronghen groot ontrent een bunder . . .
...
18de dec. 1739
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Bundel 338 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1740-1742)
Compareerde in persoone Sr. Joannes KEIRSSE als vooght van de weesen (Reg. .. fo 27v)
van wijlent Joannes DE MUYTER fs. Lieven ghewonnen bij Marie VAN DE WALLE oock
overleden met naeme Isabelle, Marie Anne, Joanna ende Petronelle DE MUYTER alle vier
minderjaerigh ende bevonden dat de commeren de baete excedeert ende in consequentie van dien
verclaert tselve sterfhuys te renuncieren ende abandoneren
17de febr. 1740
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Maurus DE BOUVERE fs. Lievens woonende in (Reg. .. fo 31)
Dronghen in den wijck van Slindonck dewelcke verclaerde hem te stellen seker ende borghe over
Lieven DE BOUVERE sijnen broeder woonende in denselven wijck over den ontfanck van de
penninghen voortghecommen van part van de successie vervallen op de vijf minderjaerighe weesen
Livine, Marie, Jan, Gillis en Angeline DE BOUVERE fij Lievens voornoemt bij Janneken ARENTS
fa. Joos met den overlijden in Caprijcke van Janneken DE MAEGHT fa. Andries 4de meye 1740
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jacobus DE MEYERE fs. Bauduyn grootvader (Reg. .. fo 140)
paterneel over de weesen naerghelaeten bij Joannes DE MEYER fs. Bauduyn ende Jacquemiijntken
LANTSMAN fa. Lievens den welcken verclaerde tanveerden de deelvooghdeije over de weesen ten
welcke effecte hij heeft ghedaen den eedt
...
...
7de febr. 1742
Compareerde in persoone Joos LANTSMAN fs. Lievens oom materneel van de (Reg. .. fo 140)
4 minderjaerighe weesen naerghelaeten bij Joannes DE MEYER fs. Bauduyn ende Jacquemiijntken
LANTSMAN fa. Lievens sijne huysvrauwe den welcken verclaerde te anveerden de deelvooghdije
over de weesen ten welcke effecte hij heeft ghedaen den eedt . . .
7de febr. 1742
------------------------------------------------------Bundel 339 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1743-1749)
Compareerde in persoone Pieter VAN LANGERAERT fs. Joos woonende (Reg. .. fo 156v)
tot Naeserette den welcke verclaerde te anveerden de deelvooghdije over de minderjaerighe weesen
naerghelaeten bij Clara VAN DER MOEREN fa. Martens overleden huysvrauwe van Judocus
LOUIJS alhier overleden den 22ste april 1742 . . .
...
24ste juny 1742
Compareerde in persoone Lieven DE VREESE fs. Louys den welcke verclaerde te anveerden de
deelvooghdije over de weesen naerghelaeten bij Judocus LOUIJS overleden op het dorp van
Dronghen ende heeft den eedt ghedaen naer costume . . .
...
29ste sept. 1742
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Joseph HOECK fs. Jans wonnende binnen de prochie
van Nazareth denwelcken verclaerde te anveerden de deelvooghdije over de minderjaerighe weesen
naerghelaeten bij Daniel HOECK fs. Jans alhier overleden den 4de ougst 1742 ten wiens sterfhuys
hauderigghe ghebleven is Anna DE ROOSE fa. Jans . . .
...
14de jan. 1743
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Sr. Lowijs JANSON wonnende binnen de stadt (Reg. .. fo 142v)
van Ghendt den welcken verclaerde te aenveerden de deelvooghdie over de minderjaerighe weesen
naerghelaeten bij Mr. Marcus SMEKENS fs. Guillame alhier overleden Curisien deser prochie op
den 20ste oct. 1742, hauderigghe ghebleven is Isabelle DE MOL fa. Heyndrick 30ste jan. 1743
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Sacharias VAN DER VENNE fs. Jans bij Janneken (Reg. .. fo 168v)
VAN BEVEREN woonende tot Somerghem welcken comparant verclaerde tanveerden de
deelvoghdije over de minderjaerighe weesen naerghelaeten bij Livine VAN DER VENNE fa.
voornoemt sijne suster bij haer gheprocreert met Carel VAN DE WALLE fs. Jooris bij Joosijntien
LOOTENS staende hemlieden huwelijck
...
...
11de febr. 1743
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Charles DE VREESE fs. Jans woonende in Northaut den welcken
verclaerde te anveerden de deelvooghdije over de minderjaerighe weesen naerghelaeten bij Janneken
DE VREESE fa. Jans voornoemt overleden huysvrauwe van Jan DE ROOSE fs. Jans 25ste april 1742
Compareerde in persoone Jan DE ROOSE fs. Jans welcken comparant
(Reg. .. fo 181v)
verclaerde te anveirden de staende vooghdije over de minderjaerighe weesen naerghelaeten bij
Joanna DE VREESE overleden huysvrauwe van den voornoemden Jan DE ROOSE 25ste sept. 1743
------------------------------------------------------375

Vervolg Bundel 339 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1743-1749)
Compareerde in persoone Joannes DE RONNE woonende in den wijck
(Reg. .. fo 192v)
van noorthaut den welcken verclaerde te anveerden de deelvooghdije over de minderjaerighe weesen
naerghelaeten bij wijlent Andries COCQUYT fs. Lievens eerst in huwelijck gheweest met Petronelle
DE SCHEPPER ende lest met Marianne GONCET hauderigghe bleven . . . 1ste oct. 1743
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Gaspaert VAN HEULE fs. Pieters ende met hem Catharine VAN DE
GHEHUCHTE fa. Pieters sijne huysvrauwe lest wdwe van Joannes VAN DE WALLE fs. Anhone
welcke comparanten verclaerden ontfanghen thebben van Jacobus DE MEYER fs. Bauduyns staende
handelaeren vooght over de weesen Joannes DE MEYERE fs. Jacques voornoemt sijnen sone de
somme van 112 £ 10 sch. gr. sterck permissie wisselghelt waervoor sij comparanten ten proffijte van
de voorseyde weesen Marie Joanne, Lucia, Jacoba ende Livine DE MEYER fij Jans voornoemt
ghetrauwelijck beloven te ghelden eene rente van 5 £ 12 sch. 6 gr. tsjaers. . . . . .
------------------------------------------------------Project van SVG van Anna Marie DE SMEDT fa. Lieven, overleden Dronghen den lesten juny 1744
overgebracht ende gepasseert den 3de febr. 1745 bij Lieven BOTTERMAN als deelvooght benevens
Jan HIJE fs. Geeraert hauder bleven.
Baete van meubelen ende catheylen ende huysraet eene somme van 53 £ 4 sch. 2 gr. . Bij den hauder
wordt gepretendeert eene deductie van 10 £ gr. ter causen het verlies van eenighe effecten door de
plunderinghe ende ravagien door de vijandelijcke troepen gepleeght . . .
16de febr. 1745
Compareerde in persoone Pieter IJDE fs. Geert inwoonder deser prochie welcken verclaerde hem te
stellen als seker ende borghe ende principael over Jan IJDE fs. Geert sijnen boeder ten sterfhuyse
van Anna Marie DE SMEDT fa. Lieven sijne huysvrauwe . . .
17de febr. 1745
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Joos IKET fs. Jan inwoonder deser prochie op den (Reg. .. fo 3)
wijck van Slindonck welcken comparant verclaerde ontfanghen thebben van Petronelle LEYSSENS
wdwe van Pieter DE PAU 55 £ 10 sch. gr. courant geldt daerinne begrepen 25 £ gr. van de
penninghen van Gillis DE PAU haeren sone, waervooren hij ten proffijte van Petronelle LEYSSENS
ende Gillis DE PAU beloft te gelden eene rente van 2 £ 15 sch. 6 gr. tsjaers den penninck 20 . . .
verclaerende den comparant de selve rente te besetten ende hypoticqueren op de voorschreven
gronden te weten op dhelft van een behuysde hofstede gheleghen op den wijck van Slindonck groot
ontrent 264 roeden, item op dhelft van een partije landt gelegen nevens de hofstede groot 215 roeden
den comparant toecommende bij coope van Christiaen BAUTERS ende Marie Francoyse
DOBBELAERE fa. Marten bij Elisabeth GAELENS sijne huysvrauwe per contract onder
...
...
3de maerte 1745
handteecken van daete den 24ste jan. 1745 . . .
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Frans DE MEYER fs. Gillis oom paterneel ende (Reg. .. fo 58v)
deelvooght over Pieter ende Francoyse DE MEYERE fij Pieter fs. Gillis voornoemt gewonnen bij
Livijne DE JAEGHERE ende bevonden hebbende dat de baeten seer weynigh excederen de
commeren ende geconsidereert de troebelen van orloghe met apparant verlies verclaerde het
voorschreven sterfhuys te renuncieren vlieden ende abandoneren
...
21ste july 1745
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VERHEGGHE fs. Marten woonende tot Baerle (Reg. .. fo 91v)
grootvader paternel van de twee minderjaerighe weesen van Joannes Albertus VERHEGGHE
fs. Jan voornoemt verweckt bij Livijne VERHEGGHE hauderigghe bleven tsijnen sterfhuyse,
ende wiert belast SVG over te brenghen als naer costume
12de oct. 1746
Compareerde in persoone Livijne VERHEGGHE fa. Joos hauederigghe bleven (Reg. .. fo 92)
ten sterfhuys van Joannes Albertus VERHEGGHEN fs. Jan welcke comparante staende vooghde
wiert over haere twee minderjaerighe kinderen . . . . . .
...
26ste oct. 1746
Compareerde in persoone Joos VERHEGGHEN fs. Lieven inwoonder deser (Reg. .. fo 92)
prochie in den wijck Baerelvelde welcke hem verclaerde te stellen als seker ende borghe over
Livijne VERHEGGHE fa. Joos dit voor den staet in baeten ende commeren ten sterfhuyse van
haeren overleden man Joannes Albertus VERHEGGHEN fs. Jan. . .
26ste oct. 1746
-------------------------------------------------------
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Vervolg Bundel 339 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1743-1749)
Joffrauwe Marie Catherine DE POORTER begijntien in den hove van Sinte (Reg. .. fo 226)
Elisabeth in Gendt bekent verkocht thebben aen Jan GOETGEBUER fs. Philippe een huys stede
ende erfve wesende een herbergh genaemt de floncke gheleghen binnen de prochie van Dronghen
groot met het landt daermede gaende ontrent 158 roeden in pachte gebruyckt bij Pieter BRAEM fs.
Augustijn, den voorseyde huyse ende erfve de vercooperigghe toecommende bij successie ten
sterfhuyse van Pieter DE POORTER haeren broeder die daer anne gecommen was bij coope van
Joannes MOEYKENS fs. Francois . . .
...
...
12de april 1747
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Geeraert MOENTIENS fs. Geert inwoonder deser (Reg. .. fo 92)
prochie grootvader paterneel ende deelvooght over de minderjaerighe dochter van Joannes
MOENTIENS fs. Geeraert gewonnen bij Marie Magdalena VLERICK fa. Gillis met den
overlijden van haeren vader . . .
8ste nov. 1747
------------------------------------------------------Ten versoecke van alle respective kinderen, kindts kinderen midtsgaeders schoonkinderen als hoirs
ten sterfhuyse van Gillis SERGEANT fs. Jan overleden binnen de prochie van Dronghen in den
wijck van Aelewijn op den 28ste july 1748, hebbe ick Lieven ROEGES ghesworen prijser op den
30ste aug. 1748 mij ghetranspoteert ten voornoemen sterfhuyse ende aldaer ten selven daete
ghepresen ghemeten ende gheestimeert alle het pachters recht op de hofstede ende landen bij den
sterfhuyse ghebruyckt consisterende in labeur in saet van loof in prijs van haever boecweyt,
eirreweten, pastinaecken wortels ende aertappels . . .
...
16de 7bre 1748
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan SERGEANT fs. Gillis woonachtigh tot Ste (Reg. .. fo 226)
Martens Leerne oom materneel staende vooght gecreeert over de weesen van Francies VAN DE
GEHUCHTE gewonnen met Livijne SERGEANT fa. Gillis voornoemt
18de 7bre 1748
------------------------------------------------------Bundel 340 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1750-1752)
Buirghmeester ende Schepenen der prochie van Dronghen gesien de requeste (Reg. .. fo 91v)
aen ons gepresenteert bij Pieter DE ROOSE in huwelijck met Petronelle DE WULF te vooren wdwe
Lieven LOOTENS fs. Maurus moeder ende voghde van haere vier minderjaerighe kinderen,
benevens Catharine DE MEYER wdwe van Maurus LOOTENS voornoemt, Jan DE SCHUYTER in
huwelijck met Joanna LOOTENS, Pieter DE WULF getrauwt met Livijne LOOTENS ende Marie
LOOTENS, bij forme van uytgrootinghe hebben overgelaeten ende gecedeert in proffijte van Frans
DE WULF in huwelijck met Joosijntien LOOTENS de drij deelen, van viere deurgaende van een
hofstedeken in Dronghen in den wijck Halewijn groot 150 roeden omme ende voor de somme van
21 £ 10 sch. gr. courant geldt . . .
...
22ste july 1750
------------------------------------------------------Burghmeester ende Schepenen van Dronghen naer dien Anne Marie
(Reg.. . . fo 101v)
DE WEIRDT hauderigghe bleven ten sterfhuyse van Jacobus HEBBRECHT tot noch toe in faute
gebleven was van voor ons over haere weesen te denomeren deelvooght niet jeghenstaende
diverssche ordonnantien ende insinuatien van officie weghe daertoe gedaen ende op alles geleth
hebben haer darinne ghecondemneert in wettelijck ghebannen vierschaere . . .16de sept. 1750
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Joannes DE VREESE fs. Laureyns woonachtigh tot (Reg. .. fo 81)
Meerendre cosijn materneel ende deelvooght van de minderjaerighe weesen van Carel DE VREESE
gewonnen van Joanna VAN DAMME fa. Pieters alhier overleden . . .
27ste jan. 1751
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter MESTAGH Burghmeester deser prochie in huwelijck met Marie
BACQUILLIAU fa. Jan gewonnen bij Marie VERBIEST te kennen ghevende dat hij uytten hoofde
van sijne huysvrauwe is hebbende graet van hoorije tot eenen 3de staecke in de vaderlijcke sijde ten
sterfhuyse van Joe Isabelle BACQUILLIAU fa. Jan voornoemt wdwe van Sr. Gillis DE LA HAYE
overleden binnen de stadt Cortrijck . . .
...
...
14de febr. 1750
-------------------------------------------------------
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Op daete onderschreven bekennen Anthone FLAMANDT in huwelijck met (Reg. .. fo 131)
Anne Jacoba DUJARDIJN te vooren wdwe van Jacobus VAN DE SANDE fs. Jan voorts Jan
BIJDAEGHE thuwelijck met Marie Catherine VAN DE SANDE fa. Jan voorseyt, Pieter VAN
DE SANDE oock fs. Jan ende Lieven EGGHERMONT ghetrauwt met Isabelle Therese VAN DE
SANDE fa. Lieven fs. Jan soo over sijn selven als staenden vooght over Joanna VAN DE SANDE
fa.Lieven fs. Jan alsnoch minderjaerigh hoors ten sterfhuyse van Anna Jacoba VAN DE SANDE
minderjaerigh fa. Jacobus ende Anne Jacoba DUJARDIJN ende verclaeren verkocht te hebben in
proffijte van Pieter DE GHENDT in huwelijck met Anne Catherine DOOMS een huys stede ende
erfve ghestaen in de stadt Ghendt ten voorhoofde in de papegaaistraete aen d’een sijde gehuyst de
brauwerije de tassche ende ter andere joffrauwe de wdwe van Sieur Frans VAN DOOREZEELE
...
...
27ste juny 1751
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Gillis VAN LANDTSCHOOT fs. Cornelis (Reg. van weeserije fo 120)
woonachtigh in de stede van Eecloo meester schoenmaecker welcken comparant verclaerde hem te
stellen seker borghe ende selfs als principael over Livinus MONIE fs. Gulliame hoor ten sterfhuyse
van joffr. Isabelle BACQUILLIAU weduwe van Sieur Gillis DE LA HEYE overleden tot Cortrijck
voor alle t’gonne den voorschreven MONIE als hoor ontfanghen heeft . . .25ste juny 1751
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Joseph DE KESEL fs. Lieven ende Lieven BOCKE (Reg. .. fo 63v)
fs. Jan in huwelijck met Lievijne DE KESEL fs. Lieven voornoemt inwoonders deser prochie
welcke comparanten verclaerden ontfanghen thebben van Francois DE ROCKERE fs. Jans
woonachtigh tot Melle de somme van 75 £ gr. waervooren sij comparanten beloven te gelden ende
betaelen een rente van 3 £ 10 sch. gr. tsjaers vrij suyver gelde sonder deductie van eenighe lasten
De comparanten verclaeren de voorseyde rente te besetten ende hypoticqueren eerst op de vijf deelen
van twaelfve van eene partije meirsch gelegen in de laecke in Dronghen groot 450 roeden paelende
oost de leye, de comparanten toecommende ten deele bij gifte testamentaire benevens andere gedaen
bij wijlent Pieter DE KESEL fs. Lievens voornoemt ende ten deele bij uytgrootinghe jeghens Pieter,
Lieven ende Judocus DE SMEDT alle drije sonen van Lieven fs. Guilliame dannof tot ghelijcke vijf
deelen ter selver causen competerende Joannes ende Lucia DE KESEL sone ende dochter van
Lieven voornoemt alsnoch minderjaerigh . . . . . .
...
13de dec. 1752
------------------------------------------------------Staet ende 1ste augmentatie van goede toebehoorende Joannes Baptiste, Joanna, (Reg. .. fo 221)
Marie Petronelle, Livijne ende Adriaene DHAENENS sone ende dochters van Philippe tsijnen
2de huwelijck verweckt bij Adriaene VAN DEN ABBEELE bij den overlijden van Pieter
DHAENENS fs. Philippe voornoemt in 1ste huwelijck ghewonnen bij Joanna TEMMERMAN
jonghman overleden in de stadt Ghendt den 18de january 1752, van wien sij benevens Francois
ende Petronelle DHAENENS oock sone ende dochter van Philippe in 1ste huwelijck bij Joanna
TEMMERMAN voorseyt voor elck eenen 7de staeck in de vaderlijck sijde hjoors bedeghen sijn,
welck goet Geeraert CORTVRIENT in huwelijck met sweesen moeder Adriaene VAN DEN
ABBEELE voornompt alsoo styfvader ende staenden voght over de weesen, dat hij alle tselve heeft
connen gaerderen ende jeghens Francois ende Petronelle DHAENENS in huwelijck met Joseph
GOOLE verthoonende de twee resterende staecken in de vaderlijcke sijde 18de oct. 1752
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Carel CORTVRIENT fs. Judocus inwoonder deser prochie welcken hem
verclaerde te stellen seker ende borghe over Geeraert CORTVRIENT sijnen broeder in huwelijck
met Adriaene VAN DEN ABBEELE te vooren wdwe van Philippe DHAENENS, dit voor de
handelinghe ende administratie als van alsulcke penninghen als aen de minderjaerighe kinderen van
Philippe DHAENENS ende van deselve Adriaene VAN DEN ABBEELE bij successie van Pieter
DHAENENS hunnen broeder van halven bedde overleden binnen de stad Ghendt . . . Alhier op den
2de 9bre 1752
18de oct. 1752 staet ende augmentatie van goede heeft overgebracht
-------------------------------------------------------
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Burgmeester ende Schepenen van Dronghen verclaeren bij desen dat Pieter HEYNSSENS fs. Frans
ghewesen inwoonder ende ghebortigh der selver prochie om een fait bij hem door crancksinnigheyt
gheperpetreert bij sententie van den 9de sept. 1747 is gheordonneert sijn leven gheduerende
ghecolloqueert te worden in secure plaetse ende is aen besteet tot Gheel om aldaer gheallimenteert
ende bewaert te worden ghelijck ghecostumeert wordt aldaer int gesagh van dierghelijcke andere
persoonen ende sal ghestelt worden in de siecke caemer met de boeyen opghesloten soo aldaer met
dierghelijcke persoonen wordt geploghen
...
...
17de jan. 1753
------------------------------------------------------Wethauderen der prochie van Dronghen verclaeren ende certifieren bij desen ghecommiteert te
hebben Jan DE WEIRDT, Sebastiaen HOECK ende Augustinus VAN DE WALLE insetenen der
selver prochie omme met de waeghen van Paulus VAN WANSEELE van Ghendt naer Brussel
met alle moghelijcke securiteyt te transporteren den persoon van Pieter HEYNSSENS ghewesen
insetenen ende ghebortigh der selver prochie den welcken om sijn crancksinnigheyt wordt
ghesonden naer Gheel om aldaer gheallimenteert ende bewaert te worden ghelijck dierghelijck
andere persoonen, versoeckende bij dien aen alle de gonne die het behoort de selve persoonen
alomme liberlijck te laeten passeren sonder iemandt eenigh beletsel te doen . . . 17de jan. 1753
------------------------------------------------------Compareerde in persoonen Marie Barbara VAGAERT fa. Salamon
(Reg. 205 fo 66)
hauderigghe bleven ten sterfhuyse van Balathazar MOENTIENS, ende haeren sone Joannes Baptiste
welcke comparanten exhibeerden den SVG gheliquideert ende ghesloten den 30ste april 1753 alhier
geparapheert, hebben verclaert onder eedt in handen van den officier Augustinus VAN DE WALLE
dat sij van gheene andere ofte voordere baeten en weten te spreken . . .
26ste sept. 1753
------------------------------------------------------Alsoo tusschen d’onderschreven te weten Hr. ende Mr. Bernardus KERSSE pastoor der prochie
van Loochristy beneffens Sr. Jacobus Constantinus KERSSE sijnen broeder tot Civilien ende Sieur
Augustinus KERSSE tot Dronghene tsamen proprietarissen totter helft ter eendere, Sieur Jacobus
Joachim DE BEER ter causen sijnder huysvrauwe Joe Isabelle Therese DE MUYTER, Marie Anne
DE MUYTER tot Attenrode in BRABANT, Augustinus PRAET in huwelijck met Joanna DE
MUYTER tot Ste Nicolaes ende Petronelle DE MUYTER alle kinderen van Livinus verweckt bij
Marie VAN DE WALLE proprietarissen voor de wederhelft, ghemeene ende onverdeelt waeren te
weten eene partije landt in de prochie van Dronghen groot 200 roeden op Beeckstraete cautere
belast an den heere van Mariakercke met een meuken coorne tsjaers, item een partije landt
gheleghen als vooren ghenaemt het langhe bulcxken groot 200 roeden oost de paters Jesuiten, suyt
den herrewegh, west Martijntjen DE MUYTERE, noort de beckstraete sijnde vrij eyghen goedt ende
dat sijlieden niet langher inde selve ghemeensaemheyt willen blijven. . .
21ste febr. 1754
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven VAN MEENEN fs. Helias in huwelijck (Reg. .. fo 103v)
met Livijne DE SCHUYTER fa. Jan inwoonders deser prochie op den wijck van Slindonck welcke
comparanten verclaerden ontfanghen thebben van Caroline HEYNDRICKX fa. Jooris weduwe van
Matheus GAELENS fs. Pieter tot Lovendeghem de somme van 100 £ gr. sterck wisselgelt
waervooren de comparanten ten proffijte van de voornoemde Caroline HEYNDRICKX haere hoors
beloft te sullen gelden een rente van 4 £ gr. courant gelt tsjaers den penninck 25, de comparanten
verclaeren de rente soo in capitael als te verschijnen croosen te besetten ende hypoticqueren op een
hofstedeken ghestaen aen Slindonck driesch groot ontrent 150 roeden hun toeghecommen bij coope
van den procureur Maximiliaen DE SCHUYTER als machtigh bij procuratien over Joanna, Lieven,
Joannes ende Pieter MONNIE midtsgaders Gillis DE PAUW vader ende vooght van Frans DE PAU
sijnen minderjaerighen sone tsijnen 1ste huwelijck gewonnen bij Catherine DE VLIEGHER fa.
Adriaen hoors ten sterfhuyse van Marie Petronelle BACQUILLIAU fa. Jan . . .
...
de
6 juny 1755
-------------------------------------------------------
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Alsoo tusschen Adriaen SERWEYTENS in huwelijck met Marie DE MUYTER, (Reg. .. fo. 98)
Jan DE SCHUYTER ghetrauwt met Livijne DE MUYTER, Pieter, Jan ende Lieven DE MUYTER
alle vijve kinderen van Lieven en Joanna WILLEMS thaeren 1ste huwelijck ghemeene ende
onverdeelt competeert eerst d’helft van een hofstede met ghelijck deel van een huys ende voordere
edificien boomen ende haeghen daer op staende gheleghen op Slindonck te vooren twee woonsten
gheweest de gonne op het eynde competeert aende wdwe ende hoirs van Matheus GAELENS tot
Vinderhaute aen wien oock competeert den wederhelft van den grondt groot int gheheel 246 roeden
ten landt boeck bekent in het 6de bel. arlo 9 item dhelft dannof de wederhelft competeert als vooren
van een partije landt ghenaemt den meelacker groot 537 roeden in het 6de bel. arlo 114, item dhelft
van een partije landt op den westacker groot 527 roeden paelende noort de caelene ghescheet van
Dronghen ende Meerendre in het 6de bel. arlo 2
...
...
...
7de april 1756
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Marie Elisabeth HEYNSSENS wdwe
(Reg. .. fo. 100)
van Francois GALENS fs Lievens tot Vinderhaute welcke comparante in qualiteyt van moeder ende
staende vooghde van haere kinderen mits desen verclaerde te leggen de naerhede van bloede op den
coop gedaen bij Joos IKET fs. Jan jegens de kinderen ende schoonkinderen van wijlent Lieven DE
MUYTER fs. Jan bij Janneken DE VREESE die oock dochter was van Lieven voornoemt van dhelft
van een behuysde hofstede met de landen ende vuytplant daermede gaende gelegen in den wijck van
Slindonck danof de wederhelft competeert aende comparante ende haere kinderen bij gelijcke
naerhede van dito IKET den cooper van diere van Christiaen BAUTERS ende Marie Francoise
DOBBELAERE sijne huysvrauwe gepasseert den 12de jan. 1746 . . .
26ste meye 1756
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan Baptiste MOENTJENS fs. Baltazar welcken (Reg. .. fo 285)
comparant onder eedt heeft verklaert dat hij van geene voordere baeten en is wetende als de gonne
hij ten sterfhuyse van sijne moeder Marie Barbara VAGAERT fa. Salamon overleden binnen dese
prochie in en wijck van Noorthaut op den 1ste sept. 1756 Saligher Memorie bij den staet overgheven
aen Pieter TEMMERMAN als vader ende vooght over sijne minderjaerighe weese Salamon
TEMMERMAN ghewonnen met wijlent Francoise MOENTJENS fa. Marie Barbara VAGAERT
20ste oct. 1756
den selven staet ghesloten hedent desen 22ste 7bre 1756
------------------------------------------------------Bundel 343 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1760-1762)
Compareerde in persoone Jan BUYSE inwoonder deser prochie oom materneel (Reg. .. fo 164v)
ende deelvooght van de twee minderjaerighe weesen achtergelaeten bij Anne Marie BUYSE die sij
verweckt heeft met Pieter TEMMERMAN deselve weesen verstorven van de gemelde hunne moeder
ende wordt belast SVG over te brenghen
...
...
6de ougste 1759
Compareerde in persoone Pieter TEMMERMAN fs. Lieven hauder bleven (Reg. .. fo 164v)
ten sterfhuys van Anne Marie BUYSE welcken comparant staenden vooght wordt ghecreeert over
sijn twee minderjaerighe weesen . . .
...
...
28ste nov. 1759
Compareerde in persoone Joannes VERHELST fs. Jan woonachtigh tot Nevel (Reg. .. fo 165)
welcken comparant verclaerde sigh te stellen als seker ende borghe over Pieter TEMMERMAN fs.
Lieven hauder bleven ten sterfhuyse van Anne Marie BUYSE
28ste nov. 1759
------------------------------------------------------Bundel 344 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1763-1765)
Hedent daete onderschreven bekennen Joanna VAN DE COTTE wdwe
(Reg. .. fo 195)
van Livinus DE KESELE voorts Joseph DE KESELE alsmede Jan DE KESEL, mitsgaders Lieven
BOCQUE thuwelijck hebbende Lievijne DE KESELE ende Pieter VAN RENTERGHEM in
huwelijck met Lucia DE KESELE alle filius ende filia den voornoemden Lieven DE KESELE
verkocht te hebben aen Pieter MORTIER fs. Jan een hofstedeken met het huys stallinghen
backhoven ende al de fruyt ende andere boomen daer op staende gelegen in den wijck van Keuse
abouterende oost ende west baerel cauter tsaemen groot in erfven 100 roeden ende wordt in pachte
ghebruyckt bij Jan VAN HAUTE wiens pacht nogh is duerende tot kerssavont 1763 . . .
15de febr. 1763
-------------------------------------------------------
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Supplierende verthoont reverentelijck Joannes MORTIER fs. Carel staende (Reg 208 fo 93v)
vooght over de vier minderjaerighe kinderen van wijlent Pieter SLOCK ende Isabelle DE WEERT
dat op de vier kinderen gedevolveert is de successie van Christoffel AECKE overleden binnen de
stadt Ghendt ende dat hun is goet commende de somme van 11 £ 2 sch; en 10 gr. welcke somme is
berustende onder DE LOOF tot Ghendt
...
...
...
28ste 7bre 1763
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter TUYTSCHAVER woonachtigh tot Meerendre oom paterneel
causa uxoris ende deelvooght van de minderjaerighe weesen van Lieven DE PUYT verweckt met
Adriaene DHAENENS verstorven met den overlijden van hunnen vader
. . .11de april 1764
Compareerde in persoone Adriaene DAENENS wdwe ende hauderigghe bleven ten sterfhuyse van
Lieven DE PUYT welcke comparante staende vooghde wiert ghecreeert . . .11de april 1764
------------------------------------------------------Bundel 345 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1766-1767)
Supplierende verthoonen reverentelijck Marten DE SCHUYTERE fs. Marten
(Reg. .. fo 18)
ende Francois VERCRUYSSEN fs. Francois als vooghden over de weesen van Jan DE SCHUYTER
fs. Marten ghewonnen soo tsijnen 1ste huwelijck met Joanna LOOTENS als in 2de huwelijck met
Joanna VERCRUYSSEN mitsgaders Pieter DE WULF fs. Joos als maternelen vooght over de
weesen van den voornoemden Jan DE SCHUYTER tsijnen 1ste huwelijck met Joanna LOOTENS
benevens Lieven DE SCHUYTERE sone van den voorseyden Jan. . . 26ste maerte 1767
------------------------------------------------------Bundel 346 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1768-1769)
Carel MORTIER fs. Jan bekent verkocht te hebben aen Philippe GOETGHEBUER inwoonder
der selver prochie van Dronghen een hofstedeken met den huyse ende voordere edificien daerop
staende geleghen aen den vaerendries met den uytplant daermede gaende groot 55 roeden paelende
oost dhoirs van Jan GOETGHEBUER suyt Judocus GOETHALS ende andere den vercooper
toeghecommen bij coope van sijnen vader als per contracte van den 27ste febr. 1737 . . .
20ste maerte 1768
------------------------------------------------------D’onderschreven Livijne D’HONT fa. Martinus wdwe van Pieter
(Reg. .. fo 52)
DE VREESE fs. tot Dronghen soo over haer selven als van moeder ende staende voogde over haeren
sone Pieter DE VREESE aud 22 jaeren den welcken mede heeft onderteeckent voorts Marie Anne
ende Agnes DE VREESE beede hun selfs, alsmede Pieter VAN DE GEHUCHTE met Joosijntjen
DE VREESE sijne huysvrauwe alle kinderen van Pieter, verclaeren vercocht te hebben aen Philippe
GOETGEBUER smet woonende op den varendriesch een partijken lants binnen de selve prochie
aen den varendriesch met de haegen ende boomen daer op staende abouterende oost den cooper
met zijnen huyse, zuyt Judocus GOETHALS, west den selven ende den Varendriesch ende noort
de straete dit met het recht van uytplant op den Varendriesch ende het huyseken op den selven gront
staende ende bewoont bij Jan SCHELSTRAETE den selven groot groot 80 roeden salvo justo in
cheyns gebruyckt is geweest bij Carel MORTIER
...
...
2de meye 1768
------------------------------------------------------Alsoo proces geresen was voor Burghmeester ende Schepenen der heerlijkhede van ten Broecke
geinclaveert in de prochie van Ste Marie Leerne tusschen Judocus PIETERS in huwelijck hebbende
Florence BRAEM fa. Joos ende Marie AERNAUT tot Dronghen, Jacobus HEYNDRICKX fs. Jan
als vooght paterneel over de weesen achtergelaeten bij Carel HEYNDRICKX ende Livijne BRAEM
en oock fa. Joos ende Marie AERNAUT mitsgaders Francies BRAEM tot Astene fs. Pieter die oock
sone was van Joos ende Marie AERNAUT soo over sijn selven als over sijnen minderjaerighen
broeder ende suster heesschers bij requeste van den 13de juny 1767 ter eender zijde jegens Jacobus
Augustinus Philippe ende Joannes BRAEM, Aernaut DE WINTER in huwelijck met Catharine
BRAEM sonen ende dochter van Norbert BRAEM die oock sone is geweest van den meergeseyden
Joos BRAEM ende Marie AERNAUT, den voorseyden Jacobus BRAEM soo over sijn selven als
van staenden vooght over Appolonia, Dorothea ende Engelbertus BRAEM sijne minderjaerighe
susters ende broeders verweerders ter andere bij welcke requeste dheesschers tot laste van de
verweerders hadden geconcludeert tot oplegh ende betaelinghe van de somme van 36 £ 2 sch; 4 gr.
en 2 dnrs met den intrest van dien . . .
...
...
25ste juny 1768
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Bundel 347 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1770-1771)
Compareerde voor Ampman Burghmeester ende Schepenen in persoone Joannes DE POORTER fs.
Joseph inwoonder deser prochie welcke comparant hem verclaerde te stellen ende constitueren seker
ende borge over Joseph DE POORTER sijnen vader die hauder bleven is ten sterfhuyse van
Catharine DE VOS voor de staet in baeten ende commer bij den selven Joseph DE POORTER ten
sterfhuyse van Catharina DE VOS
...
...
28ste 9bre 1770
------------------------------------------------------Joannes COCQUYT fs. Pieter tot Sinte Martens Leerne voor d’eene helft ter eender ende Joannes
COCQUYT, Pieter Joannes MESTDAGH thuwelijck hebbende Livijne COCQUYT ende Guilliame
MARTENS getrauwt met Isabelle COCQUYT ende Judocus GOETGELUCK in huwelijck met
Marie COCQUYT filius ende filia van Livinus COCQUYT ter andere hebben verkocht op den
17de april 1771 aen Jan COCQUYT fs. Jan een partije landt in Dronghen wijck luchteren . . .
25ste april 1771
------------------------------------------------------Bundel 348 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1772-1773)
Uytgrootinghe ende transactie aengegaen tusschen Joannes
(Reg. .. fo 154v)
VAN DE GHEHUCHTE dhoirs van Therese VAN DE GEHUCHTE ende Frans VAN DER HULST
als vooght over de weese Louis VAN DE GEHUCHTE onder handteeken in daeten 6de 7bre. 1772
Alsoo dat binnen de prochie van Dronghen is overleden Louis VAN DE GEHUCHTE ende
Petronelle DE MEYER zijne huysvrauwe achterlaetende voor erfgenaemen :
Pieter, Gillis ende Frans VAN DE GEHUCHTE voorts Joannes VAN HEULE in huwelijck met
Joanna VAN DE GEHUCHTE, Adriaen VAN DE MOORTELE getrauwt met Livine VAN DE
GEHUCHTE Joannes, Catharina ende Theresia VAN DE GEHUCHTE, hunne kinderen ende
schoonkinderen dat den voormelden Joannes VAN DE GEHUCHTE gebleven was in het
huyshauden alsmede in het besith van een hofstedeken ende lant waerinne zij overleden zijn . . .
Theresia VAN DE GEHUCHTE is al eenighe jaeren onbedegen commen te sterven 14de 8bre 1772
------------------------------------------------------Bundel 349 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1774-1775)
Compareerde in persoonen Lieven DE DAPPER fs. Melchior, inwoonder deser prochie thuwelijck
hebbende Petronelle DE SCHUYTERE fa. Joos te voorent weduwe van Pieter Frans LOOTENS
welcke comparanten verclaerden van op den 20ste april 1774 ontfanghen thebben van Sr. Martinus
VAN MALDEGHEM woonende tot Bellem de somme van 250 £ gr. sterck permissie wisselgelt den
schelinck a 12 gr. het stuck . . .
...
...
De comparanten verclaeren te verbinden hunne hoirs ende naercommers ende elck van hemlieden in
solidum alles met belofte ende onder het verbant als vooren besettende ende hypotecqierende de
comparanten de voorschreven rente op een hofstede ende drij partijen van lande daer aen gelegen
groot in erfven ontrent 1000 roeden gelegen in den wijck van Halewijn. . . 20ste july 1774
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Joannes DHAENENS fs. Pieter inwoonder deser prochie cosijn ende
deelvoocht paterneel van de minderjaerighe weesen van wijlent Jan DHAENENS verweckt bij
Marie VAN HOUKE ende wiert belast SVG over te brenghen . . . . . .
18de jan. 1775
------------------------------------------------------Gesien de requeste gepresenteert bij Livine VERGOTE fa. Jan weduwe ende (Reg. .. fo 278v)
hauderighe bleven ten sterfhuyse van Adriaen DE DAPPER overleden den 15de febr. 1761 alsoock
den SVG alhier wettelijck voor ons gepasseert den 25ste jan. 1762 waerbij het blijckt dat de
minderjaerighe weesen aen de suppliante schuldigh gebleven waeren de somme van 43 £ 3 sch. 2 gr.
6 dnrs behoudens dat sij gerecht gebleven waeren totter helft in de gronden . . .3de meye 1775
------------------------------------------------------Bij laste ende ten versoecke van den Schaut ende Ampman der prochie ende (Reg. .. fo 244v)
heerelijckhede van Drongen crediteurs van Louis ende Lieven VAN DER STICHELEN, Alexander
DE PUYT in huwelijck met Joanna VAN DER STICHELEN, Augustinus DE DAPPER in huwelijck
met Livine VAN DER STICHELEN, Livinus CLAEYS in huwelijck met Therese VAN DER
STICHELEN alle hoirs ten sterfhuyse van Jan Baptiste VAN DER STICHELEN ende sijne
huysvrauwe sal den officier Jan DE MUYTER fs. Judocus van sheerens weghe anden Burgmeestere
ende Schepenen beclaegen ende arresteren alsulcke immeubele goederen . . . 25ste 8bre 1775
382
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Bundel 350 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1776-1777)
Compareerde in persoone Francies VLERICK fs. Jans insetenen deser prochie welcken comparant
verclaerde ontfanghen thebben van Francies VERCAUTEREN tot het selve Dronghen de somme
van 225 £ sterck permisse wisselgeldt den schellijnck a ses stuyvers het stuck . . .
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Laureyns DE DAPPER tot Landeghem cosijn materneel van de
naerschreven weesen welcken comparant deelvoogt wierd gecreert over de twee minderjaerige
kinderen van Jan DE BRABANDER tsijnen tweeden huwelijck gewonnen met wijlent Isabelle DE
DAPPER fa. Lieven deselve weesen verstorven van de gemelde hemlieden vader . .12de dec. 1775
Compareerde in persoone Andries DE BRABANDER fs. Jan tot Mariakerke welken comparant
staenden voogt wierd gecreert over de twee minderjaerige weesen van Jan DE BRABANDER
tsijnen 2de huwelijck gewonnen met wijlent Isabelle DE DAPPER fa. Lieven . . .14de febr. 1776
Compareerde in persoone Lieven DE BRABANDER fs. Jan tot Wondelgem welcken comparant sig
verclaerde te stellen ende constitueren als seker ende borge over Andries DE BRABANDER sijnen
broeder dit voor alsulcke handelinge ende administratie als staenden voogt over de twee weesen van
wijlent Jan DE BRABANDER ende sijne huysvrouwe Isabelle DE DAPPER 14de febr. 1776
------------------------------------------------------Supplierende verthoont reverentelijck Joannes DE VUSSER opsetenen deser prochie als vader
ende voogt over sijn minderjaerighe weesen gewonnen met wijlent Joanna Marie HEYNSSENS
sijne 1ste huysvrouwe heeft verkocht een behuyst hofstedeken met den grond daermede gaende
gelegen ontrent de vaerendries, hem suppliant benevens sijne weesen elk over dhelft gecompeteert
hebbende, aen den procureur Francois NUTTYNCK . . .
...
29ste jan. 1777
------------------------------------------------------Deel van een SVG
Joffr. Petronelle Francoise D’HAENENS fa. Sieur Pieter bij joffr. . . .VAN DER HEUGHT
overl. binnen de stad Gendt den 28ste nov. 1775 in de Savaenstraete heerlijckhede van St Pieters
Welken staet overgeeft Ivo Benoit MAERTENS notaris en procureur in qualiteyt van
geauthorizeerden ende executeur testamentaire dit aen den notaris Joan Bauduyn D’HAENENS
sone van Sr. Baudewijn ’t sijnen 2de huwelijcke gewonnen bij Joffr; Louise MICHAELS, welken
Bauduyn sone was van Sieur Pieter voornoemd ende joffr. . . . VAN DER HEUGHT
Item aen Sieur Robert Guilliaeme D’HAENENS fs. Sr. Bauduyn voorseyt tsijnen 2de huwelijke ook
gewonnen met joffr. Louise MICHAELS
(hier eindigen de gegevens) . . . 1777
------------------------------------------------------D’onderschreven Francies WEGGHE, Pieter WEGGHE, Adriaen WEGGHE, (Reg. .. fo 121v)
Joannes VAN DRIESSCHE als vader ende voogt over sijne vier weesen die hij gewonnen heeft aen
Anne Marie WEGGHE, benevens den voorseyden Francies WEGGHE als deelvoogt over deselve
4 weesen, Pieter DE WULF als vader ende voogt over sijne twee weesen die hij verweckt heeft aen
Joanna WEGGHE alsmede Pieter NICKAUW als deelvoogt over desselfs weesen, Gillis DHONT
thuwelijck hebbende Theresia WEGGHE , alle kinderen, kints kinderen ende schoonkinderen van
Joanna NICKAUW weduwe geweest van Judocus WEGGHE fs. Adriaen verclaeren dat sij op instel
hebben laeten verblijven onder den 4de ende lesten coop eene partije lant gelegen in den wijck van
Luchteren genaemt den Neesenpoel paelende oost het bruytstraetjen suyt den heere advocaet
DE BRABANDER west mijnheer VAN WELDEN groot 330 roeden
. . .16de july 1777
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Judocus VAN DEN BERGHE woonachtigh tot Nevel (Reg. .. fo 129v)
als vader over sijn minderjaerighe kinderen met naemen Pieter Judocus = 6 jr, Marie = 4 jr welcken
comparant ten behoeve van sijne kinderen verclaerde te legghen ende calengieren de naerhede
van goede ende bloede op de naerschreven goederen voor soo veele die alhier sijn resorterende eerst
op een hofstede met de medegaende gronden geleghen in Landeghem in den wijck van Baerelvelde
groot 350 roeden, item op een behuysde hofstede met de erfve daermede gaende geleghen in
Dronghen in den wijck van Baerelvelde groot 100 roeden , item een partije landt genaemt den
peerdenbulck groot 460 roeden geleghen in Dronghen abouterende west de abdije van Dronghen,
item een partije landt geleghen op Aelewijncauter groot 300 roeden . . .
16de july 1777
-------------------------------------------------------
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Bundel 351 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1778-1779)
D’onderschreven Sieurs Pieter ende Joannes VAN WANSEELE, alsmede Carolus COPPENS
in huwelijck met Livijne VAN WANSEELE alle kinderen ende schoonkindt van Carolus VAN
WANSEELE bij Marie MESTDAGH respectivelijck woonachtigh tot Audenaerde, Nevel ende
Nazareth verclaeren op den 22ste 8bre 1778 vercocht thebben aen ende in proffijte van Francies
VERBAUWEN tot Dronghen een partijken saeylant . . .
...
4de nov. 1778
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Joannes PODEVIJN insetenen der stad Gent,
(Reg. .. fo 31v)
cosin paterneel ende gewesen deelvoogd den welken sig verklaerde te stellen en constitueren seker
ende borge selfs als principael over Joanna COPPENS fa. Lieven houderigghe gebleven ten
sterfhuyse van Judocus PIJNDAVIN fs. Anthone over de drij minderjaerighe kinderen genaemt
Francois Louis Anthone, Regina Francisca ende Marie Christina PIJNDAVIN . . . 2de dec. 1778
------------------------------------------------------Supplierende verthoonen reverentelijck Pieter ende Carel VINCENT mitsgaders Joseph DE
VREESE in huwelijck met Caroline VINCENT respectivelijck tot Deurle ende Arzeele dat sij op
den 3de ougste 1779 met Marie DE WAGENAERE wdwe van Emanel VINCENT overleden binnen
dese prochie hebben aengegaen het ackord van uytkoop van successie op de supplianten met den
overlijden van denselven Emanuel VINCENT . . .
...
3de ougste 1779
------------------------------------------------------Gesien de requeste gepresenteert bij Joannes VAN DEN DRIESSCHE fs. Jan (Reg. .. fo 31v)
tot Everghem als oom ende naeste bestaenden vriendt van Jacobus VAN DEN DRIESSCHE sijnen
cosin unicque minderjaerighe weese achtergelaeten bij Frans supplianten broeder geweest bij Marie
VAN DE WALLE nu in huwelijck met Joannes BEIRNAERT, sijnen stiefvader daer bij te kennen
gevende dat binnen de stede van Audenaerde op den 3de 9bre 1778 is commen t’overlijden Joe Marie
Jacoba TRANTECAMP? geestelijcke dochter sonder lichamelijcke hoirs 9de sept. 1779
------------------------------------------------------Bundel 352 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1780)
D’onderschreven Jacobus SCHELSTRAETE ende Lieven VAN HEULE in de qualiteyt van voogden
over Marie Catharina ende Carolina SCHELSTRAETE beede minderjaerighe kinderen van Joannes
SCHELSTRAETE verweckt bij Catharine VAN HEULE thaeren 1ste huwelijck, mitsgaders over
Joanne VAN RENTERGHEM minderjaerighe dochter van Jacobus verweckt bij gheseyde Catharina
VAN HEULE thaeren 2de huwelijck bekennenvercocht te hebben aen den gemelden Jacobus VAN
RENTERGHEM s’weesen stiefvader ende vader eene behuysde ende bestalde hofstede met een
partijken landt gelegen in den wijck van Luchteren tsaemen groot 248 roen 9de febr. 1780
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Francies HORIE fs. Francies tot Dronghen, den (Reg. .. fo 137v)
welken deelvoogt wiert gecreert over de minderjaerighe weesen van Sr. Petrus Dominicus VAN
PEENE ende van Dorothea HORIE ende wiert belast SVG over te brenghen . . .20ste 7bre 1780
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Francies BEELAERT fs. Lieven tot hetselve Drongen (Reg. .. fo 138)
denwelcken deelvooght wiert gecreert over de minderjaerighe weesen van wijlent Norbertus VAN
HOOREBEKE ende van Judoca DHAENENS . . .
...
4de 8bre 1780
------------------------------------------------------Bundel 353 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1781)
Compareerde in persoone Pieter MOENTIENS fs. Geerard wonende in het (Reg. .. fo 91)
dorp welken comparant te kennen gaf dat hij om sijnen hoogen auderdom van ontrent 70 jaren als
gebrekelijke gesteltenisse van lichaem ende met flecken in het aengesicht van den kanker twelke een
ider van hem afzondert ende verschrikt ende oock buyten staet is sijn huyshauden ende lants
neeringhe voort te setten tensij met de hulp ende bijstand van Joannes HEYNDRICX ende sijne
huysvrauwe Caroline MOENTIENS sijne dochter ende schoonsone . . . soo verclaert hij
onwederroepelijck bij forme van uytgrootinghe gecedeert ende getransporteert thebben aen hun ende
thunder acceptatie eerst het recht van bijlevinge ende het paert inde catheylen tot in een partije land
gelegen op den boelenaere cauter groot ontrent 400 roeden . . .
14de april 1781
-------------------------------------------------------

384

Vervolg Bundel 353 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1781)
Compareerde in persoone Pieter ROGGHE fs. Olivier insetenen deser prochie (Reg. .. fo 163)
in den wijck Vierheckenen welcken comparant deelvoogt wiert ghecreert over Pieter ende Barnaert
ROGGHE fij Frans achtergelaeten weesen ten sterfhuyse van den selven Frans ROGGHE
overleden binnen dese prochie in den wijck Schuyterstraete den 6de 8bre 1780 4de april 1781
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Joannes DUJARDIJN swaegher van Livijne
(Reg. .. fo 169v)
PAEPENS fa. Joannes welcken comparant deelvoogt wiert gecreert over de vijf minderjaerighe
kinderen achterghelaeten ten sterfhuyse van de voorseyde Livijne PAEPENS overleden binnen
dese prochie den 18de maerte 1780 in den wijck van de Schuyterstraete daer ment noemt het
Paradijs ende wiert belast SVG over te bringen . . .
...
16de meye 1781
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DE ZUTTER fs. Stephanus insetenen deser (Reg. .. fo 178)
prochie in de Vierheckenen welcken comparant deelvoogt wiert gecreert over de minderjaerighe
kinderen achtergelaeten ten sterfhuyse van Pieter VAN DER HULST fs. Jacobus overleden binnen
dese prochie in den wijck van Baerelvelde op den . . . 1781 ende belast wiert over de weesen
SVG over te bringhen binnen de tijdt als naer costume
...
...
19de meye 1781
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter GOETGELUCK insetenen de prochie
(Reg. .. fo 224)
van Baerle welcken comparant deelvoogt wiert gecreert over de onderjaerighe weesen
achtergelaeten ten sterfhuyse van Norbertus GOETGELUCK overleden binnen dese prochie in
den wijck van Baerelvelde
...
...
5de 7bre 1781
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Geeraert WITTEVRONGEL fs. Pieter insetenen (Reg. .. fo 225)
deser prochie in den wijck van Vierheckenen welcken comparant deelvoogt wiert gecreert over de
weesen achtergelaeten sterfhuyse van Therese WITTEVRONGEL fa. Pieter overleden binnen dese
prochie in den wijck van Baerelvelde op den 23ste july 1778 . . .
31ste 8bre 1781
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Emanuel DE DAPPER fs. Adrianus insetenen
(Reg. .. fo 225)
deser prochie den welcken deelvoogt wiert gecreert over de minderjaerighe weesen achtergelaeten
ten sterfhuyse van Joanna Caroline DE BLAUWER met naemen Livinus, Judocus ende Joanna
Marie DE CLERCQ fa. Jooris ende belast wiert SVG over te brenghen . . .31ste oct. 1781
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter VAN HEULE insetenen deser prochie
(Reg. .. fo 228v)
in den wijck van Slindonck welcken comparant deelvoogt wierd gecreert over d’onderjaerighe
weesen achtergelaeten ten sterfhuyse van Frans VAN HEULE scomparants broeder overleden
...
...
14de 9bre 1781
binnen dese prochie den 12de 8bre 1781
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Anne Marie DE SCHUYTERE wdwe van (Reg. .. fo 259)
Joannes DE SMET woonende in den wijck Noorthout welcke comparante verklaerde sigh te stellen
ende constitueren als seker ende borghe selfs als principael over alsulcke sommen van penninghen
als de vier minderjaerighe weesen van Lieven DE VREESE sijn toecommende ten sterfhuyse van
Joanne DE VREESE hunne moeye overleden jonghe dochter aldaer . . .
31ste 8bre 1781
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven DE SCHUYTER fs. Jan inwoonder deser prochie den welcken
verklaerde onder sig berustende thebben een somme van 2 £ 13 sch. 2 gr. courant aencommende
de weese Petronelle DE SCHUYTER aud ontrent de 22 jaeren scomparants suster van alven bedde
ten wiens sterfhuys alhier SVG is overgebracht bij den overlijden van Marie Catherine VAN DER
CRUYSSEN fa. Frans haer moeye materneel gebeurt binnen de prochie van Baerle den 27ste juny
1776 ten wiens sterfhuyse onder andere hoir ende overgever van staet is bedegen Frans
VERCUYSSE voornoemt soverleden vader
...
...
Pieter DE WULF fs. Joos handelaere voogd over de weese Petronelle DE SCHUYTER
...
27ste juny 1781
-------------------------------------------------------
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Bundel 354 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1782)
Compareerde in persoone Jooris VAN LEEUWEN landtsman in Landeghem (Reg. .. fo 157)
welcken comparant sig verclaert te stellen als seker ende borghe over Pieter VAN LEEUWEN sijnen
broeder tot t’selve Landeghem voor de proces costen ende rapporten de gonne hij alhier in sijne
saecke als heesschere bij requeste van den 13de nov. 1782 contra Livijne ende Catharine BUYSSE
binnen dese prochie van Dronghen verweerders tsijnen laste ende thunnen proffijte . . .
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Frans D’HERTOGHE woonende binnen de
(Reg. .. fo 318v)
prochie van Poucques welcken comparant versocht te worden gecreert als deelvoogt over het eenigh
onderjaerigh kindt van Laureys JOOS verweckt bij joanna D’HERTOGHE ende alsoo oom
materneel van de voornoemde weese
19de maerte 1783
------------------------------------------------------Compareerde in persoonen Elias CORDI welcken comparant versocht (Reg. .. fo 323v)
te worden paternelen voogt over de weesen achtergelaeten bij Marie VLERICK overleden den
24ste maerte 1783 die sij thaeren eersten huwelijcke gewonnen heeft met Jan Baptiste DE CORDIER
ende Pieter VLERICK broeder van de voornoemde Marie denwelcken insgelijcx versocht te worden
te worden gecreert maternelen voogt, alsmede te worden gecreert deelvoogt over d’unicque weese
die de voorseyde Marie VLERICK gewonnen heeft thaeren 2de huwelijcke met Adriaen COCQUYT
fs. Jan . . .
...
...
26ste maerte 1783
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Frans D’HAENENS fs. Joannes woonende
(Reg. .. fo 344)
alhier ten dorpe welcken comparant sig verclaerde te stellen ende constitueren als seker ende borge
verbonden als principael over Pieter DE ROOSE fs. Jan houder bleven ten sterfhuyse van Anna
Therese VERBAERE fa. Jan overleden binnen dese prochie in de vierheckens den 23ste dec. 1782
dit voor geheel den SVG . . .
...
...
14de meye 1783
------------------------------------------------------Compareerde in persoonen Elias CORDIER ende Pieter VLERICK welcke (Reg. .. fo 349)
comparanten overgebracht hebben den SVG ten sterfhuyse van Marie VLERICK ende voogden
pater ende materneel over de vier minderjaerighe kinderen achtergelaeten bij Marie VLERICK
thaeren 1ste huwelijck verweckt met Jan Baptiste DE CORDIER eersten comparant gewesen
broeder . . .
...
...
gepasseert in vierschaere van den 28ste meye 1783
------------------------------------------------------Supplierende verthoont reverentelijck Jacobus Josephus VAN DEN DRIESSCHE fs.
wijlent Franciscus ende Marie VAN DE WALLE oud ontrent de 24 jaeren, dat hij zigh verscheyde
jaeren geoefent heeft in het smeden, sigh geerne soude etabliseren als baes smet 24ste 8bre 1783
Bijgevoegd extractum baptismal ecclesia parochialis de drongen
Den 18de 9bris 1759 baptisavi jacobum josephum filium francisci VAN DRIESSCHE ex oostacker
et Marie VAN DE WALLE ex aersele conj. natum hodie mane circa medium octave suscept.
Josephus VERDONCK et Joanna VAN DRIESSCHE
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Emanuel JOOS fs. Laureyns woonende op
(Reg. .. fo 366)
d’heerlijckhede van Overmeersch welcken comparant hem verclaert te stellen als seker ende borghe
verbonden als principael over Laureyns JOOS fs. Pieter houder bleven ten sterfhuys van Joanna
D’HERTOGHE dit voor geheel den SVG ende wel voor al het gonne de weese Pieter Augustijn
JOOS daerbij is te goetcommende
...
...
3de 7bre 1783
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven STOCKMAN fs. Pieter den welcken als (Reg. .. fo 374v)
naeste bestaenden bloedtvriendt van de weesen deelvoogt wiert gecreert over Anne ende Dorothea
STOCKMAN fa. Frans tsijnen huwelijck verweckt met Anna DE RO met het overlijden van den
voornoemden Frans STOCKMAN
...
...
15de 8bre 1783
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter VAN DE GEHUCHTE fs. Jacques
(Reg. .. fo 374v)
welcken comparant als naest bestaenden vriendt causa sijne huysvrauwe . . . . DE VREESE
deelvoogt wiert gecreert over de weesen van Frans DE VREESE . . .
1ste 8bre 1783
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Bundel 355 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1784)
Compareerde in persoone Joannes DE PLA fs. Jacobus woonende tot
(Reg. .. fo 393)
Ste Martens Leerne ende alhier present welcken comparant hem verclaerde te stellen ende
constitueren als seker ende borge selfs als principael over de voogden pater ende materneel van
de weesen van 1ste bedde van wijlent Pieter DE SCHRIJVER . . .
31ste maerte 1784
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Joannes ICKET fs. Pieter inwoonder deser prochie (Reg. .. fo 393)
welcken comparant deelvoogt paterneel wiert gecreert over Pieter, Gerulphus, Livinus ende Isabelle
Theresia ICKET fs. Maximiliaen gewonnen bij Joanna VYNCKE mits den overlijden van den
voornoemden hunnen vader Maximiliaen ICKET . . .
...
26ste nov. 1783
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jacobus MAES fs. Bertholomeus woonende binnen (Reg. .. fo 424)
de prochie van Meerendre ende alhier present welcken comparant als cosin paterneel deelvoogt wiert
gecreert over de ses minderjaerighe kinderen achtergelaeten bij Jan Baptiste MAES overleden in
dese prochie die hij soo tsijnen eersten als tweeden huwelijcke heeft verweckt 1ste 7bre 1784
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter GILLIS fs. Lieven woonende ter prochie (Reg. .. fo 428)
van Severen welcken comparant hem verclaerde te stellen ende constitueren seker ende borge selfs
als principael over Marie GILLIS fa. Pieter houderigghe bleven ten sterfhuyse van Joannes Baptiste
DE VREESE dit in proffijte van de ses weese kinderen
...
1ste 7bre 1784
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Bernardus TOCH in huwelijck met Theresia
(Reg. .. fo 431v)
DE RONNE fa. Pieter welcken comparant staende ende administrerende voogt wiert gecreert over
de nog vijf minderjaerighe weesen met naemen Marie, Joannes, Livijne, Joanna ende Frans DE
RONNE achtergelaeten bij wijlent Pieter DE RONNE ende Maria Magdalena GOOSENS, broeders
ende susters van den comparant causa uxoris . . .
...
13de oct. 1784
------------------------------------------------------Bundel 356 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1785)
Compareerde in persoone Pieter SERWEYTERS fs. Adriaen welcken comparant deelvooght wierdt
gecreert over de ses minderjaerighe kinderen van wijlent Frans SERWEYTERS s’comparantens
broeder die hij geduerende sijn huwelijck gewonnen heeft bij dhouderigghe 2de maerte 1785
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter HEYE fs. Joannes ende Frans SNAUWAERT fs. Pieter beede
woonende in den wijck Luchteren ende Keuse welcke comparanten onder de clausule solidaire
hun verclaerde te stellen seker ende borghe selfs als principaele over Catharina HEYE fa. Jan
houderigghe bleven ten sterfhuyse van Frans SERWEYTERS ende in proffijte van de ses
minderjaerighe kinderen achtergelaeten bij den voornoemden Frans SERWEYTERS gewonnen met
de voornoemde Catharine HEYE
...
...
2de maerte 1785
------------------------------------------------------Compareerde voor officiier absent Bailliu Burghmeester ende Schepenen der heerlijckhede van
s’ Graevenaerzeele in persoonen Pieter OLIVIERS ende Frans DE SCHUYTER woonende binnen
de prochie van Deurle welcke comparanten hebben verclaert dat sij overgevers van staet ten
sterfhuyse van Joannes VAN BEVEREN mits Marie OLIVIERS hauderigge bleven oock korts
daernaer is komen te overleyden
...
...
2de 9bre 1785
------------------------------------------------------Joannes VAN BEVEREN fs. Lieven bij Joanna CRAEYENAERE
overl. Deurle op den 26ste dec. 1783
He.: Marie Francoise OLIVIERS fa. Joannes te vooren wdwe van wijlent Caerel DE SCHUYTER
fs. Pieters die gheduerende het huwelijck met dito VAN BEVEREN geene kinderen en hebben
verweckt nochte achtergelaeten oversulckx dat de voogden over de weesen thaeren 1ste huwelijck
verweckt bij Caerel DE SCHUYTER desen staet over de gheseyde hauderigghe sijn presenterende
aen Joannes Frans SCHELSTRAETE paternelen vooght over de weese Joanna Marie CORNELIS
fa. Pieter bij Catharine VAN BEVEREN eyghen suster van den overledenen
7de jan. 1784
Huwelijckscontract voor notaris Gillis MOERMAN op 25ste jan. 1777
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Vervolg Bundel 356 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1785)
Gesien de requeste gepresenteert bij Ferdinand POLFLIET fs. Jacobus op S.H.Krist tot Gendt in
qualiteyt van grootvader paterneel van Ferdinand POLFLIET minderjaerighe weese van Joannes
ende van wijlent Joanna Catharina VERHOEVEN oud ca. 7 jaeren daerbij verthoonende dat hij
tsedert het vertreck van Joannes POLFLIET buyten dese lande ende het overlijden van de
voornoemde Joanna Joanna Catharina VERHOEVEN de weese tot sigh getrocken heeft ende
onderhouden heeft van haet ende dranck ende bereydt is te continueren, dan gemerckt alsnu met
den overlijden van Pieter CELIE fs Livinus gewoont hebbende tot Laerne de meergemelde weese
in desselfs successie te goet comt tot 3 £ 13 sch. ende 4 gr. . . .
...
...
Verclaerende Ludovicus BEKAERT in huwelijck met Joanna Marie POLFLIET sweesen oom
ende moeye daerinne te consenteren . . .
...
...
5de jan. 1785
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Francies SCHELSTRAETE fs. Judocus (Reg. .. fo 5)
woonende binnen dese prochie welcken comparant hem verclaerde te stellen als seker ende borghe
selfs als principael over Jacobus HYDE in huwelijck in huwelijck met Caroline SCHELSTRAETE
die te vooren wdwe was van Pieter DE SCHRIJVERE ende in proffijte van Regina ende Augustinus
DE SCHRIJVERE beede weesen van Pieter ende Caroline SCHELSTRAETE 16de febr. 1785
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Judocus SERGEANT fs. Gillis woonende (Reg. .. fo 5)
in den wijck Keuse welcken comparant deelvooght wierdt gecreert over de acht weesekinderen
achtergelaeten bij Geeraert SERGEANTs’comparants broedere die hij geduerende sijn huwelijck
met d’houderigghe Joanna DE SCHEPPER fa. Pieter gewonnen heeft
16de febr. 1785
------------------------------------------------------D’onderschreven Pieter VAN DE GHEHUCHTE fs. Lieven in huwelijck met (Reg. .. fo 221)
Joanna DE MEYER te voorent weduwe van Ferdinand DE SMET woonende binnen dese prochie
bekent ende verclaert over dhelft mitsgaders een achtste paert in het wederdeel aen hun
competerende bij uytgrootinghe vercocht thebben jegens Francies FORTIE ende sijn huysvrauwe
Rosa DE SMET benevens Francies DE SMET soo over sigh selven als hem sterck maeckende over
sijnen boreder Augustinus DE SMET voorts Pieter DE SMET jonghman sijn selfs, Pieter
GERNAERT in huwelijck met Marie DE SMET alsook Christoffel DE BAETS tot Sleyne in
huwelijck geweest met Carline DE SMET als vader ende vooght over sijne vier minderjaerighe
kinderen met naemen Pieter, Lievijn, Jacobus Francies, Jacobus Bernardus ende Joanna Marie, ende
Benedictus ROGIERS in huwelijck geweest met Susanna DE SMET als vader ende vooght over sijn
kind Joanna Ferdinanda al kinderen ende schoonkinderen van wijlent Ferdinand DE SMET op
aggreatie van Burghmeesterende Schepenen van Everghem oppervoogden van de weesen vercocht te
hebben aen Pieter CANNOOT binnen dese prochie van Dronghen een behuysde ende beschuerde
hofstede geleghen langhs de beekstraete groot in erfven ontrent 524 roeden . . .18de febr. 1785
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Marcus Josephus VAN HEULE oom materneel causa uxoris van de
weese Regina MOENTJENS woonende in Waerschoot oudt 21 daegen achtergelaeten bij Anna
Judoca D’HEM ende gewonnen met Pieter MOENTJENS hauder bleven, welcken comparant
deelvoogt wiert gecreert
...
...
27ste april 1785
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Joannes MOENTJENS fs. Frans woonende binnen dese prochie welcken
comparant hem verclaerde te stellen seker ende borghe over Pieter MOENTJENS sijnen sone, dit
voor al het gonne hij schuldigh aen sijne minderjaerighe dochter Regina 27ste april 1785
------------------------------------------------------Gesien de requeste gepresenteert bij Frans VAN DE GEHUCHTE ende
(Reg.213 fo 33)
Angeline DOBBELAERE sijne huysvrauwe woonende in den wijck Assels de leste als moeder ende
voogde over haere kinderen verweckt in 1ste huwelijck met wijlent Pieter Amandus VAN POUCKE
daer bij verthoonende dat ten laste der supplianten over d’helft ende ende ten laste der voornoemde
kinderen als hoirs van hunnen vader over de wederhelft geloopen heeft eene rente van 600 guldens
courant capitaels crois 3 £ 10 sch. courant tjaers ten proffijte van wijlent de wdwe van Sieur
Joannes MINNOODT in Gendt. . .
...
...
12de 8bre 1785
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Vervolg Bundel 356 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1785)
D’onderschreven Pieter DE SMET fs. Guilliame weduwaer ende houder bleven ten sterfhuyse van
wijlent Marie DE SCHUYTER, Louis DE BUCK ende Livijne DE SCHUYTER sijne huysvrauwe
Maximiliaen DE SCHUYTER, Joannes ende Geeraert DE SCHUYTER, Joannes TAETS ende
Marie Anne DE SCHUYTER sijn huysvrauwe, Joannes LOOTTENS ende Joanna DE SCHUYTER
sijne huysvrauwe, Anthone VERLINDEN ende Josepha DE SCHUYTER sijne huysvrauwe Livinus
DE DAPPER ende Pieternelle DE SCHUYTER sijne huyvrauwe, mitsgaders Pieter, Lievens Frans
ende Joanne Louise DE SCHUYTER; Daniel VAN DER HULST ende Pieternelle DE SCHUYTER
sijne huysvrauwe, dese vier leste soo over hun selven als hun sterck maeckende over Carel DE
SCHUYTER, alle hoirs ende erfgenaemen van graet van hoorije ten sterfhuyse voornoemt
verclaeren op instel ende verhooghinghen op den 12de meye lestleden vercocht thebben aen Pieter
VLERICK een hofstedeken schuere stallen boomen ende haeghen mitsgaders drooge ende groene
catheylen geleghen in den wijck van Halewijn groot 204 roeden en alf paelende zuyt oost
d’Alewijnstraete zuyt west Joannes TAETS noort een straetjen ende oost Maximilianus DE
SCHUYTER Item een partije landt geleghen als voren groot 242 roeden . . . 19de july 1785
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Francies TOCH fs. Lieven woonende in den wijck Luchteren welcken
comparant deelvoogt wiert gecreert over de weesen van Joannes VERMEIRE die hij geduerende sijn
huwelijck gewonnen heeft met wijlent . . . . TOCH suster van den comparant 26ste 8bre 1785
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Marten TOCH fs. Andries in den wijck Luchteren (Reg. .. fo 34)
welcken comparant deelvoogt wiert gecreert over de weesen van Jan DE SCHUYTER die hij
geduerende sijn huwelijck met wijlent Isabelle Therese TOCH heeft gewonnen 24ste 9bre 1785
------------------------------------------------------Bundel 357 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1785)
Compareerde in persoone Joannes VAN DEN KERCKHOVE fs. Livinus insetenen deser prochie
den welken sig verclaerde te stellen seker ende borge verbonden als principael over Pieter
BAUTERS fs. Andries ontfanger van pointijngen ende settijngen der selver prochie 1786
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Benedictus Daniel VERCAUTERE fs. Frans
(Reg. .. fo 46v)
landtsman in dese prochie gewesenen deelvoogt over de naerschreven weesen welken comparant
verclaerde hem te stellen ende constitueren als seker ende borge verbonden als principael over
Catharina Judoca VERSLUYS weduwe van wijlent scomparants broeder Judocus VERCAUTEREN
ende in proffijte van sijne twee minderjaerighe kinderen . . . . . .
1ste maerte 1786
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Joseph DE DECKER in huwelijke met
(Reg. .. fo 52v)
Isabelle Therese DE MUYTER tot Landegem welken comparant verclaerde te vlieden ende
repudieren den sterfhuyse van Lieven BOGHAERT overleden den 6de maerte 1784 laetende alles
in schaede ende baete aen den gonnen die het behoort. . .
...
29ste maerte 1786
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Joannes DE PLAE fs. Jacobus ende Pieter Francies VAN DER
PLAETSEN fs. Nobertus beide inwoonders van Ste Martens Leerne welke comparanten onder de
clausule solidaire van een voor al en elck voor aendere hun verclaerden te stellen ende constitueren
als sekers ende borgen verbonden als principael over Norbertus VAN DER PLAETSEN voogt
materneel over de weese Marie Rosa DE SCHRIJVER gewonnen met Lucia VAN DER PLAETSEN
dit voor alle het gonne de weese te goet comt . . .
...
12de april 1786
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Livinus DE MUYTER fs. Livinus tot Gend den welken in consequentie
van de authorisatie tot effecte naerschreven van ons bekomen in sijne qualiteyèt van staenden ende
administrerenden voogd over Marie Catharine, Pieter Francies, Livinus Joos ende Marie Judoca
DE MUYTER nog minderjaerige kinderen van wijlent Joannes ende Joanna BOGAERT verclaert
te renuncieren de successie op de voornoemde kinderen vervallen met de dood van hunnen
grootvader materneel Livinus BOGAERT overleden binnen dese prochie den 6de maerte 1784
begerende bijdien over de weesen geene baete te heffen nochte commer te gelden 5de july 1786
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Vervolg Bundel 357 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1785)
Compareerde in persoone Lieven VAN HULLE woonende ter prochie van Vinderhaute welken
comparant als naesten bestaenden bloedtvriendt deelvoogt wiert gecreert over de weesen van
Norbert GOETGEBUER de selve verstorfven met de doodt van Godelieve VAN KERREBROUCK
hunne moeder overleden in Dronghen den 26ste april 1786 . . .
4de meye 1786
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Silvester VAN DEN SAFFELE fs. Silvester (Reg. .. fo 76v)
woonende binnen de prochie van Evergem in huwelijck met Anne Marie VAN HOVE fa. Jan,
welken comparant staende ende administrerende voogd gecreert wierd over de minderjaerighe
kinderen Marie Anne ende Pieter VAN HOVE kinderen van den voornoemden Jan VAN HOVE
verweckt bij wijlent Marie DE VOGELAERE
...
11de 8bre 1786
------------------------------------------------------Bundel 358 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1786-1787)
Compareerde in persoone Francies HOORIE fs. Jan woonende in het dorp (Reg. .. fo 32v)
welken comparant als bloed vrient van de weesen deelvoogt wiert gecreert over de weesen van
Pieter Dominicus VAN PEENE gewonnen bij N. HOORIE als hoir ten sterfhuys van Jacobus
HOORIE sweesen grootvader . . .
...
...
29ste maerte 1786
------------------------------------------------------D’onderschreven Pieter ende Danneel JOÉ alsmede Isabella Petronella VAN GATSE fa. . . . ende
van Marie JOÉ fa. Anthone, Godelieve VAN DER HULST, Jacobus DE SMEDT, Lucia DE
SMEDT in huwelijck met Francis SCHOLLIER, Francis ende Judocus SCHOLLIER fs. Jans ende
van Joanna DE SMEDT alle kinderen ende kints kinderen van den voorseyde Goddelieve VAN DER
HULST die sij gewonnen heeft t’haeren 2de huwelijcke bij Lieven DE SMEDT, Pieter Frans DE
CLERCK fs. Joseph ende van Joanna DE SCHUYTER fa. Jacquemijntjen VAN DER HULST,
Joseph HAEVERMAETE in huwelijck met Lucia VAN DEN AVIJLE ende alsoo styfvader ende
voogt over de twee minderjaerighe kinderen achtergelaeten bij Joannes DE CLERCK sijnen
voorsaet, Maria DE SCHUYTER wdwe van Lieven VAN DAMME, Josijntjen DE SCHUYTER in
huwelijck met Jan WIEME, Francoise DE SCHUYTER wdwe van Lieven VAN HECKE, Pieter
JOOS, Livijne JOOS in huwelijck met Guillaume VAN RENTERGHEM beede kinderen van
Lauwereyns ende Livijne DE SCHUYTER, Jacobus Marie Anne end Marie DE ROOSE fs. Frans
ende Catharina DE SCHUYTER alsmede den voorseyden Frans DE ROOSE als vader en voogt over
sijne twee minderjaerighe kinderen met naeme Carolina ende Pieternelle al kinderen ende kints
kinderen van Jacquemijntjen VAN DER HULST fa. Pieter voorseyt, Augustinus VAN DER HULST
fs. Joannes ende Anne Marie BUYLAERT, Joanna VAN DER HULST wdwe van Judocus
GAUBEEN, Marie Anna in huwelijck met Jan MARTENS, Caroline VAN DER HULST in
huwelijck met Sebastiaen GOETGELUCK alle kinderen van Joannes VAN DER HULST ende van
Anna Marie BUYLAERT, Danneel VAN DER HULST fs. Frans en van Goddelieve GOETHALS,
Judocus COVIJNS in huwelijck met Pieternelle VAN DER HULST fa. Frans ende Godelieve
GOETHALS alle kints kinderen van den voorseyden Pieter VAN DER HULST ende Livijne VAN
DER STICHELE, Caroline VAN DER HULST fa. Jacobus ende Marie Anna DE CLOET in
huwelijck met Joannes DE SUTTER, Pieter CLOOSTERMAN in huwelijck met Marie Anna
MARTENS die wdwe was van Pieter VAN DER HULST fs. Jacobus voorseyt ende alsoo styfvader
ende voogt over sijn vijf minderjaerighe kinderen, Lieven VAN DE COTTE in huwelijck met Marie
VAN DER HULST fa. Augustijn ende Joanna VAN DER MEERSCH, Frans VAN RENTERGHEM
in huwelijck met Francoise VAN DER HULST, Pieter DE VRIENT in huwelijck met Carolina
VAN DER HULST al kinderen van Augustinus VAN DER HULST met Joanna VAN DER
MEERSCH ende kints kinderen van Pieter tsijnen 2de huwelijck met Pieternelle DE BACKER ende
alsoo hoirs ten sterfhuyse van Francoise VAN DER HULST wdwe van Lieven WIEME die dochter
was van den geseyden Pieter ende Pieternelle DE BACKER verclaeren op instel ende verhoogingen
op den 21ste maert 1789 door den heer Jan Frans DE DEKEN ende Sebastiaen HOECK vercocht te
hebben aen Jan Baptist GEIREGAT als commant van Gerulphus DIERICKX te weten eene
behuysde hofstede binnen de prochie van Dronghen op het dorp groot ontrent 184 roeden in pachte
gebruyckt bij Joannes DE SUTTER . . .
1ste april 1789
-------------------------------------------------------
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Vervolg Bundel 358 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1786-1787)
Compareerde in persoone Jan VAN HUFFEL fs. Jan tot Landegem welken (Reg. .. fo 123v)
comparant hem verclaert te stellen als seker ende borge verbonden als principael over Livinus
SNAUWAERT fs. Pieter inwoonder deser prochie hauder bleven ten sterfhuys van Catharina
HEYE overleden op den 17de dec. 1787 dit van alsulke paerten ende deelen als den voornoemden
Livinus SNAUWAERT schuldig gebleven is aen de vijf minderjaerighe weesen volgens de
liquidatie gemaekt op den SVG den 9de april lestleden
...
2de july 1788
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Francis DE KEUKELAERE welken comparant (Reg. .. fo 170)
deelvoogt gecreert wiert over de weesen van Livine DE KEUKELAERE overleden in den wijk
van de Schuyterstraete alwaer houder bleven is Livinus VAN POUCKE
28stejan. 1789
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Judocus VAN POUCKE inwoonder der prochie (Reg. .. fo 170v)
van Aeltere welken comparant hem verclaerde te stelle seker ende borge verbonden als principael
over Livinus VAN POUCKE hauder bleven ten sterfhuyse van Livine DE KEUKELAERE
overleden binnen dese prochie in de Schuyterstraete op den 24ste aug. 1788 28ste jan. 1789
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Carel CLAYS insetenen van Vosselaere welken (Reg. .. fo 187)
comparant deelvoogt wiert gecreert over de weesen ten sterfhuyse van Pieternelle CLAYS
overleden op den 4de july 1789 alwaer houder bleven is Pieter PIETERS
31ste ougste 1789
------------------------------------------------------Bundel 359 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1788-1789)
De papieren in dit bundel zitten kennelijk niet op hun plaats
Compareerde in persoone Maximiliaen DE GRAEVE fs. Jacobus
(Reg. .. fo 259)
woonende binnen de prochie van Ste Denijs den welcken als oom materneel uyt de hoofde van sijne
huysvrauwe Anne Marie CORIJN deelvoogt wiert gecreert over de 4 minderjaerighe kinderen van
wijlent Jacobus DE SCHUYTER fs. Gillis gewonnen met Marie CORIJN 20ste febr. 1782
------------------------------------------------------D’onderschreven Caerel ende Norbertus DE KESEL
(Reg. .. fo 134)
alsmede Joseph DE KESEL hunnen vader bekennen van op den 27ste april 1780 vercocht thebben
aen Lieven BOCQUE een hofstedeken met de schuere ende stallen ende alle voordere drooghe ende
groene catheylen daer op staende gheleghen in den wijck van Keuse oost de rapestraete suydt west
ende noort Pieter MORTIER ende Caerel CORTVRIENT groot in erfven ontrent een ghemet de
vercoopers toecommende bij versterfte van Pieter Frans DE KESEL hunnen broeder ende sone van
den voorseyden Joseph DE KESEL . . .
...
20ste meye 1782
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Franciscus DE ROOSE welcken comparant
(Reg. .. fo 259v)
wiert gecreert als materneelen voogt over de weesen van sijne suster Petronelle DE ROOSE
overleden binnen dese prochie den 18de july 1782
...
...
29ste july 1782
------------------------------------------------------Obiit den 22ste ougst 1782 Joannes LIPPENS fs. Domijn ende Mari CLAYS overleden binnen de
stede van Nevel jonckman waervan sijne clederen ende lijnwaet publicquelijck sijn verkocht ende
daer van betaelt de schulden soo vn funerayle als alle andere door Pieter VLERICK joir in desen ,
naer welcke betaelinghe noch suyver goet is ter somme van 8 £ 7 sch. 3 gr. ende 6 dnrs dewelcke
den voorseyden Pieter VLERICK heeft betaelt aen d’hoirs soo van den geheele bedde als van alfve
bedde en is desen dienende voor corte liquidatie als hier naer volght
De kinderen van Elisabeth LIPPENS suster van den overledenen moeten hier hebben totter helft
doorgaende ende hun paert ende deel benevens de gonne van den alfven bedde beloopt als volght
Voor de vier kinderen te weten Christina, Joanna, Franciscus en Livijne 1 £ 6 sch. 2 gr. 4 dnrs
De kinderen van Domijn LIPPENS te weten Frans, Joris, Domijn, Marie ende Pieternelle voor
ieder tot 4 sch. 2 gr 5 dnrs
De kinderen van Guislijn FORTIE gewonnen met Josijntjen COCQUYT te weten Marten, Pieter
Barbarinne ende Livijne voor ieder tot 5 sch. 3 gr. 4 dnrs
Lieven CRIEL fs. Lieven moet hebben 1 £ 11 gr.
15de 7bre 1782
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Vervolg Bundel 359 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1788-1789)
Joannes DE RONNE fs. Lieven
overleden onbedegen in Dronghen op den 27ste meye 1782 in den wijck van Noorthaut
Hoors: Geeraert DE RONNE, Lieven VERBIEST in huwelijck met Judoca DE RONNE ende
Lieven DE CEUCKELAERE als vader ende vooght over sijn unicq minderjaerigh kindt verwweckt
bij Francoyse DE RONNE alle drije kinderen ende kleynkinderen van Anthone DE RONNE die
eygen broeder was van den overledenen, voorts Joannes, Anthone, Lieven, Francies, Carel ende
Augustinus DE RONNE, Joseph VAN HEULE in huwelijck met Caroline DE RONNE, Francies
COCQUYT getrouwt met Joanna DE RONNE, Andries TOCH in huwelijck met Marie DE RONNE
ende Livijne DE RONNE jonge dochter beth de 25 jaeren haer selfs alle kinderen van Francies DE
RONNE, mitsgaders Francies GOOSSENS als voogt over de ses weesen van Pieter DE RONNE
die oock sone was van Francies voornoemt welcken Francies oock eygen broeder was van den
voorseyden overledenen.
Welcken staet heeft doen maecken den voornoemden Geeraert DE RONNE
Gronden van erfven te weten eene maeymeersch gelegen in Ste Maria Leerne in de Leymeerschen
groot 225 roeden ende die vercocht is aen Lieven VERBIEST voor de somme van 120 £ 15 gr.
6de oct. 1782
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Gillis WESTHUYSE insetenen der prochie van (Reg. .. fo 285v)
Vosselaere als cosijn materneel over de onderjaerighe weese Pieter Frans DE PUYT achtergelaeten
ten sterfhuyse van Adriaene D’HAENENS overleden binnen dese prochie in den wijck Baerelvelde
12de juny 1782
den 12de meye 1781 ende belast wiert SVG over te bringhen
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Bernardus RIJCKENBOER fs. Jan landtsman
(Reg. .. fo 320v)
binnen dese prochie welcken comparant hem verclaerde te stellen ende constitueren als sekerende
borge selfs als principael over Jacobus DE GRAEVE voor den staet in baeten ende commeren
geformeert ten sterfhuyse van Marie CORIJN weduwe van Jacobus DE SCHUYTERE
...
ende mits desen oock te stellen als seker ende borge voor d’handelinge ende administratie bij den
voornoemden Judocus DE GRAEVE (= Jacobus ?) in qualiteyt van staende ende administrerenden
voogt
...
...
20ste febr. 1782
------------------------------------------------------Bundel 360 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1790-1791)
Gesien de requeste gepresenteert van wegen Petronelle VAN DE PUTTE (Reg. .. fo 207)
moeder ende voogde over de minderjaerighe kinderen verweckt in haer 1ste huwelijck, huysvrauwe
van Pieter DE SCHUYTER ende te vooren van wijlent Pieter FORTIE geassisteert met haeren man
mitsgaders Livinus VAN DE GEHUCHTE in huwelijck met Joanne CALLOOT oom materneel ende
deelvoogt over de minderjaerighe kinderen achtergelaeten bij wijlent Gislain FORTIE ende
Petronelle CALLOOT alle binnen dese prochie overleden daerbij verthoonende dat sij supplianten
omme met de voordere hoirs van Gislain FORTIE ende Petronelle CALLOOT te geraeken uyt
gemeensaemhede der immeubele goederen door de overledenen achter gelaeten. . .14de april 1790
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven SERWEYTERS fs. Adriaen
(Reg. .. fo 133)
in de Vierheckenen denwelcken hem verclaerde te stellen seker ende borge verbonden als principael
over Joanna SERWEYTERS fa. Adriaen houderigghe bleven ten sterhuyse van Pieter DE WULF
fs. Joos overleden binnen dese prochie in de maent febr. 1788 . . .
16de juny 1790
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter D’HAENENS fs. jan in den wijck noorthaut welcken comparant
hem mits desen verclaerde te stelle als seker ende borge verbonden als principael over Pieternelle
VAN BEVEREN houderigge bleven ten sterfhuyse van Philippe COPPENS fs. Jan overleden
binnen dese prochie op den 27ste 8bre 1790 . . .
...
27ste 8bre 1790
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Sieur Christiaen ROGIERS als grootvader
(Reg. .. fo 236)
materneel over de weese van Emanuel COPPENS die hij gewonnen heeft bij wijlent Joanne Therese
ROGIERS ende deelvoogt wiert gecreert over de weese met naeme Sophia . . .13de nov. 1790
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Vervolg Bundel 360 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1790-1791)
Compareerde in persoone Livinus BEELAERT fs. Josephus landtsman in (Reg. .. fo 272)
den wijck Luchteren welken comparant verklaerde dat oder hem berust eene somme van 5 £ 8 gr.
en 7 dnrs vlaems coutrant competerende Caroline oud 14 jaeren, Joannes Francies oud 12 jaeren,
Joanne Marie oud 10 jaeren, Pieter aud 8 jaeren, Petronelle aud 6 jaeren, Marie Christina aud
vijf jaeren ende Marie Anne BEELAERT aud drij jaeren sijne seven kinderen verweckt tzijnen
huwelijcke met wijlent Marie Catherine SCHATTEMAN van wiens successie alhier SVG is
overgebragt bij den overlijden van hemlieden grootvader materneel Geeraerd SCHATTEMAN
fs. Joannes insetenen geweest deser prochie . . .
...
Ende is over hem seker ende borge verbonden als principael Pieter Augustinus VAN DE WALLE
fs. Augustinus alhier present
...
...
20ste july 1791
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Francies FAELENS woonende binnen de prochie (Reg. .. fo 275v)
van Ste Martens Leerne oom causa uxoris over de weesen van Jacobus DE SMEDT gewonnen bij
Christina DE VREESE welken comparant deelvoogt wierd gecreert over de weesen met naemen
Rosa Magdalena ende Jacobus DE SMEDT . . .
...
3de sept. 1791
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Herman BELLECOSTER binnen dese prochie
(Reg. .. fo 275v)
oom causa uxoris over de weesen van Francoise BERSOEN overleden huysvrouwe van Joannes
GOETGEBUER welken comparant deelvoogt wierd gecreert over de weesen van Joannes
GOETGEBUER ende belooft over te brengen SVG . . .
...
22 sept. 1791
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jacobus Frans CODDENS fs. Jan woonende binnen dese prochie oom
materneel ende deelvoogt gecreert over de drij minderjaerighe weesen van Jan Frans DE WULF
gewonnen bij wijlent Marie Judoca CODDENS die scomparants suster was 24ste dec. 1794
------------------------------------------------------Livinus DE DONCKER fs. Francois gewonnen bij Catharina GEYLEN
overl. den 14de meye 1790
(slechts één blad met deze gegevens)
zegel 1791
------------------------------------------------------Bundel 361 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1792-1793)
D’onderschreven Laureyns DE WITTE fs. Passchier houder bleven ten sterfhuyse van Judoca
D’HONDT overleden binnen de prochie van Dronghen op den 1ste febr. 1792 ende sijne medehoirs
Joris HAEMELIJNCK als vader ende vooght over sijne minderjaerighe dochter Joanna Regina die
hij gewonnen heeft bij Marie Marie Magdalena D’HONT, Pieter D’HONT, Caerel TOLLENAERE
als vader ende vooght over Pieter Frans gewonnen bij Livijne D’HONT, Frans VERBIST in
huwelijck met Pieternelle D’HONT, Philippe SLOCK in huwelijck met Joanne D’HONT verclaeren
op instel ende verhoogijnghen met het doen van drij sondaghsche kerckgeboden van op den 3de
maerte lestleden 1792 onder den 1ste coop door den officier Sebastiaen HOECK t’onsen versoecke
verkocht aen Joannes DE VREESE een behuysde hofstede geleghen in den wijck de Schuyterstraete
ontrent de herberghe De Roose abouterende oost de straete suydt Marten DE BAETS noort west
sijn selfs groot ontrent 200 roeden dit ter reserve van 18 roeden die niet mede verkocht worden,
item een partije landt geleghen als vooren abouterende oost de voorseyde hofstede ende Marten
DE BAEDTS suydt d’heer VAN WIJCK en den voorseyden DE BAETS west den herrewegh ende
noort sijn selfs groot ontrent 250 roeden, onder den 2de coope nogh een huyseken staende op den
noortkant van de hofstede groot 18 roeden abouterende noort oost de straete suydt sijn selfs ende
noort west Joannes DE VREESE in pachte gebruyckt bij de weduwe Jan HUTSEBAUT
...
onder den 3de coop een partijken landt gelegen als vooren ghenaemt het paradiseken ofte bosselken
abouterende oost d’heer VAN WIJCK suydt Joannes LIJBAERT west Pieter DE WULF en Marten
DE BAEDTS noort west mijn heer DE BRABANDER groot 150 roeden, onder den 4de coop noch
een partijken landt geleghen als vooren groot 117 roeden op bernaerts dal, abouterende suydt oost
den herrewegh suydt den marquis van Deynse west den doschwegh . . .
22ste maerte 1792
-------------------------------------------------------
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Vervolg Bundel 361 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1792-1793)
Compareerde in persoone Pieter, Joannes Francies ende Joanna Catharina (Reg. .. fo 218)
TEMMERMAN kinderen van Matthisa ende van wijlent Barbarina HAECK doende de lantsneringhe
binnen dese prochie welke comparanten onder eed hebben verklaert niet voorzien te zijn van eenige
voordere stucken acten ofte bescheeden renversaelen of andere zoo die zouden mogen genaemt zijn
relatif to het object der naerschreven contestatie anterieur of posterieur. . . . . .
...
. . . ende over wijlent Livinus TEMMERMAN hunnen gestorven broeder . . . 8ste meye 1793
------------------------------------------------------Gesien de requeste gepresenteert bij Joannes VAN DER MEERSCH fs. Jacobus verweckt bij
Robertine COCQUYT handelaere voogt over Augustinus, Angeline ende Marie Francoise VAN
DER MEEERSCH sijnen minderjaerighe broeder ende susters daerbij verthoonende dat aen de selve
weesen uyt den hoofde van hunne auders was competerende elk een sesde deurgaende dies de andere
deelen competeren aen hem suppliant ende sijn twee meerderjaerighe susters respectivelijk in
huwelijk met Norbert MESTDAGH ende Jan Baptiste VAN DRIESSCHE in twee hofsteden gelegen
in dese prochie ende niet langer in gemeensaemhede en verstonden te continueren dat de goederen
niet vercaevelijk en waeren te koope te veylen op den 1ste juny lest ledent . . . 28ste juny 1793
------------------------------------------------------Bundel 362 Wettelijke passeringen, erfenissen onterfenissen (1794-1808)
Compareerde in persoone Lieven DE CLERCQ fs. Pieter woonende binnen (Reg. .. fo 30v)
de prochie van Destelberghe oom materneel ende gewesen deelvooght over de seven minderjaerighe
weesen van wijlent Adriaen VAN KERCKVOORDE ende wijlent Marie Jeanne DE CLERCQ
Pieter, welken comparant met versouck ende contentement van Frans VAN KERCKVOORDE fs.
Pauwels tot Everghem gewesen deelvooght over de selve weesen staenden ende administrerende
vooght wiert gecreert
...
...
5de febr. 1794
------------------------------------------------------Allen den gonne die dese presente letteren sullen sien ofte hooren lesen
(Reg. .. fo 37)
Burgmeester ende Schepenen der prochie ende gemeene vierschaere van Drongen salut met kennisse
der waerheden doen te weten dat gecompareert is in persoone Joanna Lievijne BEYAERT fa. Jan
wdwe van Jacques VAN RENTERGHEM inwoonderigghe deser prochie, moeder ende staende
voogde over haere 2 minderjaerighe kinderen met naemen Norbertus Joannes ende Caroline Jacoba
VAN RENTERGHEM, elck voor eenen vijfden staeck inde vaderlijcke ende ieder voor eenen sesde
staecke in de moederlijke sijde ten sterfhuyse van hunne overleden suster Maria Joanna VAN
RENTERGHEM overleden binnen dese prochie den 17de meye 1793, huysvrauwe van Sieur Petrus
Livinus VAN HAELST, overleden sonder lichaemelijke descendenten 15de maerte 1794
------------------------------------------------------Alle de gonne die deze presente letteren van octroy sullen sien ofte hooren (Reg. .. fo 88v)
lesen salut Burgemeester ende Schepenen der heerlijckhede van Schoonberge inclaverene binnen
de prochie van Aeltre doen te weten dat sij ontfangen hebben d’oodmoedige supplicatie van
Augustinus LAMETTER fs. Pieter Francies fs. Joseph als gesworen voogt over sijn minderjaerighe
suster achtergelaeten bij wijlent sijnen vader Pieter Francies LAMETTER daerbij te kennen
gevende dat met den overlijden van Anne Marie VAN DEN BROECKE hunne oude moeye
overleden binnen de prochie van Drongen op den 11de jan. 1795 op den suppliant, de weesen ende
hoors was verstorven het 8ste part ende deel in de goederen ende gronden van erven gelegen in de
prochie van Drongen dies de ander paerten competeren aen de voordere mede gerechte hoors . . .
23ste april 1795
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Judocus VAN DRIESSCHE ende Carel LANGERAERT beede woonende
in den wijck van Barelvelde binnen dese prochie broeder ende schoonvader van den hauder
Joannes Baptiste VAN DRIESSCHE ten sterfhuyse van Livijne Theresia DE PUYDT fa. Lieven,
welke comparanten onder het solidum verbant hun hebben verclaert te stellen als seker ende borghe
verbonden als principael over sijne vijf minderjaerighe kinderen. . .
3de juny 1795
-------------------------------------------------------
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Supplierende verthoont reverentelijk Francies SNAUWAERT insetenen deser prochie in qualiteyt
van vader ende voogt over zijne twee minderjaerighe kinderen gewonnen bij Joanne Pieternelle
CRIEL dat hij op den 5de maerte 1795 in profijte van zijne twee minderjaerighe kinderen heeft
geboden de naerhede van goede ende bloede op de coope gedaen bij Lieven VAN VOOREN ook
woonende tot Drongen jegens desen suppliant eerst van 15 roeden en alf erfve op den Vaerendries
oost den cooper zuyt den dries
...
...
...
17de juny 1795
------------------------------------------------------D'onderschrevene Joannes BAUTERS, den notaris Florentius DE BAETS (Reg. .. fo 362)
aengestelden curateur over den persoon ende goederen van den gedetineerden Pieter BAUTERS
voorts Joanna BAUTERS wdwe van Pieter LIPPENS, Pieter DE BEUNIS ende Livijne BAUTERS
sijne huysvrauwe, Livijne DE MEYER wdwe van Augustinus COCQUYT, Anthone DE VREESE
ende Marianne DE MEYER sijne huysvrauwe, Joffrauw Joanna VAN LAEKE begijntien in het
groot begijnhof tot Gendt, Pieter Francies BEELAERT, Lieven BEELAERT, Francies BEELAERT
Jan Baptist BEELAERT, Engelbert DE WINTER ende Magdalena BEELAERT sijn huysvrauwe
alsmede Guillielmus HEYNDRICX ende Joanna BEELAERT sijne huysvrauwe, mitsgaders Pieter
BUYSE ende Carel BUYSE rsepectivelijk woonachtig binnen de prochien van Eeke, Drongen,
Sleydinge, Landeghem, Vosselaere, Lootenhulle ende Caeneghem verclaeren naer drij sondagsche
kerkgeboden gedaen tot Drongen, Baerle, Nevel, Landeghem ende Meerendre van 14 te 14 dagen
op hedent 18de febr. 1796 deugdelijk vercogt te hebben aen ende in proffijte van Jacobus HUYSSE
tot Drongen voor hem ofte command van dien een partije saeyland genaemt den wijck gelegen in
Drongen paelende oost Mhr. KERCKHOVE d'Exaerde suyt de Meulestraete west d'abdije van
Drongen ende d'hoirs van Joos VAN DE WALLE ende noort Lieven MAES groot 565 roeden
jegenwoordig gebruyckt door Pieter DE VRIENDT . . .
...
15de maerte 1796
------------------------------------------------------Bundel 602 SVG van de heerlijkheid Barelvelde (1672-1719)
Pieter GOETHALS fs. Pieters,
Reg. 287 fo 136v
overl. Dronghene op den 20ste dec. 1671 in den wijck van Barelvelde
He.: Janneken AERTS fa. Jans
K.: Jan, Jacques ende Pieter GOETHALS
V.P.: Jan DANEELS en V.M.: Pieter AERTS fs. Jans
Gronden van erfven ghecommen van soverledene zijde dewelcke te volghen zijn dese drij weesen
Dhelft deurgaende van een behuysde hofstede gheleghen binnen dese prochie van Dronghen op den
wijck van Barelvelde groot int gheheele 200 roeden te weten den zuytcant vand dese hofstede oost
Pieter VAN HASPERE met de wederhelft suyt de weesen van Marten HYDE west de straete noort
Jan PHILIPS compt voor desen tot 100 roeden
Item noch dhelft van 300 roeden meersch binnen dese prochie noort Pieter VAN DER VENNET
oost suyt ende west den heere prelaet van Dronghen dus voor desen tot 150 roeden
Een partije saylandt ghenaempt den grooten peerdenbulck oost mijn heere VAN HECKE suyt den
cleenen peerdenbulck west den heere prelaet van Dronghene ende Jan DANEELS groot 666 roen
welcke partije lants is belast met eene losrente van 2 £ gr. tsiaers losbaer den pennijnck 16e in
proffijtte van Gillis MAECKOEN
Noch dhelft van een partijken meersch gheleghen in de puttemeersch groot int gheheele 170 roen
danof dander helft competeert Jan DANEELS causa uxoris oost Jan VAN DER PLAETSEN ende
noort den selven west mijn heere VAN LEMBERGHE compt tot 85 roeden
Compt in baete van dheer Charels DE GRUUTERE Ampman als ontfanghere van eene wettelicke
venditie ghehauden op den 14de jan. 1672 dewelcke tsamen is vutbringhende 122 £ 4 sch. 11 gr.
Men staet schuldich aen Martinken GOETHALS over drij jaeren landtpacht tleste verschenen
kersavont 1671 tot 5 £ 13 sch. 4 gr.
Item staet men schuldich aen het selve Martinken GOETHALS per reste van haeren moederlijcken
staet van goede de somme van 7 £ gr.
4de april 1672
------------------------------------------------------
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Joosijntien VAN DER VENNET, overl. Landeghem ca. 1678 Barelvelde. . Vierheckenen ?
H.: Lieven VINCENT
K.: Jan VINCENT bij huwelicke staet sijn selfs, Pieter, Jacques ende Thomas VINCENT
ende de twee weesen van Pieter DE MEYERE gheprocreert bij Janneken VINCENT
V.M.: Jan MEEUCX als gheauthoriseert over Jan VAN DER VENNET
Gronden van erfven de vijf hoirs ende weesen competerende
Een partije lants gelegen binnen de prochie van Landeghem op den wijck van Vierheckenen
ghenaempt het brielken suyt Jan MEEUCX noort den keerckwech groot 200 roeden
Een partije lants gelegen in het cauterken bachterhaegen groot 522 roeden. Een partije lants noort
het ackerken oost het leen ende west het crommestuck groot 2 gemeten 10 roeden
Een partije lant ghenaempt den triest ofte Janne Moeyens dhonck oost het keerckelant suyt west
ende noort dhoirs Guille VAN DE VOORDE groot 307 roeden
Gronden van erfven staende het huwelick geconquesteert
Een behuysde hofstede gelegen binnen de voornoemde prochie op den wijck van Vierheckenen oost
de straete groot 2 gemeten 286 roeden . . . Een meersch gelegen in biervliet groot 390 roeden suyt
west het ackerstraetien. Een partije lant op haelewijncauter boven de ackermeersch groot 235 roen
Een partije landts op wilde cauter west den heirewech noort Guille MANAUT groot 373 roeden
Een partije lant genaemt het cruyse oost het keercke, coster ende priesterage lant suyt west
Tanneken HANSSENS groot 400 roeden . . .
...
Een partije lant genaemt den tweebulck groot een half bunder daerinne den hauder van sijne sijde
haudende goet heeft tot 60 roeden oost de keercke van Landeghem suyt ende west de straete noort
Jooris SIERENS dus compt hier tot 390 roeden
Een partije lant genaemt het rot oost Pieter VAN DER VENNET suyt Jacques VAN LOOCKENE
west den prelaet van dronghene groot 364 roeden
Een partijken bosch gelegen binnen de prochie van Hansbeke int rovelt groot 150 roeden
Een gemet lants gelegen in Drongene genaemt het tweebundere groot 300 roeden 16de feb. 1678
-----------------------------------------------------Tanneken MEECX fa. Jans, overl. Landeghem op den 15de febr. 1687
Hr.: Guilliaeme VAN HOVE
K.: Pieter LELIAERT in huwelick hebbende Marie VAN HOVE ende Jan VAN DER VENNET
in huwelick hebbende Janneken VAN HOVE mitsgaders Guilliaeme, Elisabeth, Anna, Pieter,
Jan ende Laureyns VAN HOVE,
V.M.: Jan DE PAUW in huwelick met Joanna MEECX
Een huyseken ende ovenbuer staende op cheyns toebehoorende de kercke van Landeghem
Pieter LELIAERT in huwelick met Marie VAN HOVE woonende tot Oostacker 10de april 1687
-----------------------------------------------------Jan DE WULF fs. Loys,
(Reg. 598 fo 49)
overl. Dronghen den 15de juny 1687 in den wijck van Barelvelde
He.: Pietronelle MESTACH fa. Lievens
K.: Jan DE WULF
V.P.: Lieven DE WULF fs. Loys voornoemt
Gronden van erfven daer den overledenen erfachtich vuyt gestorfven is
Binnen de prochie van Dronghen op den wijck van de beeckstrate 200 roeden lant commende
bij mangelijnghe van Joos DE WULF soverleden broeder aboeterende daeranne suut oost Joe de
wdwe DE JONGE west Joos DE WULF nu in pachte gebruyckt bij Joos DE WULF voornoemt
Op deselve prochie in den wijck van Barelvelde noch 100 roeden lants ligghende in een bulck
onverscheen ende onverdeelt met Lieven DE WULF oom ende voocht van dese weese noort oost
het biesstraetjen suyt oost dheer ende Mre Livinus VAN LOO advocaet in den raede van
Vlaenderen met sijnen broeder Pieter VAN LOO west den prelaet van Dronghen noort Mevr.
VAN MOOREGEM
Stelt hem seker ende borghe ende selfs als principael Lieven MESTDACH fs. Lieven
25ste 7bre 1687
------------------------------------------------------
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Marie DE CUYPERE fa. Jans,
overl. Landeghem up den 19de 8bre 1689 onder de heerlickhede van Baerelvelde
Wdwe van Jan MEEUCX (SVG gepasseert den 12de dec. 1686)
K.: Servaes ende Pietronelle MEEUCX voorts Pieter MEEUCX ende Jan DE PAUW in huwelick
met Joanna MEEUCX
V.M.: Pieter DE CUYPER ende V.P.: Guilliaeme VAN HOEVE
Staende haer weduwelicke staet verkocht een partije saeylant ghenaempt het waterlat groot 650
roeden ende de penninghen daervan gheproffyteert gheemploeert in betaelinghe van de schulden
Compt in bate van Cornelis DOBBELARE de somme van 36 £ gr. over twee jaren pacht van de
weesen hofstede ende lande daermede gaende gheleghen binnen de prochie van Dronghen op den
wijck van Baerelvelde
Er is ghehauden wettelicke venditie bij Jooris SIERENS bailliu deser heerlickhede ende waerover
hij heeft ghedaen rekenijnghe bewijs ende reliqua
12de april 1690
-----------------------------------------------------Gillis COPPENS fs. Marten , overl. Dronghen 17de aug. 1690 op de heerlickhede van Barelvelde
Wdnr (1ste x) van Tanneken VAN HECKE
K.(1ste x): Jan COPPENS
He.: Joosijntien SPEECKAERT fa. Geert
K.: (2de x): Janneken, Cathelijne, Lievijne ende Marie COPPENS
V.P.: Jacques COPPENS fs. Marten
31ste 8bre 1690
-----------------------------------------------------Jan DE CUYPERE fs. Jans, overl. Dronghen op den 30ste jan. 1691 op de heerlickhede van
Barelvelde
He. Janneken VAN PARIJS fa. Mauwerus
K.: Jan DE CUYPERE
V.P.: Joos VERDONCK ende V.M.: Louys VAN PARIJS
Gronden van erfven staende het huwelick tsaemen gheconquesteert
Een partije saylant gheleghen in Dronghen groot ontrent 450 roeden 4de april 1691
-----------------------------------------------------Janneken VAN SPEYBROUCK fa. Danneel
overl. Dronghen op den 5de july 1694 op de heerlijckhede van Baerelvelde
Hr.: Lieven DE CLERCQ fs. Lievens
K.: Lieven ende Petronelle DE CLERCQ
V.M.: Jan VAN SPEYBROUCK oom
19de jan. 1695
-----------------------------------------------------Joos VAN RENTERGHEM fs. Jans ende Passchijntjen DE DECKERE fa. Jans zijne huysvrauwe
Beede overl. Landeghem voor 1695 op de heerlickhede van Baerelvelde
K.: Josijne VAN RENTERGHEM noch onderjaerigh, ende Pieter AERENS als vader ende voocht
over Pieter ende Marie gheprocreert bij Pieternelle VAN RENTERGHEM ende Joosijntjen VAN
LAECKE moeder ende voochde over Petronelle gheprocreert bij Herman VAN RENTERGHEM
V.P.: Pieter VAN RENTERGHEM fs. Joos voorseyt ende Bauduyn VAN RENTERGHEM oom
Gronden van erfven commende van de sijde van Joos VAN RENTERGHEM
Binnen de prochie van Landeghem een partije lant ghenaemt het brielken groot 364 roeden
Een partije ghenaempt het voorenste waterlat ofte Cruyt groot 200 roeden . . .
...
Een partije saylant ghenaempt bachterhaghen groot 172 roeden oost daeranne ghelant Joe de wdwe
Charles VAN ALSTEIN noort Sieur Adriaen DE VROONEBIJTERE causa uxoris
Gronden van erfven commende van Passchijntjen DE DECKERE
Een partije saeylant op de prochie van Landeghem groot 270 roeden oost Jacques VAN
LOOCKENE fs. Pieters suyt Jan VAN DE KERCKHOVE causa uxoris
Gronden van erfven tsaemen in huwelick gheconquesteert
Op den wijck van vierheckenen een behuysde hofstede met het woonhuys ende schuer met een
bulcxken achter de schuere groot 488 roeden bij coope van Pieter VAN DER MEULEN
19de jan. 1695
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Martinus DE VOS fs. Joos,
overl. Waarschoot den 21ste febr. 1691 in de kerckstraete op den wispelaere hoeck
Hr.: Pieter STEYAERT fs. Pieters
K.: Jan Baptist, Pieter ende Anna Steyaert drij minderjaerighe weesen
V.P.: Pieter STEYAERT voocht paterneel ende V.M.: Pieter DE VOS
Gronden van erfven commende van de overledene
Dhelft van een partije landts in de prochie van Sleydinghe onder tambacht van Waerschoot groot
int geheele 1066 roeden daervan dander helft toecomt aen Jan DE VOS fs. Joos der weesen oom
Een partije landts genaemt het maegtbilcxken binnen de prochie van Waerschoot groot 335 roeden
Gronden van erfven geconquesteert staende hun huwelijck
Een hofstede in de prochie van Waerschoot daer ment noemt den Wispelaershoeck met twee partijen
landts tsaemen 750 roeden oost de straete suyt het Wenemaers hospitaelgoet 15de maerte 1695
-----------------------------------------------------Elisabeth IKET fa. Philips, overl. Dronghen op den 24ste juny 1697 heerlickhede van Baerelvelde
Hr.: Lieven DE CLERCQ fs. Lieven in sijn (2de x)
K.: Janneken ende Pieter DE CLERCQ
V.M.: Marten IKET oom
Men staet schuldich aen Lieven ende Petronelle DE CLERCQ weesen van den 1ste bedde met desen
hauder over hemlieden weese pennijnghen, nemaer alsoo de weese Petronelle ten verleden jaere is
verdroncken . . .
...
...
20ste maerte 1698
-----------------------------------------------------Rekeninghe die bij desen maeckt ende overgheeft Bauduyn GOETHALS als voocht over
Marie GOETHALS fa. Geert gheprocreert bij Tanneken CORNELIS (SVG 10de maerte 1689)
Ontfanghen van Laureyns VRIENT op minderinghe van pachten van een partije lants dese weese
een cleyn deel competerende gheleghen tot Meerendre
Betaelt aen Pauwels AUTEKEET over drij voyagen bij hem voor de voorseyde weese ghedaen naer
Bottelaere par quitantie
13de jan. 1700
-----------------------------------------------------Joosijntien LOOTENS fa. Lievens, overl. Landeghem op den . . .1694 in den wijck van Baerelvelde
Hr.: Marten VAN RENTERGHEM fs. Jans ende Margriete VAN HOUCKE
K.: Gheeraert, Tanneken ende Pieter VAN RENTERGHEM
V.M.: Jan SERWEYTENS fs. Frans oom
Gronden van erfven commende van den hauder gheleghen binnen de prochie van Nevele
vooralsnoch onvercavelt ende onverdeelt met sijne medehoirs
2de maerte 1695
ste
Actum den 23 dec. 1697 heeft Marten VAN RENTERGHEM benevens Jan SERWEYTENS fs.
Frans ende Laureyns LOOTENS overgebrocht de licquidatie onder hanteeken van den 4de sept. 1697
ghemaeckt ten sterfhuyse van Marie DE WEERT overleden huysvrauwe van Jan SERWEYTENS
daermede den voorschreven staet van den voornoemden Marten VAN RENTERGHEM moet worden
gheaugmenteert met 22 £ 15 sch. 9 gr.
Jan SERWEYTENS fs. Frans als hauder ten sterfhuyse van Marie DE WEERT sijne overleden
huysvrauwe ter eender zijde ende Laureyns LOOTENS ter causen van Janneken ZUTTERMAN
sijne huysvrauwe, beneffens Pierijntken ZUTTERMAN wdwe van Adriaen D’HERTOGHE ende de
kinderen van Marten VAN RENTERGHEM vuytten hoofde van Joosijntken LOONTGENS hunne
overleden moedere sijnde tsaemen drij stacken erfghenaemen van de voornoemde Marie DE
WEERT hunne respective moeder ende grootmoedere ter andere tsaemen ghemeene ende proprieteyt
van de naerschreven erfgronden gheleghen in de prochie van Nevele vuyt welcke ghemeensaemheyt
sijlieden van weder sijden verstonden te scheeden bij middel van verdeelijnghe soo ist dat sij ter
interventie van Gillis DE WEERT ende Jan DE SCHRIJVERE als deelsmannen daerover gheroepen
tsaemen int vriendelijcke sijn overeen ghecommen . . .
...
...
Compareerde in persoone Jan VAN RENTERGHEM fs. Gheert woonende binnen de prochie van
Nevele den welcken hem verclaerde te stellen als zeker ende borghe over Marten VAN
RENTERGHEM sijnen sone . . .
...
10de jan. 1698
------------------------------------------------------
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Jan VINCENT fs. Lievens,
(Reg. 597 fo 56v)
overl. Landeghem op den 9de meye 1702 op den wijck van Baerelvelde
He.: Janneken VAN KERREBROUCK fa. Thomas
K.: Pieter VINCENT = 5 jr.
V.P.: Jacques VINCENT
Gronden van erfven ghecommen van de sijde van desen overledenen ende belast met shauderigghen
bladt van bijleve naer costuyme
Een behuysde hofstede gheleghen in de prochie van Landeghem groot 323 roeden west ende noort
Jacques VINCENT
Een partije lants gheleghen als vooren ghenaemt den langhen bilck west Lieven DE MAECHT ende
noort Laureyns DE LOOF groot 886 roeden
Een partije lant gheleghen als vooren ghenaemt de cattesteert groot 304 roeden
Een partije lants gheleghen in Dronghen ghenaemt het heylichgheest stick oost de aerme schole in
Ghendt zuyt dhoors van Mr. Lieven VAN LOO west ende noort de straete groot 600 roeden
Een partije lants gheleghen als vooren ghenaemt den twee bunder oost de straete suyt Callemoeyens
bosch groot 300 roeden.
6de dec. 1702
-----------------------------------------------------SVG Anthone VAN KERREBROUCK, overl. Landeghem op den . . ? . . 1706
He.: Joosijntjen AERTS fa. Geert
K.: Lievijne VAN KERREBROUCK
V.P.: Lieven DE ROOSE als naesten bestaenden
Dit sterfhuys is schuldich aende weesen van Pieter DOBBELAERE s’overledene voorsaete over het
batelijck slot van den SVG ghemaeckt ten sterfhuyse van den selven DOBBELAERE wettelijck
ghepasseert voor de wethauderen van Barelvelde op den 22ste juny 1701
Heeft hem seker ende borghe ghestelt Joos DE VOS fs. Jans
24ste nov. 1706
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende relicqua die bij desen maeckt ende overgheven Pieter (Reg. 599 fo 79v)
DE WITTE ghetraut met Janneken VAN KERREBROUCK weduwe van wijlent Jan VINCENT
ende Jacques VINCENT voocht paterneel over Pieter VINCENT fs. Jans alsnoch minderjarigh.
Wort in ontfanghe ghebrocht van Sr. Jan ROELANDTS Bailliu deser heerlijckhede de somme van
21 £ 10 sch. gr. over den coop van de partije lants ghenaemt het heylich gheest stuck gheleghen
binnen de prochie van Dronghen groot twee ghemeten
20ste april 1707
-----------------------------------------------------SVG Pieter DUYTSCHAEVERE fs. Jans, overl. in Landeghem den 3de febr. 1709 heerlijckhede van
Barelvelde
He.: Lievijne DIERICK
K.: Franchoise = 15 jr ende Pietronelle DUYTSCHAEVERE = 11 jr.
V.P.: Adriaen DUYTSCHAEVERE broeder van den overledenen
Dhauderigghe heeft staende haer huwelijck met den overledenen ghecocht een huys schuere ende
fruytbomen staende op cheynsgront competerende aen de kercke van Landeghem 10 april 1709
Men staet schuldich aen Lieven VAN RENTERGHEM shauderigghens sone in eerste huwelijck
gheprocreert bij Franchois VAN RENTERGHEM de somme van 4 £ 18 sch.
Thomas VAN RENTERGHEM oom van de weese Lieven VAN RENTERGHEM
Lieven VAN RENTERGHEM heeft ghedeelt van sijne moeye Janneken VAN RENTERGHEM
tot Ghendt overleden de somme van 20 sch. gr.
10de april 1709
-----------------------------------------------------SVG Lieven IKET ende Livine BARY
beede overl. Drongen op den . . nov. 1708 op de heerlijckhede van Barelvelde
K.: Gillis IKET sijn selfs man voocht over zijn broeder Pieter IKET
Staenden voocht : Pieter DE BOCQ schepenen deser heerlijckhede 10de april 1709
-----------------------------------------------------SVG
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Pieter VERLINDE fs. Jans, overl. Landeghem voor 1711 heerlijckhede van Barelvelde
He.: Martijntken MEULEMANS
K.: Catherinken = 2 ½ jr ende Pietronelle VERLINDEN = 1 jr.
V.P.: Jan VERLINDE
15de april 1711
-----------------------------------------------------Joosijntjen DE WEERT fa. Pieters, overl. Landeghem rond 1712
Hr.: Thomas SPEECKAERT fs. Jans
K.: Joanneken SPEECKAERT = 2 jr.
V.M.: Marten DE WEERT
Men is schuldich aen de prochie van Vosselaere over pointijnghen ende settijnghen van de jaeren
1710 ende 1711 ter somme van 4 £ gr.
26ste nov. 1712
-----------------------------------------------------Marie DE WULF fa. Jans
(Reg. 599 fo 62v)
overl. Dronghen den 2de nov. 1713 heerlijckhede van Barelvelde
Hr.: Jan CASAER fs. Jackues
K.: Joannes = 16 jr, Jacobus = 9 jr, Jacquemijntjen CASAER = 5 jr
V.M.: Geeraert GOETGHELUCK oom
17de january 1714
-----------------------------------------------------Lowijs SPEECKHAERT fs. Wijbrant,
(Reg. 599 fo 87v)
ste
overl. Landeghem 1 jan. 1714 in den wijck van Barelvelde
He.: Martijntjen DE SMEDT fa. Pauwels
K.: Pieter SPEECKHAERT = 16 jr.
V.P.: Jan SPEECKHAERT
Gronden van erfven gheconkesteert staende huwelijck
Een behuysde hofstede gheleghen in Landeghem op den wijck van vierhecken daer den overledenen
uyt ghestorfven is abouterende oost Pieter VAN RENTERGHEM groot 200 roeden
Een partije landts gheleghen als vooren ghenaemt de meijerije vercreghen bij coope van dheere
Judocus DE SMET advocaet bij den raede van Vlaenderen groot 100 roeden 19de dec. 1714
-----------------------------------------------------Rekenijnghe die bij desen maeckt ende overgheven Pieter DE WITTE
(Reg. 599 fo 79v)
ghetraut met Janneken VAN KERREBROUCK weduwe van wijlent Jan VINCENT ende Jacques
VINCENT voocht paterneel over Pieter VINCENT fs. Jans voornoemt voor alsnoch minderjarigh
Er is gheprocedeert van de goederen achterghelaeten bij Jan VINCENT de weese ghecompeteert
hebbende die ten decrete waeren ghebrocht in den raede van Vlaenderen bij Joe Magdaleene DE
LOHEM begijntien in Ste Elisabeth in Ghendt ende daernaer Jacques VAN PARIJS trecht
vercreghen hebbende bij transporte ende accorde van de selve begijne DE LOHEM conforme
den contracte danof sijnde ghepasseert voor den notaris Albert DE PUYT 30ste jan. 1715
-----------------------------------------------------Jacquemijntjen VAN LAECKE fa. Andries, overl. Landeghem den 31ste jan. 1716
Hr.: Francoys VAN MALDEGHEM fs. Gillis
K.: Gillis = 17 jr, Judocus = 16 jr, Thomas = 13 jr, Marten = 10 jr, Lieven = 9 jr, Joannes
VAN MALDEGHEM = 5 jr
V.M.: Joos VAN LAEKE
Gronden van erfven gheconquesteert staende huwelijck belast met shouders bladt van bijleve
Het vierde deel deurgaende van eene behuysde hofstede met twee partijkens landt ghecocht van
Gillis VAN MALDEGHEM sijnen vader gheleghen binnen de prochie van Landeghem abouterende
oost Thomas VAN RENTERGHEM suyt sheeren straete, west Jan ROELANDTS groot 700 roen
Item ende ten leste noch het 3de deel deurgaende van de voorseyde hofstede met de twee partijkens
landt daer mede gaende gheleghen als vooren ghecocht jegens Marten VAN RENTERGHEM
causa uxoris gheleghen als vooren groot 750 roeden
Dese hofstede met de twee partijkens landts belast met eene losrente van 3 £ 10 sch. gr. sterck
wisselghelt crooserende den penninck 16e
...
...
1ste 8bre 1716
------------------------------------------------------
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Pieter COPPENS fs. Pieter,
(Reg. 599 fo 117v)
overl. Landeghem op den 13de jan. 1716 heerlijckhede van Barelvelde
He.: Joosijntgen BEYAERT fa. Pieters alsnu in huwelijck met Joannes MAENAUT fs. Bauduyn
K.: Pieter 2 jr ende Joannes COPPENS = 3 maenden
V.M.: Joannes MAENAUT haeren man ende V.P.: Joannes COPPENS, oom16de sept. 1716
-----------------------------------------------------Joanna VAN SPEYBROECK fa. Guille
overl. Landeghem op den 2de juny 1717 op de heerlijckhede van Barelvelde
Hr.: Pieter SIERENS fs. Jooris ende Tanneken VAN LOOCKENE
K.: Joannes SIERENS eenigh kint
V.M.: Guille VAN SPEYBROECK fs. Jans grootvader
Dit sterfhuys beneffens sijne broeders ende susters moet betaelen het 5de deel van de weese
pennijnghen die Norbertine SIERENS fa. Jooris de Jonghe goetcompt ten sterfhuyse van Jooris
SIERENS daude haeren grootvader welcke somme niet en can ghebracht worden ter causen daerover
ende den intrest van diere proces is hanghende jeghens Sieur Pieter VERMEULEN styfvader van de
selve Norbertine . . .
De landen daerinne den hauder binnen de prochie van Sleydijnghe gherecht is gheweest tot een
sesde beneffens sijne broeders ende susters sijn vercocht gedurende het huwelijck
Compareerde in persoone Marten SIERENS fs. Jooris welcken comparant hem verclaerde te stellen
als seker ende borghe over de weese pennijnghen verstorfven op de weese 20ste april 1719
-----------------------------------------------------Janneken VERLINDE fa. Pieters
(Reg. 599 fo 138v)
overl. Dronghen op den 1ste 7bre 1720 op de heerlijckhede van Baerlevelde
Hr.: Jan DAENENS fs. Martens
K.: Marie = 21 jr en 2 maenden, Pieter = 18 jr en 2 maenden
V.M.: Adriaen VERLINDE fs. Pieters oock woonachtigh op de voorschreven prochie
Cheynsgront bij den hauder staende huwelijck gheconquesteert
Vijftich roeden landts op de baerelveltstraete proprietaris Joos VAN TEMSCHE daerop staende een
huyseken ende blijft ghemeene alf en alf naer costume
23ste april 1721
-----------------------------------------------------Bundel 603 Staten van goed van de heerlijkheid Barelvelde (1721-1739)
Gaspard VAN BIESBROECK fs. Gaspard, timmerman
overl. Dronghen op den 29ste maerte 1721 op de heerlijckhede van Baerlevelde
Wdnr (1ste x) van Jelijne BOONE fa. Jans
K.: Marie = 16 jr, Josijntjen VAN BIESBROECK = 14 jr, V.P.: Lieven TEMMERMAN fs. Jans
Wdnr (2de x): Maria Joanna DE SMET
He.(3de x): Josine SCHELSTRAETE fa. Joos
K.(3de x): Catherina = 5 jr, Joanna = 3 jr ende Joannes VAN BIESBROECK = 6 maenden
Gronden van erfven commende van s’overleden sijde volghende sijne hoors
Een behuysde hofstede met de huysinghe schueren stallen ende andere cathijlen groot 120 roeden
met een partijken landts daer neffens tsamen groot int gheheele 500 roeden
De hofstede groot 120 roeden aboeterende suyt oost Joos VAN DE WALLE fs. Jans suyt west de
baerleveltstraete noort oost het volghende deel van dese hofstede
Noch 100 roeden in de clayaertstraete suyt Joos VAN DE WALLE fs. Jans
Een partije op baerle cautere daer den wegh doorloopt wesende een bijstuck groot 308 roeden,
comende bij coope van den heere VAN ANVIJN
Een hofstede in den wijck van Baerlevelde suyt de straete loopende naer de vierschaere west Sieur
Jan YDE fs. Jans oost Lieven BOGAERT groot 140 roeden
Den overledenen is gheweest in het 6de deel van een huysken in den wijck van baerlevelde wannof
ghelijck deel competeert aen de weesen van 1ste bedde beneffens een 3de deurgaende in den gront uyt
den hoofde van Jelijne BOONE, de resterende twee derden competeren aen Jan DE SCHUYTERE
fs.Andries ende Lieven TEMMERMAN fs. Jans groot 27 roeden
23ste july 1721
------------------------------------------------------
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Pieternelle COPPENS fa. Pieters
overl. Dronghen op den 10de febr. 1722 op de heerlijckhede van Baerlevelde
Hr.: Looys DE WEVERE
K.: Joannes DE WEVERE = 20 maenden
V.M.: Pieter BEYAERT oom
Gronden van erfven gecommen van de sijde van den houder
Binnen de prochie van Wondelghem een behuysde hofstedeken met een partijken lants daermede
gaende tsamen groot ontrent 450 roeden op den wijck genaempt het hantgen aboeterende aen het
stackxken lants oost noort ende suyt Marten DAENENS ende aen het hofstedeken noort ende west
Pieter DE REU, blijvende het catheyl voor alsnoch ghemeene.
Gronden in wondelghem van de overledene vercocht binnen huwelijck 350 roeden lants daervan
zij heeft ontfanghen 24 £ gr.
6de meye 1722
-----------------------------------------------------Pro Deo Joanna VAN BEVERSLUYS fa. Pieters
overl. Dronghen op den 26ste maerte 1722 op de heerlijckhede van Baerelvelde
Hr.: Joos LIJMBROUCK fs. Pieters
K.: Marie = 2 jr ende Pieter LIJMBROUCK = 3 maenden
V.M.: Pieter DE SCHIJNCKELE
Ten desen sterfhuyse sijn er geen gronden van erfven
22ste juny 1722
-----------------------------------------------------Pieter SCHELSTRAETE fs. Pieters
overl. Dronghen op den 27ste 7bre 1722 op de heerlijckhede van Barelvelde
He.: Marie BEECKAERT fa. Jans alsnu in huwelijck met Jan COPPENS
K.: Joannes SCHELSTRAETE = 1 ½ jr.
V.P.: Geeraert SCHELSTRAETE fs. Pieters, oom
Men geeft te kennen datter ten deser sterfhuyse geene gronden van erfven en sijn
Compareerden in persoonen Jan COPPENS ende Jan BEKAERT dewelcke hun verclaerden te
stellen als zeker ende borghe voor den SVG voor ons ghepasseert
29ste oct. 1722
-----------------------------------------------------Joannes VERHELST fs. Christoffel
overl. Landeghem op den 30ste july 1724 op de heerlijckhede van Baerelvelde op het hofstedeken
competerende Mr. Glaude VAN DE VELDE advocaet van den raede in Vlaenderen
He.: Pieternelle TOCH fa. Jans
K.: Frans = 2 jr ende Joanna VERHELST = 6 weken
V.P.: Christoffel VERHELST fs. Guille grootvader
25ste 8bre 1724
-----------------------------------------------------Jacques VINCENT fs. Lievens
(Reg. 597 fo 87)
overl. Landeghem den 19de maerte 1725 op den wijck van Baerelvelde aen den vierheckenendries
Wdnr (1ste x) van Janneken VAN DE KERCHOVE
K.: Pieter ende Thomas beede bij competente oude hun selfs, Jenne VINCENT ghetraut met Carel
DE MEYERE fs. Bauduyn ende Isabelle VINCENT ghetraut met Pieter DE MEYERE fs. Bauduyn
He.(2de x): Elisabeth DE SNERCK fa. Pieters
K.(2de x): Lieven = 22 jr, Joosijntjen = 18 jr, Joannes = 15 jr ende Jacobus VINCENT = 11 jr.
V.P.: Pieter VINCENT fs. Jans rechtsweire
Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen
Dhelft van een behuysde hofstede met het woonhuys met het bulcxken daerachter gheleghen groot
in erfven een ghemet 23 roeden oost vierheckendriesch ende suyt Laureyns VAN VINCKT met het
wederdeel dus de helft geeft 323 roeden.
De voorschreven goederen sijn belast met een losrente van 1 £ gr. tsiaers den penninck 20 in
proffijte van de wdwe ende hoirs Lieven MORTIER.
Een Thomas VINCENT is overleden en Thomas VINCENT de zoon uit het 1ste huwelijk is beth
dan 30 jaeren uytlandigh.
26ste april 1725
------------------------------------------------------
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Charles VAN DE WALLE fs. Joos ghewonnen bij Cathelijne VAN OVERBEKE fa. Geert, den
selven Joos fs. Jan tsijnen 1ste huwelijcke ghewonnen bij Pierijntjen HAUTEKEET
overl. Landeghem op den 6de maerte 1726 op den wijck Baerelvelde (begraven den 8ste maerte)
Wdnr in (1ste x) van Pierijntjen HAUTEKEET
He.: Petronelle VERHELST fa. Christoffel
K.(1ste x): Petronelle COEN lest weduwe van Jan VAN DE GHEHUCHTE ende tevooren van
Geert DE LOOSE ende Geert BATSELE in huwelijck hebbende Janneken COEN beede fa.
van Cornelis COEN gewonnen bij Joorijntjen VAN DE WALLE thaeren 1ste huwelijcke
- Passchier BOONE in huwelijck hebbende Cathelijne DE MEYERE fa. Jan ende Joorijntjen VAN
DE WALLE thaeren 2de huwelijck, Petronelle BRUYCKERS weduwe van Carel DE MEYER fs.
Jan ende Joorijntjen VAN DE WALLE met de kinderen Pieter, Fredericus, Jacquemijntien ende
Petronelle DE MEYER
- Jan ende Lieven VAN DE WALLE mitsgaders Jacobus VAN HAUTTE in huwelijck met Isabelle
VAN DE WALLE fa. Jooris tsijnen 1ste huwelijck met Willemijntjen DE VRIENT.
- Marten, Geert, Carel VAN DE WALLE ende Marie VAN DE WALLE in huwelijck met Pieter
BOONE alle 4 kinderen van den voornoemden Jooris tsijnen 2de huwelijck met Joosijntjen
LOOTENS
- Jooris VAN DE WALLE voornoemt fs. Jan ghewonnen bij Joosijntjen VAN OVERBEKE
- Joannes DE RONNE, Christoffel WILLEMS in huwelijck met Joanna DE RONNE ende Joanna
DE RONNE fa. Thomas kinderen ende cleenkinderen van Jacques DE RONNE gewonnen bij
Janneken VAN DE WALLE fa. Jan tsijnen 2de huwelijck met Joosijntjen VAN OVERBEKE
- Joannes DE MUYTER in huwelijck met Marie VAN DE WALLE fa. Herman fs. Jan ende
Joosijne VAN OVERBEKE
- Voorts Geert, Mathijs ende Pieter VAN OVERBEKE fs. Jooris fs. Geert voornoemt
- Jan Baptist VERSTRAETEN in huwelijck met Petronelle VAN OVERBEKE ende Marten
VERSTRAETEN in huwelijck met Livijne VAN OVERBEKE kinderen van Lucas fs. Geert
- Frans, Joseph ende Lieven DE SMET beneffens Petronelle ende Joosijntjen DE SMET filij
Pieters kinderen ende cleenkinderen van Frans DE SMET ghewonnen bij Joosijntjen DE CLOET,
welcken Frans sone was van Chaerles DE SMET bij Marie VAN OVERBEKE fa. Geert
- Guille YDE in huwelijck met Helena MATTHIJS fa. Jans ghewonnen bij DE SMET fa. Chaerles
DE SMET ghewonnen bij Marie VAN OVERBEKE fa. Geert voornoemt
Er is huwelijckscontract ghemaeckt voor Frans Albert DE PUYT notaris tot Ghendt
Chaerles VAN DE WALLE fs. Joos weduwaer van Cornelia VAN DAMME fs. Laureyns ter eender
ende Petronelle VERHELST gheassisteert met Christoffel VERHELST fs. Guille haeren vader allen
woonende binnen de prochie van Landeghem . . .
...
ter presentie van Sieur Jan DE.COCK
fs. Lievens ende Heyndrick DIERICX fs. Adriaen . . . . . . 10de febr. 1719
Den overledenen heeft op den 15de nov. 1697 voor den notaris Pieter DE SAEDELAERE tot Ghendt
in cheyns anveert van Sieur Louys BILLEMONT heere van Claermeersch den nombre van 90 roeden
landt waerop hij heeft ghestelt een huys ommeset met een doorne haeghe 27ste april 1726
-----------------------------------------------------Lieven BOGAERT fs. Pieters, overl. Dronghen op den 9de oct. 1728 op den wijck van Baerelvelde
He.: Janneken KESTELOOT fa. Guille
K.: Petronelle = 25 jr, Joannes = 20 jr, Lieven = 17 jr, Jacob = 14 jr ende Pieter BOGAERT = 12 jr
mitsgaders Josijnken BOGAERT in huwelijck met Jan DHAENENS
V.P.: Adriaen VERLINDEN
Gronden van erfven commende van de hauderigghe
Een hofstede met de edificien daer op staende ende een partije lant daerachter ligghende groot 400
roeden salvo justo abouterende oost d’erfghenaemen van den advocaet dhr ende Mr. Jan Baptist
CLOOSTERMAN suyt west de Baerleveltstraete noort west Gillis IKET belast ten rentebouck van
Mijnheer KICKENS met 3 gr. 3 dnrs ende met andere 3 gr. tsiaers aende abdije van Dronghen met
een losrente van 20 sch. gr. tsiaers den penninck 16e . . .
1ste dec. 1728
------------------------------------------------------
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SVG Lieven MESTACH fs. Lieven, overl. Dronghen den 31ste jan. 1729 op dheerelijckhede van
Baerelvelde
He.: Marie DE VREESE fa. Pieter
K.: Jan = 26 jr, Lieven = 24 jr, Pieter = 21 jr ende Janneken MESTACH = 14 jr.
V.P.: Jan MESTACH fs. Lievens, broeder van den overledenen
Gronden van erfven tsaemen staenden huwelijck gheconquesteert
Een partije landt ligghende op Allewijn cauter groot 456 roeden
3de maerte 1729
-----------------------------------------------------SVG Joanna CORNELIS fa. Gillis, overl. Dronghen den 15de april 1729 op dheerelijckhede van
Baerelvelde
Hr.: Philippe DE MEYERE fs. Bauduyn
K.: Livijne = 16 jr, Joannes = 15 jr, Helena = 13 jr, Pieter = 11 jr, Jacquemijntjen = 10 jr, Frans
= 6 jr, Marie Joanna = 4 jr ende Ludovicus DE MEYERE = 15 maenden
V.M.: Frans DE MEYERE
Compareerde in persoone Jan MESTDAGH fs. Gillis denwelcken verclaerde hem te stellen als seker
ende borghe over Philippe DE MEYERE haudere bleven ten sterfhuyse
25ste meye 1729
-----------------------------------------------------SVG Pro Deo Joannes LIPPENS fs. Lievens, overl. Dronghen op den 4de meye 1729
Wdnr in (1ste x) van
K.(1ste x): Olivier = 25 jr ende Pieternelle LIPPENS in huwelijck met Frans VERCRUYSEN
He.(2de x): Francoise DE VREESE fa. Pieters
K.(2de x): Francoise = 16 jr, Looys = 12 jr, Magdalena = 9 jr, Joanna = 4 jr ende Joosijntjen
LIPPENS = 2 maenden
V.P.: Frans VERCRUYSEN
14de juny 1729
-----------------------------------------------------SVG Jacquemijne DE BISSCHOP
overl. Landeghem op den 25ste april 1730 heerlijckhede van ten hulle
Wdwe van Jan VAN RENTERGHEM
K.: Joanna = 27 jr, Marie = 25 jr, Livijne VAN RENTERGHEM = 20 jr ende Philipe LOOTENS
in huwelijck met Pieternelle VAN RENTERGHEM
V.P.: Pieter TUYTSCHAEVER ende V.M.: Joos DE BISSCHOP
Gronden van erfven dese hoirs toecommende bij successie van hunne moeye Pieternelle VAN
RENTERGHEM volghens SVG gemaeckt ten overlijden van hunnen vaeder
Een behuyst hofstedeken gelegen in Landeghem heerlijckhede te hulle suyt desen goede west Pieter
VAN RENTERGHEM ende noort Dhoirs van Marie VAN RENTERGHEM groot 100 roeden
Een partije landt gelegen als vooren groot 300 roeden
Een partije landt genaemt den autacker gelegen in Nevele groot 300 roeden
Ander gronden van erfven aengetrocken voor eene rente crooserende jeghens den pennijnck 16e in
proffijte van het clooster van de penetenten tot Nevele
Te weten 3 partijen landt deen an dander in Nevele gelegen groot 700 roeden 29ste juny 1730
-----------------------------------------------------SVG Jan DHAENENS fs. Marten, meester metser
overl. Dronghen den 11de july 1730 op tquartier van baerelvelde
Wdnr in (1ste x) van Janneken VERLINDE
K.: (1ste x): Philippe MALDEGHEM thuwelijck met Marie DHAENENS ende Pieter DHAENENS
kinderen bij den overledenen ghewonnen in 1ste huwelijck
He.(2de x): Livijne OLIVIER
K.(2de x): Jan DHAENENS = 7 jr.
V.P.: Jan DHAENENS fs. Lieven
Aen dhauderigghe competeert dhelft van een hofstedeken binnen dassels waervan tdander deel
competeert de weese Baltasar IDE . Den hauder heeft in 1ste huwelijck gheconquesteert 50 roeden
landts op Baerelvelde straete
26ste july 1730
------------------------------------------------------
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Pro Deo Pieter VINCENT fs. Jacques,
overl. Landeghem den ? july 1730 op dheerelijckhede van Baerelvelde
He.: Joosijntjen GRIJP fa. Charel
K.: Pieter = 9 jr, Petronelle = 7 jr, Joosijntjen = 6 jr, Frans = 4 jr, Martinus = 2 jr en Vincent = 2 jr.
V.P.: Gillis VAN KERREBROECK
Gronden van erfven gheduerende thuwelijck gheconquesteert . Desen sterfhuyse competeert half
ende half een behuysde hofstede voorhoofde jeghens sheerenstraete anden capellendriesch groot
150 roeden bij coope jeghens Jooris CLAYS van daete 13de april 1722
-----------------------------------------------------Pietronelle DE SMET fa. Gheeraert
overl. Dronghen op den 8ste july 1731 op dheerelijckhede van Baerelvelde
Hr.: Adriaen COPPENS fs. Jans
K.: Marie Joanne DE SMET = 9 maenden eenigh kind
V.M.: Gheeraert DE SMET fs. Anthone als grootvader
18de july 1731
-----------------------------------------------------Livijne OLIVIERS fa. Jan, overl. Dronghen op den ? sept. 1731 op dheerelijckhede van Baerelvelde
Wdwe in (1ste x) van Jan DHAENENS
K.(ste x): Joannes DHAENENS = 8 jr
Hr.(2de x): Lieven VAN PARIJS fs. Andries
V.M.: Pieter DHAENENS fs. Jan, oom
De weese ende d’overledene competeert een huyseken staende op 50 roeden landts op de baerelvelde
straete in Dronghen wesende cheyns haer toecommende vuyt den hoofde van haerlieden 1ste man Jan
DHAENENS ende dhelft in coope vercreghen jeghens Pieter DHAENENS ende Philippe VAN
MALDEGHEM in huwelijck met Marie DHAENENS
De helft van een hofstedeken in d’assels vercocht door soverledene 1ste man aen Lieven DE
DAPPERE waervan dandere helft competeert ande weese Baltasar IDE 10de oct. 1731
-----------------------------------------------------Petronelle MESTDAGH fa. Lieven,
overl. Dronghen den ? april 1732 op jurisdictie van sijne majts heerlijckhede van Baerelvelde
Hr.: Joannes DE VREESE fs. Louys
K.: Isabelle = 7 jr, Magdalene = 5 jr, Joannne = 3 jr ende Franchoise DE VREESE = 1 jr.
V.M.: Christiaen MESTDAGH broeder van de overledene
Compareerde in persoone Livinus GHEIREGAT, meester timmerman dewelcke hem verclaerde te
stellen als seker ende borghe over het baetelijck slot van de weesepennijnghen 30ste april 1732
-----------------------------------------------------Rekenijnghe ende reliqua die midts desen doet ende overgheeft Pieter DHAENENS fs. Jan als
staenden voocht over de weese Joannes DHAENENS fs. Jan bij Livijne OLIVIERS zijne overleden
moeder. SVG van Jan DHAENENS fs. Marten sweesen vader ghepasseert den 26ste july 1730 ende
SVG van Livijne OLIVIERS ghepasseert den 10ste oct. 1731
Een huyseken staende op cheyns daer Livijne OLIVIERS vuytghestorven is ende zij in huwelijck
ghehadt heeft Lieven VAN PARIJS.
28ste jan. 1733
-----------------------------------------------------Thomas VAN RENTERGHEM, overl. Landeghem op den 12de febr. 1733
He.: Petronelle SLOCK
K.: Marie = 14 jr, Elisabeth = 9 jr, Magdalene = 7 jr ende Pieter VAN RENTERGHEM = 4 jr
V.P.: Livinus VAN RENTERGHEM fs. Frans
Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen
Een behuysde hofstede met de catheylen daer op staende oost de straete suyt ende west Franchois
VAN MALDEGHEM ende een partije landts ghenaemt het brielken groot ontrent 400 roeden
wannof 200 roeden is sijde haudende goet ende de andere 200 roeden vercreghen bij coope jeghens
Carel DE CUYPERE gheduerende hemlieden huwelijck ende noch 200 roeden lant op wilde cauter
noort Pieter COPPENS, noort west sheeren straete
21ste maerte 1733
------------------------------------------------------
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Janneken GILLIS fa. Frans bij Jacoba DE MAGHT
overl. Dronghen den 14de augustus 1733 op op den wijck van sijne Majt heerlijckhede van
Baerelvelde
Hr.: Jan VERLYNDEN fs. Lievens, timmerman en smid
K.: Andries = 16 jr, Jacobus = 10 jr, Joanna = 5 jr ende Lucia VERLYNDEN = 14 maenden
V.M.: Lieven GILLIS fs. Frans broeder van dese overledene
Gront bij desen hauder staende sijn huwelijck met dese overledene gheconquesteert
Een behuyst hofstedeken gheleghen in den wijck van baerelvelde suyt Lieven VERHEGGEHEN,
west mijn heer VAN LOOVELDE noort Sr. Joannes IDE ende oost de baerelveltstraete groot
ontrent 120 roeden vercreghen bij coope van Jacquemijntjen DE MAGHT fa. Andries weduwe van
Frans GILLIS soverledens moeder
2de dec. 1733
-----------------------------------------------------Jan GHEIRNAERT fs. Jan, overl. Dronghen den 21ste juny 1734 op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Petronelle HEYSE
K.: Joannes = 28 jr ende Jacobus oock sijn selfs man, Lieven MESTAGH in huwelijck hebbende
Joanna GHEIRNAERT , Livijne = 24 jr, Livinus = 22 jr ende Marie GHEIRNAERT = 18 jr
V.P.: Jacobus GHEIRNAERT voornoemt
14de july 1734
-----------------------------------------------------Bauduyn SCHOLIER fs. Jan, overl. Dronghen den 2de meye 1735 op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Catharine FORTEERE fa. Jacques
K.: Melchior SCHOLIER = 3 jr ende Joosijntien SCHOLIER = 10 weken
V.P.: Melchior GIJS naesten bestaenden
21ste meye 1735
-----------------------------------------------------Marie COPPENS fa. Joos, overl. Dronghen den 18de meye 1737 op dheerlijckhede van Baerelvelde
Hr.: Lieven VERHEGGHE fs. Lieven
K.: Pieter = 10 jr, Franchoise = 7 jr, Petronelle = 3 jr ende Joannes Baptist = 15 maenden
V.M.: Joannes WIJNSBERGHE thuwelijck hebbende de suster van de overledene
Compareerde in persoone Lieven VERHEGGHE fs. Jan den welcken hem verclaere te stellen als
seker ende borghe selfs als principael over het baetelijck slot van den SVG 14de 9bre 1737
-----------------------------------------------------Franchois DE PUYT fs. Lieven bij Joosijntien WIEME
overl. Dronghen den 18de jan. 1738 op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Jacquemijntien MAENHAUT
K.: Pieter DE PUYT eenigh kint = 13 maenden
V.P.: Lieven DE PUYT vader van den overledenen
Gronden van erfven gheduerende huwelijck gheconquesteert
Competeert desen sterfhuyse half en half een behuysde hofstede met de landen daermede gaende
gheleghen binnen de prochie van Dronghen in den wijck van Baerelvelde groot 300 roeden
Een nieuwen boomgaert met het partijken landt suyt daeraen gheleghen
Een partije lants groot een ghemet oost de straete west den prelaet van Dronghen noort den
boomgaert dus de selve grootte van 300 roeden
Al dese goederen bij coope ghedaen jeghens Joe Anna ROSEAU begijntien int groot begijnhof
in Ghent ghepasseert voor Bailliu Burghmeester ende Schepenen van Baerelvelde ende
dheerlijckhede van tCatthulsche van date den 25ste july 1736
Ander gronden van erfven competerende desen sterfhuyse belast met het recht van bijleve van dese
hauderigghe
Ontrent een ghemet landt in meerdere partijen ligghende noch onverdeelt met soverledenen vader
ende broeders in de prochie van Landeghem hem toecommende vuyt den hoofde van Joosijntien
WIEME soverleden moeder
Heeft hem voor al het gonne voorschreven ghestelt seker ende borghe Joannes SUTTERMAN
15de maerte 1738
------------------------------------------------------
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Anthoinette MORREEL fa. Frans overl. Poeke op den 17de jan. 1738 op dheerlijckhede van
Claermeirs
Hr.: Vitalis DELARUE fs. Jans
K.: Marie Francoise, Anne Marie = 7 jr ende Joanna Petronelle DELARUE = 3 ½ jr
V.M.: Frans MORREEL fs. Francois broeder van de overledene
Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene
Een 5de part in eene behuysde hofstede ende landen in de prochie van Poucques paelende oost dhoirs
van Pieter LIJBAERT groot ontrent 2 bunderen 250 roeden dus over dit deel 210 roeden Cortrijckx
Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert
Een deurgaende 5de part in een 6de part van de voorschreven hofstede vercreghen van Frans
MORREEL fs. Frans ligghende gemeene tusschen Joanna, Anna, Livijne ende Marie Catherine
MORREEL al filia Francis doude
26ste maerte 1738
-----------------------------------------------------Joannes LAROY, overl. Poeke op den 29ste jan. 1738 op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Joanna VAN WASSENHOVE
K.: Catharine LEROY eenigh kint
V.P.: Pieter DELAROY broeder van den overledenen
Gronden van erfven gheduerende thuwelijck tsaemen gheconquesteert.
Een behuysde hofstede met de lande daermede gaende groot beth dan 2 bunderen ligghende
onverdeelt met de kinderen van Pieter LIJBAERT in Poucques hun toecommende bij uytgrootijnghe
jeghens Pieter DOBBELAERE ende Pieter DE VOLDERE van daete 30ste april 1728
14de meye 1738
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgheeft Joannes COPPENS fs. Jan in
huwelijck ghehadt Marie BEECKAERT fa. Jans te voorent weduwe van Pieter SCHELSTRAETE
fs. Pieter (SVG 29ste oct. 1722) ende alsoo voocht over Joannes SCHELSTRAETE
Geeraert SCHELSTRAETE fs. Pieter staende voocht over de weese met naeme Joannes
SCHELSTRAETE ghewonnen bij Pieter ende Marie BEECKAERT
24ste dec. 1738
-----------------------------------------------------Bundel 604 Staten van goed, wezenrekeningen van de heerlijkheid Barelvelde (1740-1749)
Joosijntien DE DAPPERE fa. Jan,
overl. Dronghen den 9de meye 1740 op dheerlijckhede van Baerelvelde
Hr.: Joannes DE VREESE fs. Louys
K.: Pieter = 7 jr, Judocus = 4 jr Christina = 2 ½ jr ende Petronelle DE VREESE = 6 weken
V.M.: Adriaen DE DAPPERE
13de july 1740
-----------------------------------------------------Amelberghe WIJNS fa. Jan, overl. Dronghen den 12de april 1741 op dheerlijckhede van Baerelvelde
Hr.: Gillis IKET fs. Lieven
K.: Joannes bij competente oude, Anthone = 24 jr, Passchier = 20 jr ende Joosijntien IKET = 16 jr
V.M.: Joannes VAN QUICKENBORNE fs. Guille
Gronden van erfven gheduerende het huwelijck tsaemen gheconquesteert deelsaem half en half
Een behuysde ende beschuerde hofstede met de lande daermede gaende daer doverledene vuyt
ghestorfven is groot tsaemen 578 roeden suyt de straete loopende naer de vierschaere west Jan IDE
fs. Jan oost Lieven BOGAERT .
Een behuysde ende bechuerde hofstede op dheerlijckhede van Baerelvelde abouterende noort de
straete west Lieven GEIREGAT bij ghebruycke suyt ende oost dabdije van Dronghen groot int
gheheele 5 ghemeten desen sterfhuyse toecommende bij coope ghedaen met de voorgaende hofstede
jeghens dhoirs van Jaspardt VAN BIESBROECK ende vrauwe N: DE WILDE DOTTEGHEM
van daete 18de aug. 1728 ende 6de ougste 1740 ende noch een behuysde hofstede groot beth dan
120 roeden vercreghen bij coope jeghens Lieven GILLIS den 18de nov. 1739
Desen sterfhuyse competeert noch een hofstede half en half groot beth dan 120 roen oock gheleghen
ter deser heerlijckhede suyt Lieven VERHEGGHE nu Joannes COPPENS ende noort oost de
5de july 1741
Baerelvelde straete bij coope jeghens Lieven GILLIS den 18de nov. 1739
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Joannes COPPENS fs. Gillis, overl. Dronghen den 9de ougste 1741 op dheerlijckhede van
Baerelvelde
He.: Joanne VERHEGGHE fa. Lieven
K.: Lieven = 9 jr, Joannes Francies = 6 jr ende Joanna COPPENS = 3 jr ende een vrucht die
dhauderigghe over haer is draeghende ende hoopt gheluckelijck ter weirelt te sullen brenghen
V.P.: Joos ROBIJT fs. Gillis tot Leerne naesten bestaenden
Gronden van erfven gheduerende thuwlijck tsaemen gheconquesteert
Een behuysde ende beschuerde hofstede groot 100 roedenmet den lande daermede gaende groot 300
roeden ende noch een partijken landt gheleghen als vooren west de beke groot ontrent 100 roeden
vercreghen bij coope jeghens Lieven VERHEGGHE soverledens schoonvader die tselve hadde van
Laureyns DE ROOSE thuwelijck hebbende Passchijntjen BEDAEGHE te voorent weduwe van
Michiel VERBAUWEN volghens den contracte ende acte ghepasseert voor Bailliu Burchmeester
ende Schepenen van Baerelvelde ende officier van dheerelickhede van tCathulsche daete 19de dec.
1721 ende 31ste dec. 1732 waertoe gherefereert wort . . .
...
11de 8bre 1741
-----------------------------------------------------Francois GOETGELUCK fs. Gheeraert
overl. Dronghen den 5de sept. 1742 op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Marie VINCENT fa. Pieter
K.: Joanna = 12 ½ jr ende Judocus GOETGELUCK = 6 jr
V.P.: Gheeraert GOETGELUCK vader van den overledenen
Is over de hauderigghe seker ende borghe bedeghen Pieter VINCENT fs. Pieter. 13de 8bre 1742
-----------------------------------------------------Joannes MAES fs. Joos, overl. Landeghem op den 8ste april 1742 op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Petronelle TOCHT
K.: Judocus = 14 jr ende Livinus MAES = 12 jr
V.P.: Norbertus MAES, broeder van den overledenen
13de 8bre 1742
-----------------------------------------------------Joannes DE VREESE fs. Louys, overl. Dronghen den 8ste jan. 1743 op dheerlijckhede van
Baerelvelde
Wdnr in (1ste x) van Petronelle MESTDAGH
K.(1ste x): Isabelle = 19 jr, Magdalena = 16 jr, Joanna DE VREESE = 12 jr
Wdr.(2de x): Joosijne DE DAPPERE
K.(2de x): Pieter = 10 jr, Judocus = 8 jr ende Christina DE VREESE = 6 jr
He.(3de x): Marie BISSCHOP fa. Guille
K.(3de x): Frans DE VREESE = 19 maenden
V.P.: Pieter LANCKSWEIRT, naesten bestaenden
Van soverleden sijde sijn er gheen gronden van erfven
6de febr. 1743
-----------------------------------------------------Francois VAN MALDEGHEM fs. Gillis
overl. Landeghem op den 29ste sept. 1742 op dheerlijckhede van Baerelvelde
Wdnr in (1ste x) van Jacquemijntjen VAN LAECKE fa. Andries
K.: Gillis, Joos ende Thomas VAN MALDEGHEM hun selfs, mitsgaders de 2 minderjaerighe
weesen achterghelaeten bij Martinus VAN MALDEGHEM, Lieven ende Joannes VAN
MALDEGHEM
He.(2de x): Joanna GRIJP fa. Charel
K.(2de x): Elisabeth VAN MALDEGHEM
V.P.: den voornoemden Gillis VAN MALDEGHEM fs. Frans over het eenigh kint Elisabeth
Gronden van erfven belast met shauderigghens recht van bijleve
Desen sterfhuyse competeert dhelft van een behuysde ende beschuerde hofstede in Landeghem daer
den overledenen vuyt ghestorfven is groot met de lande daermede gaende 750 roeden wannof
dander helft toecomt de ses kinderen van den 1ste bedde vuyt den hoofde van hunnen moeder ende de
resterende helft ande seven voornoemde hoirs
20ste febr. 1743
------------------------------------------------------
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Marten BISSCHOP fs. Jan in zijn leven Schepenen
overl. Landeghem op den 15de april 1743 op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Marie VAN VINCKT fa. Guille
K.: Joannes BISSCHOP in huwelijck staet sijn selfs, Anne Christrine ghetrauwt met Joannes
LAMPEREEL ende tevoorent weduwe van Joannes VROMBAUT, Christoffel = 28 jr sijnde in
sijn proefjaer religieus van de eerweirde paters Carmelieten tot Antwerpen, Joosijntien in
huwelijck met Herman COPPENS, Pieter =25 jr ende Carel BISSCHOP = 19 jr.
V.P.: Martinus BISSCHOP fs. Lieven
Den overledenen competeert een huyseken gheleghen in Landeghem int quartier van Heyste groot
ontrent 195 roeden hem toecommende bij successie van sijne ouders . Een partijken lant
gheduerende het huwelijck gheconquesteert gheleghen op Heyste groot 225 roeden
Ander gronden van erfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert
Een behuysde hofstede gheleghen in Landeghem jurisdictie van Nevele ende diversche partijen van
lande daermede gaende tsaemen groot ontrent de drij bunderen desen sterfhuyse toecommende bij
5de sept. 1743
coope jeghens Joe DELWAERDE (= 2700 roeden)
-----------------------------------------------------Petronelle LIJBAERT fa. Pieter, overl. Poucques den ca. 1743 op dheerlijckhede van Claermeersch
Hr.: Joos DE VOLDERE fs. Arnaut
K.: Pieter DE VOLDERE
V.M.: Lieven DE RAM fs. Jan ende V.P.: Lambertus DE VOLDERE fs. Arnaut
Desen sterfhuyse competeert een hofstedeken met lant tsaemen groot 78 roeden Cortrijckx binnen
huwelijck geconquesteert noort den wegh aen doude wulghe
11de dec. 1743
-----------------------------------------------------Lowijs DE POORTERE fs. Andries (ook VERPOORTERE)
overl. Poucques den ca. 1743 op de heerlijckhede van Claermeersch
He.: Vironica GARDEYN fa. Geeraert
K.: Mary = 26 jr, Pieternelle = 22 jr, Pieter Francies = 17 jr, Joannes Andries = 15 jr ende Mary
Anna DE POORTERE = 12 jr.
V.P.: Lowijs LAMPAERT fs.L Francoys woonende op de prochie van Poucques ende
V.M.: Joannes VAN PRAET fs. Pieter woonende op Caneghem
Een huys met sijn fruytboomen ende doorn haeghe staende op cheyns van twee ghemeten lants
competerende aen de hoors van ende efgenaemen van wijlent Jan VAN DEURNE 11de dec. 1743
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgeeft Joos DE VOLDERE fs. Aernaut
als staende vooght over de weesen met naeme Marie Francisca LIJBAERT fa. Pieter bij Marie
Joanna VAN WASSENHOVE oudt ontrent de 20 jaeren ende Joannes GRIJP thuwelijck hebbende
Marie Anne VAN DE WALLE als naesten bestaenden van de weese in texte
Den rendant bringt in uytgeef 1 £ gr. courant over de funeraelle dienst van Godelieve LIJBAERT fa.
Pieter bij Joanne VAN WASSENHOVE overleden in Poucques
8ste jan. 1744
-----------------------------------------------------Augmentatie van staet die bij desen maeckt ende overgheeft Pieter DE LAROY als staende voocht
over Joanna Catharina DE LAROY fa. Jan ende Marie Joanne VAN WASSENHOVE met den
overlijden van Josijne DHAENENS fa. Gillis bij Janneken MESTDAGH ghestorfven onbedeghen
in de stadt Ghent op den 12de dec. 1741, wiens successie wort verthoont bij Geert WASSENHOVE
fs. Jacques bij Janneken DHAENENS fa. Gillis bij Janneken MESTDAGH XE "MESTDAGH"
danof den anderen hooft staecke wort ghemaeckt bij Marie Anne VAN DE WALLE jonghe dochter
fa. Franchois ghewonnen bij Joanne WASSENHOVE thaeren 1ste huwelijck ende nogh Marie Anne
VAN DE WALLE fa. Franchois ghewonnen bij Joanne WASSENHOVE thaeren 1ste huwelijck oock
jonghe dochter haer selfs, een derde deel bij Marie Franchoise LIJBAERT onderjaerighe weese van
Pieter bij Joanne WASSENHOVE thaeren 2de huwelijck ende bij Joanna Catharina DE LAROY fs.
Jan bij Joanne WASSENHOVE thaeren 3de huwelijck. De voornoemde Joanna WASSENHOVE fa.
Jacques bij Janneken DHAENENS voorseyt . . . ghesloten den 4de meye 1742
5de febr. 1744
------------------------------------------------------
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Pieter COPPENS fs. Joos, overl. Dronghen den 12de meye 1744 op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Jacquemijntien MAENHAUT fa. Bauduyn alsnu in huwelijck met Jacobus GOEGELUCK
fs. Charles
K.: Jacobus COPPENS = 4 jr eenigh kint
V.P.: Jooris VAN DEN BOSSCHE als naesten bestaenden
Prijsije ghedaen van alle goederen door Jan Baptist CLAYS ghesworen prijser op den 1ste ende 4de
july tot Ghendt
Gronden commende van de hauderigghe an haeren overledenen vader vertrauwt ter reserve van de
schuere staende op shauderigghens sijde alsmede op de weese van Frans DE PUYT thaeren tweede
huwelijck
...
...
30ste sept. 1744
-----------------------------------------------------Joanna VERHEGGHE fa. Lieven
overl. Dronghen den 11de febr. 1744 op haere majesteyts heerelijckhede van Baerelvelde
Wdwe (1ste x) van Joannes COPPENS
K.(1ste x): Lieven = 11 jr, Joannes = 8 jr Joanna = 6 jr ende Philippe COPPENS = 2 jr
Hr.(2de x): Joannes VERNIER
K.(2de x): een vrucht naer den doodt van sijne moeder vut haer lichaem ghelicht ende ghedoopt ende
eenighen dach daernaer overleden
V.M.: Pieter VERHEGGHE fs. Lieven, broeder van doverledene
Gronden van erfven bij doverledene achterghelaeten belast met bijleve van den haudere
Desen sterfhuyse competeert dhelft van een behuysde hofstede groot 100 roeden met de lande
daermede gaende groot 300 roeden gheleghen in Dronghen mitsgaders noch een partijken landt op
de westsijde van de voornoemde partije groot 100 roeden wannof de wederhelft competeren aen de
weesen van Joannes COPPENS (SVG ghepasseert op 11de oct. 1741 Baerelvelde-t’Catulsche)
Cheynsgronden desen sterfhuyse competerende waervan proprietaris is mijn heer VAN LOOVELDE
inghegaen 30ste juny 1719 ende alsoo voor eenen 29 jaerighgen cheyns ende ten afscheeden dhelft
ligghende ende dhelft staende a 2 £ 6 sch. en 8 gr. tsiaers
...
4de maerte 1744
-----------------------------------------------------Augmentatie van SVG die bij desen maeckt Joannes GRIJP als staenden voocht van Francoise
LIJBAERT fa. Pieter bij Marie Joanna VAN WASSENHOVE met den overlijden van Joorijne
DHAENENS fa. Gillis bij Janneken MESTDAGH ghestorfven onbedeghen binnen de stadt Ghent
op den 12de dec. 1741, wiens successie wort verthoont bij Geert WASSENHOVE fs. Jacques bij
Janneken DHAENENS fa. Gillis voornoemt bij Janneken MESTDAGH voor een 2de hooftstaecke
danof den anderen 2de hooftstaecke wort vuytghemaeckt bij Marie Anne VAN DE WALLE fa.
Franchois ghewonnen bij Joanna WASSENHOVE thaeren 1ste huwelijck, jonghe dochtere dannof
den anderen 2de hooftstaecke wort ghemaeckt bij Marie Anne VAN DE WALLE fa. Franchois
ghewonnen bij Joanna WASSENHOVE thaeren 1ste huwelijcken jonghe dochter haer selfs voor een
3de deel bij Marie Franchoise LIJBAERT onderjaerigh dochter van van den ghemelden Pieter bij de
voornoemde Joanna WASSENHOVE thaeren 2de huwelijck ende bij Joanna Catharina DE LAROY
oock minderjaerighe weese van Jan DE LAROY bij de voorseyde Joanna WASSENHOVE thaeren
3de huwelijck, de ghemelde Joanna WASSENHOVE fa. van Jacques bij Janneken DHAENENS
voorseyt, ghepasseert voor Burghmeester ende Schepenen van haere majesteyts heerelijckhede van
Baerelvelde enden dheerelijckhede van Claermeirs in Poucques sweese oppervoochden
Eene rente van 5 £ gr. tsiaers den penninck 20 bij reductie van den penninck 16e in proffijte wijlent
Susanna DHAENENS fa. Gillis bij Schepenen van de keure der stadt Ghent 5de febr. 1744
-----------------------------------------------------Christiaen AERENS fs. Geert, overl. Dronghen op den 2de ougste 1744 op dheerelijckhede van
Baerelvelde
He.: Marie GEIRNAERT fa. Jan
K.: Joannes = 6 jr, Jacobus = 3 jr ende Marie Catharine = 6 weken
V.P.: Joannes AERENS fs. Geert, broeder van den overledenen
26ste sept. 1744
------------------------------------------------------
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Marie VAN VINCKT fa. Guilliaeme overl. Landeghem op den 16de jan. 1745 op Baerelvelde
Wdwe van Marten BISSCHOP
K.: Joannes, Christoffel religieus onder dordre van de descalsen tot Andtwerpen ende alsoo te
representeren voor doodt ter weirelt, Pieter bij huwelijck sijn selfs, Joannes MOREEL in
huwelijck met Catharine BISSCHOP tevoorent weduwe van Joannes VROMBAUT, Herman
COPPENS gheallieert met Joosijntien BISSCHOP, Carel BISSCHOP = 22 jr
V.M.:Laureyns VAN VINCKT fs. Guille als naeste bestaenden van de overledene
Gronden van erfven bij de twee overledenen achterghelaeten
Een behuysde hofstede in Landeghem met de partijen van lande daermede gaende tsaemen groot drij
bunderen (= 2700 roeden) in coope vercreghen van Joe DELWAERDE
Weteelijck venditie ghehauden den 2de maerte 1745
12de meye 1745
-----------------------------------------------------Rekenijnghe die maeckt ende overgheeft Pieter DE LAROY als voocht over de weese Joanna
Catharina DE LAROY fa. Jan ghewonnen bij Joanna VAN WASSENHOVE bij het overlijden van
Joorijne DHAENENS fa. Gillis ghepresenteert aen Bailliu Burghmeester ende Schepenen van sijne
majesteyts heerelijckhede van Baerelvelde ende dheerlijckhede van Claermeirs in Poucques ende
Caeneghem. . . . Augmentatie ghepasseert den 5de febr. 1744
9de maerte 1746
-----------------------------------------------------Rekenijnghe die bij desen maekt ende overgeeft Joannes GRIJP als staende voocht in de plaetse van
Joos DE VOLDER fs. Aernaut, over de minderjaerighe weese Marie Francoise LIJBAERT fa. Pieter
ende Marie Francoise VAN WASSENHOVE die hij presenteert aen Bailliu Burghmeester ende
Schepenen van de heerelijckhede van Baerelvelde ende dheerlijckhede van Claermeirs in Poucques
9de maerte 1746
Augmentatie ghepasseert den 5de febr. 1744
-----------------------------------------------------Louise DE VREESE fa. Jan ende Clara SEUS overl. Dronghen op den 17de jan. 1749 in Baerelvelde
Hr.: Joannes VAN DE WALLE fs. Joos
K.: Judoca = 14 jr, Pieter Frans = 10 jr, Marianne = 8 jr, Marie Magdaleene = 6 jr, Isabelle = 5 jr
ende Bernardus VAN DE WALLE = 2 jr.
V.M.: Pieter DE VREESE fs. Jan tot Semmersaecke
Desen stterfhuyse competeert half en half een behuysde hofstede in cheynse vercreghen van Joe
Catharine BORLUYT de Schoonberghe
De weesen blijven gerecht met de doodt van hunne moedere in een vijfde paert in eene behuyst
hofstedeken gheleghen binnen Lathem heerlijckhde van Overmeirsch onverscheen ende onverdeelt
met soverleden broeders ende susters groot ontrent 500 roeden
28ste jan. 1749
-----------------------------------------------------Pieter SPEECKAERT fs. Louis overl. den 4de maerte 1749 op den wijck van Baerelvelde
He.: Marianna VAN RENTERGHEM fa. Geeraert ende Marie HUYGE
K.: Marie Petronelle = 27 jr, Joannes Martinus = 22 jr, Marie Joanna =14 jr ende Judoca = 9 jr
V.P.: Reynier GOETGELUCK
Gronden van erfven commende van de sijde van den overleden
Een behuysde hofstede met de fruytboomen doorn haegen noort den Capellen driesch comende bij
erfelijcke uytgrootinge bij Louis SPEECKAERT s’overledens vader jegens Geert SLOCK ende
Jacques TANGE ghedaen den 8ste april 1699
Gronden van erfven tsaemen geconquesteert geduerende huwelijk
Een partijken lant gelgen suyt west de hofstede vercregen bij coope van Mr. Judocus DE SMET
advocaet in den raede van Vlaenderen van daeten den 6de juny 1703
Noch een partije lant gelegen jegens de voorgaende komende bij coope van Joe DE BOOT douariere
van wijlent Jor Philip VAN CROMBRUGGE
. . . . 1749
------------------------------------------------------
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Isabelle VAN HEULE fa. Baltazar ende Joanna VAN HUFFEL
overl. Landeghem op den 19de oct. 1749 op haer majesteyts heerelijckhede van Baerelvelde
Hr.: Pieter VAN RENTERGHEM fs. Lievens
K.: Marie Petronelle VAN RENTERGHEM = 2 jr
V.M.: Baltazar VAN HEULE fs. Pieters, vader van den overledenen
Gronden van erfven desen sterfhuyse competerende
Het 10de paert in een huys ende catheylen daer annex aen gheleghen benevens haere broeders ende
susters, staende op eeuwighen cheyns van den erfachtighen heere van Drongen noort de straete
loopende naer slijndonck west de straete naer haelewijn suyt oost s’weesens grootvader
Het 10de paert in een partijken lant met den cheyns hiervooren vermelt genaemt Luysbulcxken groot
234 roeden nu wesende bogaert ende lochtinck bebaut met een schuerken 10de dec. 1749
-----------------------------------------------------Bundel 605 Staten van goed, wezenrekeningen van de heerlijkheid Barelvelde (1750-1759)
Petronelle VERHELST fa. Christoffel ende Marie DE POORTERE
overl. Landeghem den 5de sept. 1749 ten dorpe op sijne majesteyts heerlijkhede van Baerelvelde
Hr.: Lievinus DE MAEGT fs. Lieven en Martintien MOERMAN
K.: Martinus = 22 jr, Joanna = 20 jr, Pieter = 18 jr, Marie Francoise 13 jr, Marie Catharina = 11 jr
ende Lievina Theresia DE MAEGT = 9 jr.
V.M.: Judocus SLOCK fs. Pieter in huwelijk hebbende Lievine VERHELST suster van d’overledene
Gronden van erfven desen sterfhuyse competerende half en half
Een behuysde hofstede ten titel van cheynse competerende den heer DELWAERDE groot 99 roeden
Andere gronden van erfven belast met s’hauders bijleve
Een behuysde hofstede noort juffr. ZOETAERT in Gent oost het spelonck straetien groot 500 roeden
vercregen bij coope jegens sijne broeders ende susters
Een partije lant genaemt den Crooxbulck groot 400 roeden oost Guilliaeme DE LOOF
Noch een partije lant genaemtden meerschaert groot 150 roeden suyt de meerschaert straete
commende als de voorgaende bij uytgrootinge van sijne broeders ende susters
Noch een behuysde hofstede met de fruytboomen doornhaegen ende voorder edificien gelegen in de
prochie van Landegem in den Westhoek groot met den bulck 400 roeden noort Jan DE PUYT suyt
Francis CRISSENS oost de westhoekstraete komende bij uytgrootingen als vooren
Sijnde de voorgaende goederen hiervooren vermelt vercregen jegens Pieter DE ROOSE in huwelijck
met Joanna DE MAEGT, Thomas DE MAEGT, Frans D’HAESE in huwelijk met Livina DE
MAEGT wonende tot Eecklo
Gronden van erfven geduerende het huwelijk geconquesteert
Een partije bosch gelegen in Landegem wijck van Baerelvelde groot 400 roeden comende bij coope
van dhoors van den advocaet VAN DEN VELDE
Een partije lant genaemt het Smaelvelt groot 200 roeden oost de noorthaut straete west
d’almoessenij van Sinte Baefs comende bij coope als voorgaende . . .
...
...
Desen sterfhuyse vint goet aen Jan DE MAEGT tot Caprijcke over leveren van twee swijnen, cooren
en lijnsaet de somme van 5 £ 7 schel. 5 gr. . . .
...
...
25ste maerte 1750
-----------------------------------------------------Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgheeft Pieter VERHEGGHEN fs.
Lieven als staende voocht over de drij minderjaerighe weesekinderen van Joannes COPPENSende
Joanna VERHEGGHE fa. Lieven voornoemt sijne huysvrauwe was ende daernaer in huwelijck
gheweest met Joannes VERNIER hauder bleven
Betaelt aen Philippe COPPENS over haudenisse van de weese Joannes 3 £ gr.
Betaelt aen Joos VERHEGGHEN over haudenisse van de weese Joanna 3 £ gr.
Verschoten voor Lieven oock eene van de weesen int coopen ende maecken van een lijfock, een
hemde laecken om een csacque vorijnghe te maecken tsaemen tot 1 £ 2 sch. gr.
Den rendant heeft onderhouden Philippe een van de weesen ende maer den ouderdom van 2 jaer
hebbende comt over zes jaeren onderhaut van 1744 tot 1750 tot 13 £ 15 sch. gr. 16de juny 1750
------------------------------------------------------
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Pieter BISSCHOP fs. Marten ende Marie VAN VYNCKT fa. Guilliaeme
overl. Landegem den 27ste sept 1750 op haere majesteyts heerlijckhede van Baerelvelde
He.: Livina VAN DE KERCKHOVE fa. Geeraert gewonnen bij Isabelle SCHAMP
K.: Martinus BISSCHOP = 13 maenden mits het overlijden van Marie Anne ~ 3 jr geweest
V.P.: Joannes BISSCHOP broeder van den overledenen
Den overledenen heeft geduerende het huwelijk bij uytgrootinge benevens sijn broeders en susters
gelaeten aen Herman COPPENS in huwelijk met Judoca BISSCHOP suster van den overledenen
sijn gerechtigheyt in een behuysde hofstede in Landegem tsamen groot ontrent drij bunderen
Venditie gehauden den 22ste dec. 1750
Men staet schuldig aen Joannes MOREEL in huwelijk met Anna Christina BISSCHOP tot 16 sch.
gr. ende aen Carel BISSCHOP gelijkc 16 sch.
18de jan. 1751
-----------------------------------------------------SVG Joanna VAN HULLE fa. Jan ende Francoise Elisabeth ROT?
overl. Landegem den 3de nov. 1750 op haere majesteyts heerlijckhede van Baerelvelde
Hr.: Jan LACOMME fs. Francois
K.: Joannes Baptist = 4 jr eenigh kint
V.M.: Joannes Baptist VAN HULLE fs. Jan, broeder van de overledene 7de dec. 1750
-----------------------------------------------------Liquidatie in baeten ende commeren ten sterfhuyse van Joannes SNAUWAERT fs. Guilliaeme
overl. den 30ste maerte 1751 deser heerlijckhede van Baerelvelde onbedeghen
Hoirs: Anthone DE VREESE in huwelijk met Marie Anna SNAUWAERT Marie Francoise
SNAUWAERT, ende ten lesten Aldegonde Catherine SNAUWAERT alle drij susters ende fa.
Guilliaeme ende Jacquemijntjen MAENHAUT, alsook de kinderen van Pieter SNAUWAERT
fs. Guilliaeme voornoemt met Martijntien DE SCHUYTERE, broeder van halven bedde
Welcke liquidatie gemaeckt wort bij Jacobus GOEGELUCK in huwelijk met de voorseyde
Jacquemijtien MAENHAUT soverledens moeder
Den SVG van Guilliaeme SNAUWAERT is ghepasseert voor Burghmeester ende Schepenen van de
1ste maerte 1752
lande ende Baronnie van Nevele den 23ste maerte 1734
-----------------------------------------------------SVG Marie DE VEUSER fa. Pieter,
overl. Landegem op den 3de nov. 1752 op haere majesteyts heerlijckhede van Baerelvelde
Wdwe in (1ste x) van Thomas BAETSLE
Hr.(2de x): Joannes MAES fs. Frans
K.(2de x): Joanna MAES = 12 jr eenig kint
V.M.: Gillis DE VEUSER tot Nevele, broeder van de overledene
Desen sterfhuyse competeert een huyse schuere met doornhaege ten titel van chaeynse competerende
aen mijn heer Jor Franciscus Bernardus DE SMET heere van leystraete groot 60 roeden
Desen sterfhuyse competeert 75 roeden lants ligghende tot Nevele wannof de resterende 75 roeden
competerende s’hauderigghe susters ende broeders
27ste nov. 1752
-----------------------------------------------------Augmentatie van staet die bij desen overgeeft Jacobus GOEGELUCK in huwelijck met
Jacquemijntien MAENHAUT te vooren weduwe van Pieter COPPENS fs. Joos, als styfvader ende
vooght over de weese Pieter COPPENS met het overlijden van Joanna DE CLERCK deselve weesen
grootmoeder ende als hauder ghebleven is Jooris VAN DEN BOSSCHE, beneffens twee voordere
hoirs te weten Rogier ende Ignatius VERLEYE. Joanna DE CLERCK voorseyt is overleden in
25ste ougste 1752
Vosselaere Baronnie van Nevele op den 26ste maerte 1752 . . .
-----------------------------------------------------SVG Pro Deo Joannes CLAYS fs. Guilliaeme ende Cathelijne MORTIER
overl. Dronghen den 24ste meye 1752 op haere majesteyts heerlijckhede van Baerelvelde
He. Petronelle PROVOST fa. Lieven
K.: Pieter = 23 jr, Petronelle = 19 jr, Joanna ,= 13 jr ende Geeraert sijn selfs man bij huwelijck
V.P.: Judocus CLAYS, broeder van den overledenen
Een sleght huyseken op cheyns competerende mijn heer VAN BENEDEN 23ste juny 1752
------------------------------------------------------
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Adriaen PROVOST fs. Lieven
overl. Dronghen den 21ste july 1752 op haere majesteyts heerlijckhede van Baerelvelde
Wdnr in (1ste x) van Godelieve GHIJLENS
K.(1ste x): Joanna PROVOST in huwelijk met Joseph FORTEERE,
V.P.: Lieven PROVOST fs. Lieven
He.(2de x): Marie GOETHALS fa. Geeraert
K.(2de x): Marie Anne = 3 jr ende Carlo = 6 maenden
Desen sterfhuyse competeert een behuysde hofstede staende op cheynse met de voordere edificien
van 80 roeden erfve competerende mijn heer VERLACK
17de ougste 1752
-----------------------------------------------------Pro Deo Frans DE DONCKER fs. Pieter ende Livijne VERMEIRSCH
overl. Dronghen den 8ste meye 1748 op haere majesteyts heerlijckhede van Baerelvelde
He.: Catharina GIJLENS fa. Lieven ende alsnu hertraut met Pieter Joseph DE HENNION
K.: Lieven = 16 jr, Pieter = 11 jr ende Danneel DE DONCKER = 8 jr
V.P.: Judocus DE DONCKERE broeder van den overledenen
8ste oct. 1753
-----------------------------------------------------Rekeninge bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgeeft Christoffel DE MUYNCK
tot Hansbeke van alsulcken ontfanck ende administratie als hij gehadt ende genomen heeft van de
wettelijcke venditie gehauden ten sterfhuyse van Joanna LAMBRECHT te voorent weduwe van
Pieter DOBBELAERE ende huysvrauwe van Emanuel DE PUYT hauder bleven . . . . . .
Joannes CLAYS in huwelijck met Joanna DOBBELAERE fa. Pieter ende Joanna LAMBRECHT
ende alsoo staenden voocht gecreert bij acte van den 14de april 1753 . . .
...
Ontfanck van 61 £ 8 sch. 3 gr. 6 dnrs van de wettelijck venditie van dhelft van de meubelaere
goederen ten sterfhuyse gehauden
Den rendant verantwort nog een somme van 15 £ gr. soo vele te ontfangen staet van Emanuel DE
PUYT over een jaer huys ende lantpacht van sweesen goederen tot Landegem
Den rendant brengt den rendant in uytgeef voor Joannes ende Christoffel DOBBELAERE in coopen
van cleederen als anderssints ende volgens notitie ende specificatie de somme van 10 £ 8 sch. 4 gr.
In de marge
Den rendant heeft verclaert ende anghenomen de weesen tallementeren van aete ende dranck ter
reserve van tcoopen van cleederen ende lijnwaet ende tnoodich scholgelt ende alsoo bij den
voornoemden voocht ende Bailliu Burghmeester ende Schepenen over deselve weesen gaccepteert
depost is tvoorder verstandt dat den rendant de weesen anghenomen heeft tonderhauden cleeden
ende eeden in schaede ende baete van nu voorts
Item betaelt ten daege van verpagten van dhofstede aen Jan DELCOMME over taire tsijnen huyse
gedaen tot 12 sch. 6 gr.
Item aen Pieter CANNOOT ter causen als vooren 15 sch.
Item betaelt ofte te betaelen aen Jan Baptiste CLAYS over tmaeken copie autenticq uyt den staet van
goede ende voordere diensten inthaelen van de advisen tsaemen tot 2 £ 15 sch.
Item aen Louis BAETSLE over vrindelijcke vermaenen aen desen rendant tot overbringhen van dese
requeste tot 1 sch. 4 gr.
29ste dec. 1753
-----------------------------------------------------Pro Deo Lieven VAN PARIJS fs. Andries
overl. Dronghen den ? july 1748 op den wijck ende majesteyts heerlijckhede van Baerelvelde
Wdnr in (1ste x) van Joosijntjen VAN KERREBROECK
K.(1ste x): Pieter VAN PARIJS bij huwelijcken staet sijn selfs man
He.(2de x): Isabelle DE BOUVRE fa. Joos
K.(2de x): Geeraert = 22 jr ende Joannes VAN PARIJS = 20 jr
V.P.: Lieven ROEGES procureur als caemervooght
Een hofstedeken in cheynspacht ghebruyckt daer een huyseken op is staende met eenighe
fruytboomen ende haeghen het welcke eene uytneminghe van de straete is, dat van Sieur VAN DEN
TEEMSCHE is in Ghent.
14de ougste 1754
------------------------------------------------------
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Augmentatie van staet die bij desen maecken ende overgheven Isabelle DE BOUNURE weduwe van
Lieven VAN PARIJS ende Lieven ROEGES als procureur ende als camerdeelvoocht ghecreert over
de twee minderjaerighe kinderen bij den selven Lieven VAN PARIJS ende de voorseyde Isabelle DE
BOUNURE ghewonnen ende Pieter VAN PARIJS fs. Lieven bij Joosijntjen VAN KERREBROECK
bij competente oude ende huwelijcken staete sijn selfs wesende onder vrije Compaingue als soldaet
binnen de stadt Ghendt dit nopende de successie op de drij kinderen ghedevolveert met den
overlijden van Pieternelle VERMEIRE, ghestorven onbedeghen binnen de prochie van Somerghem
ten huyse van dheer Carel VAN HULLE Bailliu der prochien van Vinderhaute, Meirendtre etc.
Pieternelle VERMEIRE der weesen moeye
14de aug. 1754
-----------------------------------------------------Pro Deo Jan VAN CAMPE fs. Frans ende Marie DE GROOTE
overl. Dronghen den 9de dec. 1754 op de majesteyts heerlijckhede van Baerelvelde
He.: Marianne DE SCHEPPER fa. Lieven ende Marie VAN DE VELDE
K.: Livijne = 19 jr, Pieters = 17 jr, Gillis = 15 jr, Frans = 12 jr, Marie Joanna = 10 jr en Joanna = 8 jr
V.P.: Jan Baptiste CLAYS greffier deser heerlijckhede als camerdeelvoocht 27ste febr. 1755
-----------------------------------------------------Marie Anne DE BUCK fa. Christiaen ende Joosijntien MOERMAN
overl. Dronghen den 11de jan. 1755 op den wijck ende majesteyts heerlijckhede van Baerelvelde
Hr.: Lieven VERHEGGHEN fs. Lieven
K.: Joanna = 15 jr ende Jacobus VERHEGGHEN = 8 jr.
V.M.: Jan Baptiste CLAYS greffier deser heerlijckhede camerdeelvoocht vuyt crachte van tbescheet
toeghesonden van weghen Matthijs DE RIJCKE, meester backer in Ghendt den 14de febr. 1755
Om hem te willen excuseren en te nemen imandt die Ulieden goetdunckt . . .19de maerte 1755
-----------------------------------------------------Joosijntjen IKET fa. Gillis ende Amelberghe WIJNS
overl. Dronghen den 3de oct. 1755 op haere majesteyts heerlijckhede van Baerelvelde
Hr.: Joannes DE BRUYNE fs. Lieven ende Livine COCQUYT
K.: Louis = 6 jr, Joanna = 4 jr ende Marie Anne DE BRUYNE = 1 jr.
V.M.: Gillis IKET fs. Lieven, soverledene vaedere
Gronden van erfven gheduerende het huwelijck tsaemen gheconquesteert
Een behuysde hofstede gheleghen in Dronghen daer doverleden vuyt ghestorfven is abouterende suyt
noort de straete suyt oost Jan BOGAERT ende oost ende west Lieven GEIREGAT groot met een
bulcxken landt 310 roeden bij coope ghedaen jeghens hunnen vaedere ende schoonvaedere die te
vooren vercreghen hadde bij vuytgrootijnghe jeghens Anthone ende Passchier IKET
Den haudere competeert een vierde in een hofstedeken in Vinderhaute
8ste nov. 1755
-----------------------------------------------------Jan VERBIEST fs. Geeraert ende Livijne COPPENS, gewesenen Schepenen van Poesele
overl. Dronghen den 18de april 1755 op haere majesteyts heerlijckhede van Baerelvelde
He.: Angnesse DE VREESE fa. Carel ende Joanna VAN DAMME
K.: Frans = 11 jr, Lieven = 10 jr, Emanuel = 8 jr ende Augustinus VERBIEST = 6 jr.
V.P.: Lieven VERBIEST fs. Geeraert, broedere van den overledenen
Gronden van erfven bij den overledenen achterghelaeten
Eene behuysde ende beschuerde hofstede in Dronghen groot met een partijken landt 500 roeden west
de Baerelvelde straete oost het volghende partijken landt groot 300 roeden met noch eene partije
landt commende suyt west waert ande hofstede noort west de Clauwaert straete groot 200 roeden
Noch een partije landt groot ontrent de 713 roeden suyt ende west de abdije van Dronghen noort
ende west het Coestraetien, alle voorenstaende goederen gheleghen ter deser heerelijckhede
ghereserveert de voorenstaende partije van 713 roeden die sorteert onder dheerlijckhede van
ANVIJN desen sterfhuyse toecommende bij coope jeghens Sieur Geeraert DE DONCKER in Ghendt
volghens contract van daete den 26ste novembre 1742
Staende huwelijck is vercocht een partije landt gheleghen op de Baerle Cautere ten proffijte van
Emanuel GOETHALS meester timmerman in Dronghen
17de meye 1755
------------------------------------------------------
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Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgheeft Joannes Baptiste CLAYS
in huwelijck hebbende Joanne DOBBELAERE fa. Pieter ende Joanne LAMBRECHT ende alsoo
staenden ende administrerenden voocht over de vijf minderjaerighe kinderen bij de voornoemde
Pieter ende Joanne LAMBRECHT achterghelaeten dit nopende alsulcken ontfanck die heeft
ghenoten
Den voocht sustineert dat Joannes DOBBELAERE sijnen swaegher niet en magh gereputeert
worden sijn selfs man . . .
...
...
...
Den rendant verantwort een somme van 23 £ 15 sch. 7 gr. van de venditie van eenighe boomen
ghestaen hebbende op den Cappellen driesch ende alomme de landen van daete 1ste dec. 1755
Den rendant maeckt gheenen ontfanck van eenighe jaeren cheynspachten die Judocus VERMEIRE
schuldigh saude sijn
Ghelijck alhier oock niet en doet te verantworden den cheyns pacht van de goederen gheleghen tot
Hansbeke bedraeghende de somme van 12 sch. gr. courant tsjaers
Den rendant bringht in vuyt gheven 6 £ 1 gr.soo vele te betaelen staet an Christoffel DE MUYNCK
volghens sijne ghedaene rekenijnghe van den 29ste dec. 1753
Noch in vuyt gheven over tghonne hij betaelt heeft an Jan DE LACOMME over taire tsijnen huyse
in diversche stonden ghedaen de somme van 18 sch. 11 gr.
Betaelt an meester Frans DE BOCQ over tschrijven van twee kerckgheboden 3 sch. gr.
Betaelt an monsieur VELLEMAN procureur tot Sleydijnghe over diensten ende voyagen 16 sch. gr.
Betaelt anden officier deser heerlijckhede over een insinuatie gedaen tot Sleydijnghe 4 sch. gr.
10de maerte 1756
-----------------------------------------------------Augmentatie van staet die maeckt ende overgheeft Pieter VAN RENTERGHEM fs. Lieven als
vader ende voocht over Marie Petronelle VAN RENTERGHEM sijn minderjaerighe dochter
tsijnen 1ste huwelijck ghewonnen bij Isabelle VAN HUELE fa. Baltazar ende van Joanna VAN
HUFFELE met den overlijden van de voorseyde Joanna VAN HUFFELE sweesen grootmoeder
heeft ghecompeteert het 5de deel in dhelft van een hofstdeke in Dronghen in den wijck van luchteren
groot int gheheele ontrent 233 roeden dannof de vier deelen van vijfve hebben ghecompeteert an
Laureyns, Martinus ende Joanna VAN HUFFELE in huwelijck met Joannes BAETSLE mitsgaders
Jaspaert VAN HUELE aen wien oock competeert de gheheele wederhelft ende mits het hofstedeken
tusschen hun niet en conde vercavelt worden ende dat sij niet langher in ghemeensaemhede te
blijven continueren te meer omdat aen dhofstede groote noodtsaeckelijcke reparaetien moeten
ghebeuren
...
...
23ste sept. 1756
----------------------------------------------------Rekenijnghe purgative die midts desen doet ende schriftelijck overgheeft Joannes Baptiste CLAYS
in houwelijck met Joanne DOBBELAERE fa. Pieter ende Joanne LAMBRECHT ende alsoo als
voocht over de vier minderjaerighe kinderen ende Joannes DOBBELAERE alsnu meerderjaerigh
bij den voornoemden Pieter DOBBELAERE ende Joanne LAMBRECHT achteregelaeten ditte van
van alsulcken ontfanck ende administratie die hij ghehadt ende ghenomen heeft tsedert den 10de
maerte 1756 daete van zijne leste ghedaene rekenijnghe presenterende dese aen Burgemeester ende
Schepenen van haere majesteyts heerelijckhede van Baerelvelde omme naer examinatie ghesloten
ende gheliquideert midtsgaeders ghearresteert te worden in der manieren naer volghende
Ontfanghen over twee jaeren cheynspacht van Pieter MESTDAGH 1 £ 8 sch. gr.
Ontfaen van Emanuel DE PUYT over de vercoopijngthe van eenighe boomkens 14 sch. gr.
Ontfaen van Judocus VERMEIRE over drij jaeren cheynspacht 3 £ 3 sch. gr.
Bringht den rendant in vallidatie de somme van 3 £ 10 sch. gr. soo veel hij moet betaelen aen Lieven
ROGIERS ende Joannes VELLEMAN over salaris ende verschot in een proces jeghens Emanuel
DE PUYT als pachter van de hofstede ende lande van de weesen
Ontfaen bij mij onderschreven Martinus CLAYS vuyt crachte van sijne voochdelijcke authorisatie
vuyt handen van Jan Baptiste CLAYS ghewesen voocht de somme van 12 £ 9 sch. 6 gr. over ende
in voldoenijnghe ende oplegh van tschaelijck slot Martinus CLAYS 2de meye 1757
-----------------------------------------------------
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Marie CORIJN fa. Jan bij Livijne FERTIER
overl. Landeghem den 25ste maerte 1758 op dheerlijckhede van Baerelvelde op den cappellen driesch
Hr.: Emanuel DE PUYT fs. Lieven ghewonnen bij Martijntjen DE SCHUYTER
K.: Joseph = 2 jr ende Marie Jacoba DE PUYT = 14 maenden
V.M.: Judocus DE REU oom causa uxoris
Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene
Tot een 6de paert deurgaende wannof de vijf resterende deelen competeren aen s’overledene susters
van een partije landt in Nevele in de Boschstraete genaemt het crommestuck groot 350 roeden
Een 12de paert deurgaende wannof totter helft competeert aen soverledene moeder Lievijne
FERTHIER ende de resterende vijf twaelfste paerten aen haere susters van een behuysde hofstede
gheleghen in Nevele in de selve boschstraete groot een ghemet
Een ghelijck twaelfste paert deurgaende wannof de ander deelen competeren als vooren van een
partije landt gheleghen, als vooren genaemt het half bunder groot 450 roeden
...
Heeft hem seker ende borghe gestelt Adriaen DE PUYT fs. Lieven tot Nevel l1ste juny 1758
----------------------------------------------------Mattheus COCQUYT fs. Jan
(Reg. 600 fo 5)
overl. Dronghen den 8ste meye 1759 op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Marie GOETHALS fa. Geeraert ende Joanne VERCRUYSEN
K.: Petronelle = 4 jr ende Anthjonne = 3 maenden
V.P.: Jacobus COCQUYT broeder van den overledenen
Desen sterfhuyse competeert in cheynse het vierde in een behuysde ende beschuerde hofstede met
de groene ende drooghe cattheylen daerop staende ende annex staende op 80 roeden erfve
competerende mijn heer TARLACK wannof dhelft van de voorschreven goederen toecommen an
shauderigghens voor kinderen ghewonnen bij Adriaen PROVOST (SVG gepasseert den 17de ougste
1752) ende een 4de an dese hauderigghe ende ghelijck 4de aen desen sterfhuyse 27ste juny 1759
----------------------------------------------------Lieven GIJLENS fs. Danneel
(Reg. 600 fo 2)
de
overl. Dronghen den 7 meye 1759 op dheerlijckhede van Baerelvelde
wdnr in (1ste x) van Marie SCHOONAERT
K.(1ste x): Geeraert EVERAERT in huwelijck met Joanne GIJLENS, Louis BAETSLÉ in huwelijck
hebbende Lievijne GIJLENS ende Joseph ENJON in huwelijck met Catherine GIJLLENS
te voorent weduwe van Frans DE DONCKER
He.(2de x): Petronelle VAN PARIJS fa. Lieven bij Joanne COPPENS
K.(2de x): Marie Elisabeth = 8 jr ende Judocus GIJLENS = 5 jr
V.P.: Lieven VAN HECKE als naesten bestaenden
Desen sterfhuyse competeert alf ende alf een behuysde hofstede staende ten titel van cheyns op 300
roeden landts competerende d’hoirs van wijlent mijnheer VAN BEAUVOORDE 20ste juny 1759
------------------------------------------------------Lowijs DE WEVERE fs. Jans bij Pieternelle DE MANGELAERE
overl. Dronghen den 17de oct. 1758 op den wijck van Baerelvelde op het pachthof proprieteyt van de
abdije van Dronghen
He.: Anne Marie BEYAERT fa. Pieters ende Livijne DE MEYER
K.: Lieven ende Norbertus beyde hun selfs man, Pieternelle in huwelijck met Carel DE VLIEGHER,
Lowijs = 24 jr, Livijne = 22 jr, Anne Marie = 20 jr ende Carel DE WEVERE = 17 jr
V.P.: Lieven DE WEVERE fs. Pieters, cosijn ende naete bestanden
Gronden van erfve commende van s’hauderigghens sijde
De helft van een behuysde hofstede met de schuere stallen ende catheylen van boomen waervan de
wederhelft ghecompeteert heeft aen wijlent Norbertus BEYAERT fs. Pieters haeren broeder ten
sterfhuyse van hunlieder vader ende moeder van date den 2de dec. 1724
Noch dhelft van een partije landts nu ten deele boomgaert ghenaemt het langhe ventien gheleghen in
Dronghen oost Gillis COPPENS suyt den Deynschen herrewegh
Aen den overledenen was competerende een behuysde hofstede groot 450 roeden in de prochie van
Wondelgem op den wijck het handtken hem toecommende van sijne vader 7de febr. 1759
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Augmentatie van staet in baeten ende commeren bleven ten sterfhuyse van Livina FORTHIER
fa. Vincent tevooren weduwe bleven van Jan CORIJN fs. Frans, overleden in Nevele in den wijck
van de boschstraete op den 25ste april 1759 ten wiens sterfhuyse hoirs ende erfgenaemen waeren
Judocus DE ROY in huwelijck met Marie CORIJN, Joseph DIERICKX als vader ende vooght over
sijn twee weesen Carolina ende Maria Catharina DIERICKX gewonnen bij Joanna CORIJN
voorts Geeraert VERMEIRE fs. Jacques in huwelijck met Josijntjen CORIJN, Joannes Martinus
SPEECKAERT in huwelijck met Livine CORIJN, Emanuel DE PUYT weduwnaer van Marie
CORIJN met twee minderjaerighe kinderen met naeme Joseph = 4 jr ende Marie Jacoba = 2 jr
Ten leste Catharina CORIJN haer selfs vrauwe bij competente auderdom van bet de 26 jr., alle
ses kinderen ende schoonkinderen van den voorseyden Jan CORIJN ende Livina FORTHIER alsoo
thaeren sterfhuyse representerende elck eenen sesden hooftstaeke
Dit ter interventie van Geeraert VERMEIRE als oom causa uxoris ende naesten bestaenden vrient
matroneel over de selve weesen
Den SVG van sweesen moeder Marie CORIJN is wettelijck overgebracht den 1ste juny 1758
Aen de twee weesen is volghens desen SVG hun toekomende tot een sesde paert ende deel wannof
de resterende vijf paerten competeren aen de voorschreven hoirs een partije landt gheleghen binnen
de prochie van Nevel in de boschstraete ghenaempt het cromme stuck groot int gheheele in erfven
tot 350 roeden . . .
...
...
27ste juny 1759
------------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet maeckt ende overgeeft Judocus SLOCK fs. Pieter
als gewesenen deelvooght over de drij minderjaerighe dochters van Lieven DE MAEGHT gewonnen
met wijlent Petronelle VERHELST ende gheauthoriseert tot de wettelijcke vercoopinghe van de
behuysde hofstede landen, bosch ende meersch ten versoucke van den voornoemden Lieven DE
MAEGHT alsoock ten versoucke van Martinus ende Pieter DE MAEGHT ende Joanna DE
MAEGHT alle filius ende filia Lieven bij Petronelle VERHELST
Den rendant bringht voor ontfanck 118 £ 18 sch. grooten wisselgelt over den 1ste coop wesende huys
schuere ende voorder edificien bij den rendant selve ghekocht ende gelegen binnen de prochie van
Landeghem bij de plaetse
Den rendant bringht voor ontfanck 82 £ gr. wisselgelt de ses groote te ponde soo veele hij heeft
ontfanghen van mijnheer MARTENS van den 2de coop wesende een bosch genaemt den mierenhul
oock gelegen in Landeghem
Den rendant bringht voor ontfanck 136 £ 6 sch. 6 gr. wisselgelt ontfanghen van Francies CRISSENS
als gekocht hebbende de behuysde hofstede met een partijken landt gelegen in den westhouck binnen
de selve prochie van Landeghem
Den rendant bringht voor ontfanck 13 £ 6 sch. 6 gr. soo vele hij heeft ontfanghen van Pieter VAN
DER VENNET fs. Herman als cooper van een partije landt genaemt het cort masteyt oock gelegen
in de selve prochie van Landeghem
Den rendant bringht voor ontfanck 13 £ 16 sch. 9 gr. wisselgelt ontfanghen van den voornoemden
Francies CRISSENS over den vijfden coop van een partije landt genaemt t’seventig roeden gelegen
binnen de selve prochie van Landeghem
Den rendant bringht voor ontfanck 15 £ 17 sch. 9 gr. soo vele hij heeft ontfanghen van den
voornoemden Pieter VAN DER VENNET fs. Herman als cooper van een meersch genaemt het
dijckputjen oock gelegen binnen Landeghem
23ste ougste 1759
Laet weten van weghen Bailliu Burghmeester ende Schepenen van haere majesteyts heerlijckhede
van Baerelvelde in qualiteyt van oppervooghden op de weesen achterghelaeten bij wijlent Lieven DE
MAEGHT ende Petronelle VERHELST tot Landeghem aen Martinus DE MAEGHT als hoir ende
aen Judocus SLOCK als ghewesen deelvooght dat sij onderhoort hebben van dat gij Martinus DE
MAEGHT op morghen van sin is emmers bekent ghemaeckt bij publicatie wettelijck te laeten
verpachten de goederen vand en sterfhuyse van den voornoemden Lieven DE MAEGHT ende van
Petronelle VERHELST ende dat wij niet en sijn staenden over dierghelijcke verpachtinghe in het
reguart van de minderjaerighe weesen in deselve goederen gherecht, . . .
...
actum desen 27ste oct. 1760
-------------------------------------------------------
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Augmentatie van staet die bij desen maeckt Joannes VERLINDE als vader ende vooght over sijne
twee minderjaerighe weesen met naeme Brigitte ende Ludovicus VERLINDE tsijnen 2de huwelijck
ghewonnen bij Cathalijne DE BRAUWER, dit van den SVG ghemaeckt ten sterfhuyse van Jacobus
VERLINDE halfven broeder ende oock sone van desen overgever gheweest tsijnen 1ste huwelijck bij
wijlent Joanna GILLIS, overleden vrijlaet van den ambachte van Maldeghem binnen de prochie van
Sinte Laureyns op den 7de meye 1759 alwaer hauderigghe ghebleven is Petronelle BOURGONJON
SVG ghepasseert den 11de febr. 1760. In de SVG van Cathalijne DE BRAUWER was er meer
commer dan baete.
Ludovicus VERLINDE den gonnen qualijck ghenoemt staet in de SVG van Jacobus VERLINDE
met naeme Caerel VERLINDE.!
26ste maert 1760
Notitie gehauden bij Joannes VERLINDE voor zijn kinders en haer lieder sieckte als volght
Alvooren mij onboden naer Ste Lauwereys ten huyse van Jacobus VERLINDE aldaer overgebleven
tot 16 daegen
Item noch vervoert met keire ende peirt gebrocht tot Rieme ende van daer schepe vertransportert tot
Wijnckel tot mijne huyse
Item noch de twee kinders gehauden tmijnen huysse nde dochter den tijt van twee maenden enden
sonne den tijt van negen maenden
Item gesaseert naer Ste Lauwereys twee rijsen in het prijsen ende vercoopen van de meubele
onboden. Item noch gesaseert naer Maldegem een rijse in het passeren van de staet
------------------------------------------------------SVG Lievijne CORIJN fa. Jan ghewonnen bij Lievijne FERTHIER
overl. Landeghem op den 24ste nov. 1759 jeghens den Cappellendriesch op haere majesteyts
heerlijckhede van Baerelvelde
Hr.: Joannes Martinus SPEECKAERT fs. Pieter ghewonnen bij Marie Anne VAN RENTERGHEM
K.: Anna Marie SPEECKAERT = 11 maenden eenigh kindt
V.M.: Geeraert VERMEIRE oom causa uxoris
Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene
Aen dese strefhuyse competeert tot een sesde paert deurgaende wannof de resterende vijf sesde
paerten competeren aen desen deelvooght causa uxoris ende aen s’overledens twee susters ende aen
haere twee susters kinderen van een partije landt gheleghen in Nevel in de boschstraete genaemt het
crommestuck groot tot 350 roeden
Een sesde paert wannof de andere vijf sesde paerten deurgaende competeren aen de gonne als vooren
van een hofstede oock gheleghen in Nevel in de boschstraete groot in eirfven een ghemet
Een ghelijck sesde paert deurgaende wannof de andere vijf sesde paerten competeren aen de gonne
als vooren van een partije landt ghenaemt het half bunder groot int gheheele 450 roeden
Noch in deselve prochie van Nevel een ghelijck sesde paert deurgaende van een partije van lande
ghenaemt het half ghemet groot int gheheele 150 roeden . . . . . .
...
Ander gronden van erfven commende van de sijde van den hauder
Aen desen sterfhuyse competeert een 8ste deel deurgaende aen desen hauders moeder ende de
resterende drij achtste paerten aen den hauders broeder ende sijne twee susters staende op twee
hofsteden ligghende jeghens den Cappellendriesch ghenaempt de meyerij ende d’ander ligghende
jeghens de vier heckene driesch ghenaempt de verberne stede met nogh drij partijen van landen
ligghende al ten eenen block in Landeghem tsaemen groot tot 7 ghemeten 6de febr. 1760
------------------------------------------------------SVG Dominicus BRIELMAN fs; Marten ghewonnen bij Joanna DE KETELAERE (Reg. 600 fo 39)
overl. Dronghen op den 27ste nov. 1761 tsijnder wooninge op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Isabelle DE VREESE fa. Joannes gewonnen bij Petronelle MESTDAGH
K.: Petronelle = 8 jr ende Marie Judoca BRIELMAN = 6 jr.
V.P.: Pieter DE KETELAERE fs. Charles, cosijn ende naesten vriendt terwijlent de twee naeste
bestaende ooms causa uxoris verre van hier afgelegen sijn ende oock audt ende caducq van gangen
Gronden van erfven staende huwelijck tsaemen ghekocht jeghens jonckheer Alexander VAN DER
MEERSCHEN heere van Baereldoncq etc. in Gendt van daete 25ste november 1759
Een hofstede gestaen op den wijck van Barelvelde aubouterende noort oost de baerelveltstraete
Een partije landt in den wijck van Haelewijn cauter groot in erfven 500 roeden 27ste jan. 1761
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Rekeninghe bewijs ende reliquan die bij desen maecken Joannes DOBBELAERE fs. Pieter ende
Joanna LAMBRECHT als staenden vooght over sijne drij minderjaerighe broeders ende eene suster
met naemen Pieter, Christoffel Francies ende Marie Franchoie DOBBELAERE benevens Lieven
TEIRLINCK oock als aenghestelden ende ghesurogeerden vooght om den eersten, overghever te
helpen derigieren het inkomen van de pachten hunne goederen te ontfanghen ende het verkoopen van
al hunne vaste goederen wettelijck ala hauche ende met keersbrandinghe aen de meestbiedende
Voor den 1ste rendant ende voor de weesen is in de leste rekeninghe ghedaen door Martius CLAYS
Burgmeester als camervooght van daete 21ste jan. 1761 ende geen baetelijck slot gheweest nemaer
dat er een schaedelijck slot gheweest is ten proffijte van den camervooght van 62 £ 7 sch. 4 gr.
Ontfanck van het verkoopen van al de weesens goederen ende gronden van erfven
Sijn ghenootsaeckt gheweest om den 1ste rendant met al dese weesens goederen te verkoopen ala
hauche met keersbrandinghe terwijl sij hun belast vonden tot betaelinghe van hun voorschreven
schaedelijck slot ende onvoorsien waeren van penninghen ende nogh andere schulden degene boven
t’selve slot moesten betaelt worden ghecauseert uyt het proces dat den selven camervooght hadde
moeten intenteren jeghens wijlent Mhr. Francies Maximiliaen VAN DE WOESTIJNE Rudder heer
van Pilchem in Ghendt waeruyt emense costen waeren ghecauseert met rapporten ende datter ten
langhen leste eene remitteringhe met een accomodiment is ghemaeckt met de douariere van den
selven heere van Pilchem ende dat al de selve hunne goederen ter causen van t’selve proces alreede
waeren met een rente van 200 £ gr. wiselgelt capitaels ende bovendien al beclaeght ende ghesaisiert
waeren ten versoecke van wijlent den selven heere van Pilchem ende meer andere redenen aen
Ulieden heeren bekent dat dese rendanten requeste hebben moeten presenteren aen Ulieden heeren
om aggreatie approbatie met consent te connen bekommen om de selve goederen te connen ofte
vermoghen verkoopen ende daerop consent ende aggreatie met approbatie verkreghen hebben bij
dien dat alsoo de selve goederen sijn verkocht ende deselve gereguleert in vier coopen. De eerst drij
coopen sijn te weten de behuysde hofstede met de landen daermede gaende en tsaemen in pachte
ghebruyckt bij Carel? DE VOGHELAERE met de 60 roeden eirfve in cheynspachte ghebruyckt bij
Judocus VERMEIRE die alsoo in drij coopen ghereguleert waeren met de partije landt ghenaempt
de wulfsmeersch endedie alsoo op den 3de juny 1761 t’saemen verkocht sijn aen den voornoemden
Judocus VERMEIRE als overghenomen bij commanschap van Lieven ROEGES greffier deser
vierschaere voor de somme van 378 £ 10 sch. gr. wisselgelt boven nogh 6 stuyvers wisselgelt te
ponde groote bij de conditien van de selve verkoopinghe besprocken bedraeghende alsoo tsaemen
met de selve ses stuyvers te ponde groote tot 397 ponden 8 sch. 6 gr. wisselgelt . . .
Bringhen de rendanten nogh voor ontfanck van t’gonne sij sauden moeten ontfanghen van Pieter
MESTDAGH tot Hansbeke den gonnen den 4de ende den lesten coop ghekocht heeft, te weten het
partijken landt dat door Pieter MESTDAGH in cheynspachte wiert ghebruyckt twelcke hij op den
3de juny 1761 ghekocht heeft voor 18 £ 10 sch. gr. wisselgelt
15de july 1761
------------------------------------------------------Barbarina DE SMET fa. Caerel ghewonnen bij Joanna DE WULF (Reg. 600 fo 42)
overl. Dronghen op den 15de july 1762 thaerder wooninghe op dheerlijckhede van Baerelvelde
Hr.: Pieter VAN HOVE fs. Jacobus ghewonnen bij Petronelle VINCHENT
K.: Joanna Judoca VAN HOVE audt ontrent de 5 à 6 weken eenigh kindt
V.M.: Caerel DE SMET als grootvader
9de sept. 1762
------------------------------------------------------Lieven VAN MALDEGHEM fs. Francies bij Joosijntjen VAN LAECKE (Reg. 600 fo 44)
overl. Landeghem op den 20ste meye 1762 tsijnder wooninge op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Lievijne HAUTEKEETE fa. Pieter ghewonnen bij Adriaene DERDEYN
K.: Thomaes = 19 jr ende Joannes VAN MALDEGHEM = 18 jr.
V.P.: Thomaes VAN MALDEGHEM fs. Francies voornoemt, oom
Den overledenen benevens desen deelvooght hebben tsaemen verkocht van sijnen cant sijde
haudende gronden van erfven hunne behuysde ende beschuerde hofstede met oock de landen
daermede gaende de selve daer den overledenen in ghestorfven is gheleghen op Landeghem op dese
heerlijckhede van Baerelvelde aen Pieter VAN MALDEGHEM fs. Gillis ende waervooren desen
overledenen als dan over sijn paerten ghenotten ende ontfanghen heeft tot eene somme van
20 £ gr. courant
9de sept. 1762
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Livijne VERHELST fa. Christoffel ende Marie DE POORTERE
overl. Landeghem op den 5de maerte 1763 op haere maesteyts heerlijckhede van Baerelvelde
Hr.: Judocus SLOCK fs. Pieter ende Elisabeth DENIJS
K.: Pieter, Marie Joannen ende Martinus SLOCK hun selfs ende Marie Margriete SLOCK = 24 jr
V.M.: Francies VERHELST cosijn
Gronden van erfven commende van shauders sijde bij successie van sijn vader
Binnen de prochie van Landeghem een 11de paert deugaende dies de andere deelen competerende
aen shauders broeders ende susters van een behuysde hofstede groot 1188 roeden . . .
In de selve prochie een ghelijck deel van een partije landt genaemt het cauterstuck groot 250 roeden
Een ghelijck deel in een partije lant groot 430 roeden oost de noorhautstraete ende suyt de straete die
loopt van Nevele naer Gent in pacht ghebruyckt bij Joannes SLOCK
Gronden van erfven ghedurende huwelijck geconquesteert
Een behuyst hofstedeken in Landeghem in den heirenthouck groot 200 roeden
Een partije lant in den selve wijck groot 200 roeden west de gaverstraete
Binnen de selve wijck een partije landt genaemt bachten heirent groot 300 roeden
Item binnen de selve wijck eenpartije landt genaemt bachten heirent groot 225 roeden
Item binnen de selve wijck eenpartijken landt genaemt den groenen wegh groot 100 roeden . . .
Het hofstedeken met de landen in pachte ghebruyckt bij Jan VAN RENTERGHEM commende bij
coope van Laureyns PETIT den 16de dec. 1727
Op de plaetse in Landeghem sijnde een tweewoonste ende herberghe ghenaemt de Cronne met eene
partije lant daermede gaende tsaemen groot ontrent 700 roeden commende bij coope van Joffr.
Josijne MORTIER in daeten 12de nov. 1737 ende in pachte ghebruyckt bij Joannes SPEECKAERT
ende Francois MORTIER west de plaetse ende noort het kerckestraetjen
Binnen deselve prochie een huys ende groot 40 roeden paelende oost de straete lopende naer den
westhouck suyt Philippe IDE ende noort den herrewegh naer Vosselaere commende bij coope van
Judocus VERVINCK volghens den coop van den 2de dec. 1755 in pachte ghebruyckt bij Geeraert
DE DECKERE
Een partije landt in Landeghem genaemt de bachten camere groot 300 roeden commende bij coope
van Joannes FERMI ende Joannes WITTEVRONGHEL in daete van den 30ste dec. 1756 ende
ghebruyckt bij Joannes MAES
Een huys staende op cheynsgront competerende mijnheer DELWAERDE gheleghen in Landeghem
op de plaetse groot in erfven80 roeden commende bij coope van de hoors Lieven DE MAEGHT bij
den voornoemde in cheyns genomen
...
...
18de meye 1763
------------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgheeft Lieven ROEGES fs. Geeraert
dat van wettelijcke authorisatie aen hem verleent bij Livinus WILLEMS met sijne huysvrauwe
Anna Marie JACOBS als hoirs van dhr. ende Mr. Carolus FRANCOIS in sijn leven Pastoor inden
Doel lande van Waes, ende oock ter interventie van Sieur Jan Baptist Lieven FRANCOIS procureur
ende notaris in de stadt van Ghendt als cosijn van Anne Marie JACOBS
28ste april 1763
------------------------------------------------------Livinus GEIRNAERT fs. Jan bij Petronelle HEYSTE
(Reg. 600 fo 56v)
overl. Dronghen op den 9de meye 1764 tsijnder wooninghe en op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Lievijne DE MEYER fa. Philippus ghewonnen bij Joanna CORNELIS
K.: Petronelle = 23 jr, Jacobus = 22 jr, Jan = 20 jr ende Marie Joanna GEIRNAERT = 17 jr ende
Pieter Francies GEIRNAERT = 15 jr
V.P.: Jacobus GEIRNAERT fs. Jan voornoempt
Ghebruycken in cheynspachte een hofstede met den huyse, schuere ende stallinghen daer annex aen
gheleghen ende de landen daer medegaende gheleghen in Dronghen Baerelvelde met nogh een
hofstedeken ende landt gheleghen in den wijck van Haelewijn dat in naerpachte wort ghebruyckt
bij Gillis GOEGEBUER voor 20 sch. gr. tsjaers proprietaris is de weduwe ende hoirs van Jan HYDE
in Ghendt dat voor eenen termijn van 29 achtereenvolghende jaeren
Stelt hem seker ende borghe Joannes DE MEYER fs. Philippus woonende binnen de prochie van
Dronghen
30ste ougste 1764
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Albertus COCQUYT fs. Andries ende Pieternelle DE SCHEPPERE
overl. Landeghem op den 26ste 7bre 1763 op haere majesteyts heerlijckhede van Baerlvelde
Wdnr in (1ste x) van Magdalena VERMEERSCH
K.(1ste x): Jacobus = 23 jr ende Francois COCQUYT = 15 jr.
He.: Theodora Joanna VERCAUTER fa. Jean Francois ende Livijne DE LOOSE
K.(2de x): Judocus Albertus = 12 jr, Catharina = 10 jr, Joannes Baptiste = 9 jr, Joanna Marie = 7 jr,
Augustinus = 3 jr, Livijne = 1 ½ jr ende Isabelle Rose COCQUYT = 1 maent
V.P.: Lieven COCQUYT ende V.M.: Jacobus VERMEERSCH
Dit sterfhuys cmpeteert een besette rente van 50 £ gr. wisselgelt ten laste van Benedictus
VERCAUTERE ende beset op sijne landen binnen de prochie van Dronghen in de Hassels
Benedictus VERCAUTERE fs. Francies broeder van de hauderigghe woonende in Dronghen
Item tcapitael van eene rente van 37 £ 10 sch. gr. wisselgelt ten laste van Augustinus COCQUYT
ende beset op sijn hofstedeken gheleghen in Dronghen ende Sinten Maria Leerne 6de juny 1764
------------------------------------------------------Jan PHILIPS fs. Jan ghewonnen bij Lievijne DE WULF
(Reg.600 fo 60v)
ste
overl. Dronghen op den 8 aug. 1765 tsijnder wooninghe op de heerlijckhede van Baerelvelde
He.: Angelina GOETHALS fa. Gillis ghewonnen bij Lievijne DOBBELAERE
K.: Godelieve = 20 jr ende Marie Catharina PHILIPS = 18 jr.
V.P.: Pieter PHILIPS fs. Jan voornoemt
Gronden van erfven commende van den overledenen voor sijn huwelijck ghekocht van Geeraert
DE DONCKER in Ghendt den 22ste aug. 1742 ende acte van erffenisse den 31ste maerte 1756
Een hofstedeken met den huyse schuere ende stallinghen daer annex gheleghen in Dronghen op den
wijck van Baerelvelde noort oost de straete suyt west d’abdije van Dronghen ende noort west nu
Joseph GEIREGAT groot in erven 27 roeden gekocht van sekeren Geeraert DE DONCKERE in
Ghent volgens den contracte van daete van den 22ste aug. 1742
Het hofstedeken is belast met cleene cheynsrente ten proffijte van haere majesteyts mits het voor
desen eene uytneminghe van de straete is gheweest.
30ste oct. 1765
------------------------------------------------------Rekeninghe die bij desen maeckt Lieven ROEGES fs. Geeraert greffier van de heerlijckhede van
Baerelvelde dat van alsulcke handelinghe ende administratie hij ghehadt heeft voor den ontfanck,
uytgheeft ende administratie te doen voor Joannes DOBBELAERE fs. Pieter ende Joanna
LAMBRECHT denwelcken als principaelen ende vooght is over sijne twee minderjaerighe
broeders ende sijne suster met naemen Christoffel, Francies ende Marie Franchoise DOBBELAERE
en welcken Christoffel als nu oock bij competente aude van beth de 25 jaeren is 10de july 1765
------------------------------------------------------Rekeninghe die bij desen maeckt ende overgheeft Lievinus COCQUYT fs. Andries van alsulcke
handelinghe ende administratie hij ghehadt heeft als staenden vooght over de twee minderjaerighe
weesen met naemen Jacobus ende Francies COCQUYT beede fs. wijlent Albertus COCQUYT ende
wijlent Magdalena VERMEERSCH dat sedert den 6de juny 1764 wesende den dagh van het
passseren van den SVG van sweesen vader. De weese Jacobus COCQUYT nogh jonghman nemaer
alsnu sijn selfs bij aude van beth dan 25 jaeren. Pieter BOTTERMAN in huwelijck met de weesens
styfmoeder Theodora Joanna VERCAUTEREN
9de july 1766
------------------------------------------------------Pro Deo Catharina GIJLLENS fa. Lieven ghewonnen bij Marie SCHOONAERT
overl. Dronghen opden 22ste july 1766 in den wijck en op haere heerlijckhede van Baerelvelde
Wdwe in (1ste x) van Francies DE DONCKER
K.(1ste x): Lieven, Pieter ende Daniel DE DONCKER = 20 jr
V.M.: Geeraert EVERAERT oom causa uxoris
Hr.(2de x): Joseph ENJON fs. Jan Baptiste ghewonnen bij Marie Josepha BOSUT
K.(2de ): Caerel ENJON = 12 jr
Met consente van Jacobus GOEGHELUCK hebben zij een huyseken doen bauwen ende gepacht op
een deel van de hofstede van hem GOEGHELUCK jeghens de hofstede over den gracht ende een
deelken op den cant van de straete in den wijck van Baerelvelde
7de 7bre 1767
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Pro Deo Petronelle VERPLAETSEN fa. Lieven ghewonnen bij Catharine DE BUCK
overl. Landeghem op den 13de dec. 1768 jeghens den Cappellen Driesch opden wijck van
Baerelvelde
Hr. Judocus VAN DE VYNCKT fs. Joos ghewonnen bij Petronelle DE BLIECK
K.: Marie Judoca = 12 jr, Pieter = 10 jr, Joannes = 8 jr, Marie Anna = 5 jr ende Marie Catharine
VAN DER VYNCKT = 2 jr
V.M.: Jacobus FIERS oom causa uxoris
Den hauder heeft staende huwelijck verkocht van haeren cant haudende gronden 8ste jan. 1770
------------------------------------------------------Bundel 607 Staten van goed, wezenrekeningen van de heerlijkheid Barelvelde (1770-1779)
Livinus WILLEMS,
(Reg. 600 fo 67v )
de
overl. Dronghen den 10 april 1770 op de heerlijckhede van Baerelvelde
Wdnr in (1ste x) van Anne Marie JACOBS fa. Joseph ende van Joosijntien FRANCOIS
K.: Norbertus WILLEMS = 7 jr
Vooght ex officie: Livinus MAES Schepenen deser heerlijckhede
Hostede ende gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert deelsaem half en half
Een half hofstedeken met de drooghe ende groene catheylen mitsgaders den gront daermede gaende
gheleghen binnnen de prochie van Dronghen heerlijckhede van Barelvelde paelende noort oost de
Baerelveltstraete suyt oost de weduwe Joannes PHILIPS suyt west d’abdije van Dronghen ende
noort west Joannes GEIRNAERT groot in erfven 60 roeden
7de jan. 1771
------------------------------------------------------Joannes VERNIER fs. Lieven ende van Jacquemijntien BOONE
(Reg. 600 fo 72v)
overl. Dronghen den 27ste meye 1771 op haere majesteyts heerlijckhede van Baerelvelde
He.: Christina JOORIS fa. Joannes ende van Livine VERBAUWEN
K.: Joanne Marie jonghe dochter bij competente aude haer selfs, Judocus = 21 jr, Caroline = 19 jr,
Levia = 12 jr ende Gillis VERNIER = 8 jr
V.P.: Judocus VERNIER eyghen broeder van den overledenen
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half
Een hofstede met den gront daermede gaende gelegen in Dronghen Baerelvelde alwaer den
overledenen uyt gestorfven is groot ontrent 100 roeden paelende suyt de Barelveltstraete west desen
sterfhuyse met den naerschreven cheyns noort ende oost Pieter VINCENT ende een partije lant
gheleghen als vooren groot 300 roeden paelende suyt ende oost den advocaet BRANT ende west de
beke ende een partije lant gheleghen als de voorgaende groot in erfven ontrent de 100 roeden
paelende suyt aen de voorgaende ende west de beke
Een partije lant gheleghen op den cautere groot een ghemet paelende noort west Judocus
CORNELIS noort oost den Baron van Exaerde ende suyt oost den Burghmeester VREESE
Desen sterfhuyse competeert trecht van cheynse van een partijken lant ende bogaert gheleghen
nevens de hofstede met het boomcatheyl daer op staende dies den gront competeert aen mijnheer
BALDE tot Ghent
6de oct. 1771
------------------------------------------------------Pieter CLAYS fs. Joannes
(Reg. 600 fo 76v)
overl. Dronghen den 22ste nov. 1770 op dheerlijckhede van Baerelvelde
H.: Judoca Petronelle CABRIAUX
K.: Joanne Livine = 17 jr, Marie = 15 jr, Joanna Catharina = 14 jr, Judoca Petronelle = 12 jr,
Joannes Francies beth 9 jr, Isabelle Rosa = 7 jr, Joseph = 5 jr ende Caroline CLAYS = 4 jr
V.P.: Geeraert CLAYS eyghen broeder van den overledenen
Hofstedeken ende gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert bij dien deelsaem tusschen
de hauderigghe en de weesen half en half gheleghen binnen de prochie van Dronghen op
dheerlijckhede van Baerelvelde groot ontrent een ghemet paelende oost Lieven BEELAERT ende
suyt de straete
Het hofstedeken is publicquelijck vercocht op den 21ste jan. 1771 aen Pieter HAUTEKEETE voor
de somme 23 £ 3 sch. gr. wisselghelt
13de febr. 1772
-------------------------------------------------------
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Joannes GEIRNAERT fs. Jan ende van Petronelle HEYSSE
(Reg. 600 fo 83)
overl. Dronghen den 1ste april 1772 op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Marie DE MEYER fa. Jacobus
K.: sonder eenighe lichaemelijcke hoors ten wiens sterfhuyse hun hoors sijn fonderende
Lieven MESTDAGH fs. Lieven thuwelijck met Joanna GEIRNAERT eyghen suster van den
overledenen. Marie GEIRNAERT oock eyghen suster van den overledenen, Philippus
GOETGHEBUER thuwelijck met Petronelle VAN HOVE fa. Jan ende Livine GEIRNAERT oock
suster van den overledenen, Mattheus, Joannes ende Joanne Francoise GEIRNAERT filij Jacobus
ende broeder van den overledenen ende Jacobus ende Jan Baptista GEIRNAERT beede fs. Lieven
ende Livine DE MEYER die oock broeder was van den overledenen , Joannes VRIENDT thuwelijck
met Marie GEIRNAERT fa. van den voorseyden Lieven ende Livine DE MEYER voorts Pieter
Frans GEIRNAERT fs. Lieven ende Livine DE MEYER alsnoch minderjaerigh ende de drij
minderjaerighe weesen van Carel GOETGHEBUER bij wijlent Petronelle GEIRNAERT die oock
dochter was van Lieven ende Livine DE MEYER
V.P.: Bauduyn DE MEYERE fs. Jacobus rechtsweir van den voorseyden Pieter Frans GEIRNAERT
fs. Lieven ende van Livine DE MEYERE
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert deelbaer tusschen dhauderigghe ende hoors
half en half
Een hofstede met den grondt daermede gaende groot tot 75 roeden in Dronghen op dheerlijckhede
van Baerelvelde wesende eeuwighen cheyns blijvende vooralsnoch ghemeene 30ste meye 1772
------------------------------------------------------Pieter VAN RENTERGEM fs. Lieven ende van Petronelle PLASMAN (Reg. 600 fo 92v)
overl. Landeghem den 20ste jan. 1772 in den wijck van Vierheckenen heerlijckhede van Baerelvelde
Wdnr in (1ste x) van Isabelle VAN HEULLE fa. Baltazar
K.(1ste x): Marie Petronelle = 25 jr,
ende V.M.: Laureyns VAN HEULLE fs. Baltazar, oom
He.(2de x): Anne Marie MESTDAGH fa. Jans
K.(2de x): Pieter Joannes = 12 jr, Marie Anne = 11 jr, Joannes Frans = 8 jr ende Lievijne VAN
RENTERGEM = 6 jr
V.P.: Frans VAN RENTERGEM fs. Lieven, oom
Gronden van erfven binnen huwelijcke geconquesteert. Een 6de deel uut den hoofde van sijne moeder
ende 5/6de deelen vercreghen bij uytgrootijnghe jeghens wijlent sijnen vader ende Frans VAN
RENTERGEM sijnen broeder ende Joseph VAN NEVEL als vader ende vooght over sijne weesen
gewonnen bij Lievijne VAN RENTERGEM sijne suster
Een partije landt in Landeghem genaemt den vossem daer de wilde dreve doorloopt groot 250 roeden
Een huys met schuere ende stallijngen ende drooghe ende groene catheylen staende op 130 roeden
cheynsgrondt competerende mijn heer SAEMAN
6de july 1772
------------------------------------------------------Joannes Martinus SPEECKAERT
(Reg. 600 fo 102v)
fs. Pieter ende van Marianne VAN RENTERGHEM
overl. Landeghem den 24ste sept. 1772 op haere majesteyts heerelijckhede van Baerelvelde
Wdnr in (1ste x) van Livina CORIJN
K.(1ste x): Anne Marie SPEECKAERT = 13 jr
V.M.: Judocus DE REU thuwelijck met Maria CORIJN suster van Livina CORIJN
He.(2de x): Marianne LOOTENS fa. Jan ende Marie DE VOGHELAERE
K.(2de x): Marie Theresia SPEECKAERT
V.P.: Jacobus SPEECKAERT, broeder van den overledenen
Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen hem toecommende bij
vercavelinghe tusschen hem sijnen broeder ende susters ten sterfhuyse van sijne auders van den 2de
meye 1763. Een behuysde hofstede in Landeghem suyt oost Joannes DE PAEPE causa uxoris noort
west den capellen driesch groot in erfven tot 234 roeden
Een partije lant genoemt den Landeghembulck ofte brielken oost de kinderen van Thomas VAN
RENTERGHEM suyt oost de kinderen van Jan SPEECKAERT fs. Marten groot 271 roeden
Een partije lant ghenaemt Maldeghemken groot 112 roeden . . .
5de april 1773
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Isabelle DE VREESE fa. Jan ende van Petronelle MESTDAGH
(Reg. 600 fo 108)
overl. Dronghen den 23ste juny 1772 op haere majesteyts heerelijckhede van Baerelvelde
Wdwe in (1ste x) van Dominicus BRILMAN fs. Marten
K.: Petronelle = 20 jr ende Marie Judoca BRILMAN = 18 jr
Hr.: Norbertus GOETGHEBUER
V.P.: Bauduyn BRANDEGHEM thuwelijck met Joanna DE VREESE suster van de overledene
Gronden van erfven commene van de sijde van d’overledene belast met shauders bijleve
Den helft van een hofstede in Dronghen op den wijck van Baerelvelde daer den wederhelft
competeert dese weesen groot in erfven tot 270 roeden paelende noort oost de Baerelveltstraete met
een partije lant gheleghen in Alewijn cauter groot 500 roeden
7de juny 1773
------------------------------------------------------Judocus GILLIS weduwaer van Joanna AERENS
(Reg. 600 fo 112v)
overl. Landeghem op den 14de nov. 1773 wijck Vierheckenen op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.(2de x): Joanna Marie GEIRNAERT fa. Joannes ende van Carolina DHEM
K.(2de x): Florentina = 22jr, Carolina = 11 jr, Pieter Francies = 7 jr, Marie Theresia = 4 jr ende
Joannes Baptista GILLIS = 18 maenden
V.M.: Pieter GILLIS halfven broeder die het sterfhuys renunchiert 2de meye 1774
------------------------------------------------------Pieter NIEUWLANT fs. Caerel ende van Anna Marie FRANCOIS (Reg. 600 fo 114)
overl. Landeghem op den 6de meye 1774 op haere majesteyts heerelijckhede van Baerelvelde
He.: Anna Marie VAN LAEKE fa. Jan ende Aldegonde DE COSTER
K.: Carel = 14 jr, Joannes = 13jr, Catharina = 11 jr, Regina = 9 jr, Marie = 7 jr, Rosa = 4 jr ende
Pieter NIEUWLANT = 2 jr
V.P.: Francois NIEUWLANT
Gronden van erfven commende van den overledenen
Een schoone behuysde beschuerde ende betimmerde hofstede in Landeghem aen het dorp met nog
een partije lants daerannex t’samen groot tot 300 roeden den overledenen toecommende bij
vercavelinge van den 24ste meye 1768 van sijne vader ende moeder
Een meersch met boomen daerop staende gelegen als vooren noort west de pouck ofte Caelen groot
in erfven 335 roeden den overleden toekomende als voorgaende
De weesen sijn nog gerecht in d’helft van t’achtste in de catheylen commende van hunne moeder
met het overlijden van haeren vader (haer moeder leeft nog)
7de nov. 1774
------------------------------------------------------Joannes BOGAERT fs. Lieven ende van Joanna KESTELOOT
(Reg. 600 fo 116v)
overl. Dronghen den 17de dec. 1773 op dheerlijckhede van Barelvelde
He.: Marie COPPENS fa. Jacobus ende van Livine DE BRABANDER
K.: Augustinus = 13 jr, Pieter Francies = 11 jr ende Joanne Theresia BOGAERT = 8 jr
V.P.: Lieven BOGAERT eyghen broeder van den overledenen
Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen
Een behuyst ende beschuert hofstedeken met den gront daermede gaende in de prochie van
Dronghen groot in erfven ontrent de twee ghemeten den overledenen toecommende bij cessie van
sijne moeder ende suster ghepasseert van daete 24ste maerte 1774
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert
Een partije lant in Dronghen groot 400 roeden paelende oost den Burghmeester DE VREESE suyt
desen goede toecommende bij coope van heer pbr. CLOOSTERMAN
12de aug. 1775
------------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgheeft
(Reg. 600 fo 119)
Martinus VERBAERE over sijnen ontfanck ende administratie bij hem ghenomen over Anne Marie
SPEECKAERT fa. Joannes Martinus ende Livina CORIJN alsnoch minderjaerighe weese, met
Jacobus SPEECKAERT vooght paterneel
...
...
Joannes TANT thuwelijck met de wdwe van den voornoemden Joannes Martinus SPEECKAERT
14de aug. 1776
-------------------------------------------------------
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Redres ‘tgonne gemaeckt wort op den SVG van Pieter NIEUWLANT
(Reg. 600 fo 120)
geformeert bij Anna Maria VAN LAECKE fa. Jan gepasseert den 7de nov. 1774 ende bij Leonard
VERBELEN tot Landeghem thuwelijck met de selve Anna Marie VAN LAECKE, benevens Frans
NIEUWLANT oom ende gewesen deelvoogt over de zeven weesen.
Er wort te kennen gegeven dat buyten liquidatie zijn gebleven volgende shauderiggens goederen, een
8ste deel van een hofstede gestaen in Landegem ende een andere in de prochie van Laethem dies
oversulcx de weesen gerecht zijn tot een 16de deel in liggende weerde. . .5de meye 1777
------------------------------------------------------Barbara PIRON fs. Christiaen,
(Reg. 600 fo 121 )
overl. Dronghen den 7de april 1776 op dheerlijckhede van Baerelvelde
Hr.: Ludovicus DE WEVER fs. Louis
K.: Ludovicus Francies DE WEVER
Vooght ex officie: Livinus MAES Schepenen deser heerlijckhede 29ste july 1777
------------------------------------------------------Joseph DE RAM fs. Jan, non poorter der casselrije van Cortrijck
(Reg. 600 fo 122 )
de
overl. Poucques op den 9 april 1777 onder de heerlijckhede van Claermeersch
He.: Barbara VERLOOVE fa.Jacobus
K.: Brigitta RAM haer selfs, Marie Magdalena in huwelijck met Joannes Baptiste VAN PARIJS ,
Joanna Catharina = 23 jr, Pieter Francies = 20 jr ende Rosa DE RAM = 12 jr.
V.P.: Den voornoemden Joannes Baptiste VAN PARIJS swaeger tot Lootenhulle
V.M.: Pieter BRAECKEVELT shauderigghens swaegher tot Caneghem
Gronden van erfven gecomen van desen overledenen sijnen vader ende moeder ende bij
uytgrootinghe jeghens Joannes DE RAM sijnen broeder. Een partije land gheleghen in Poucques
paelende noort Pieter LAMBRECHT oost den groenen wegh suyt Vitalis LA ROY groot 225 roeden
cortrijcksche maete. Den overledenen heeft vercocht aen Joannes DE RAM sijnen broeder een vijfde
paert in een behuyst hofstedeken groot een bunder en half gelegen in Caneghem
Aen de hauderigghe heeft gecompeteert bij versterfte van haeren vader een 6de paert in een behuyst
hofstedeken groot 2 gemeten gelegen in Aertseele tgonne is vercocht aen Martinus DE BACKERE
Gronden van erfven staende hemlieden huwelijck geconquesteert
Een behuyst ende beschuert hofstedeken met de landen bosch ende geweet daermede gaende groot
een bunder 293 roeden cortrijcksche maete in de prochie van Poucques bij de hauderigghe gebruyckt
In de selve prochie een huyseken ontrent de 7 roeden erfve cortrijcksche maete in pachte gebruyckt
bij Pieternelle DE WALSCHE weduwe van Francis VAN BELLEGHEM ende Joseph VAN
GAMPELAERE
6de 8bre 1777
------------------------------------------------------Joanna ende Jacobus VERHEGGHE fij. Livinus ende Marianne DE BUCK beede onbedegen,
overl. Dronghen op dheerlijckhede van Baerelvelde
Joanna overl. den 24ste feb. 1776 ende Jacobus overl. den 5de maerte 1776
Hoors uyt (1ste x): kinderen van Livinus VERHEGGHE tsijnen met Maria COPPENS
Francoise VERHEGGHE thuwelijck met Judocus CORNELIS ende Petronelle VERHEGGHE
thuwelijck met Pieter MESTDAGH
Hoor uyt (3de x): kinderen van Livinus VERHEGGHE bij Marie Christine VAN HERZEELE
Livinus COPPENS in huwelijck met Caroline VERHEGGHE
20ste dec. 1777
------------------------------------------------------Pieter Frans DE VRIENT fs. Adriaen ende van Pieternelle DE CUYPER (Reg. 600 fo 131 )
overl. Landeghem den 25ste febr. 1778 op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Petronelle DE VREESE fa., Pieter ende Pieternelle VAN DE KERCKHOVE
K.: Coleta = 5 jr, Jan Baptista = 4 jr, Bernardus = 4 maenden ende Regina DE VRIENT geboren
naer de dood van haeren vader
V.P.: Adriaen DE VRIENT (DE VRIENDT) vader van den overleden
Een huys op cheynsgront staende huwelijck geconquesteert in de prochie van Landeghem op den
poilliendriesch dies de gront competeert aen den heer Ampman BEIRLAERE met consorten groot
in erfven tot 350 roeden
28ste july 1778
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Joannes COPPENS fs. Jacobus ende van Livine DE BRABANDER (Reg. 600 fo 129v )
overl. Dronghen den 29ste nov. 1777
He.: Judoca DE SCHUYTER fa. Lieven ende van Jacquemijntien VERHULST
K.: Jan Baptiste = 21 jr, Marianne = 14 jr, Judoca = 12 jr, Marie Norbertine = 6 jr ende Pieter
Francies COPPENS = 2 jr.
V.P.: Livinus DHAENENS in huwelijck met Marie COPPENS eyghen suster van den overledenen
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert
Een hofstede met den gront daermede gaende gheleghen in Dronghen in den wijck van Cromvelt
groot in erfven tot 200 roeden, met een partije lant gheleghen als vooren ghenaempt het
bisebulcxken lopende naer de barelveltdtraete noort de hofstede
Twee partijen lant gheleghen op dheerlijckhede van barelvelde d’eerste paelende oost dese hofstede
bekent in het 24ste bel. arlo 33 groot 135 roeden en het tweede partijken gheleghen daer neffens
ghenaempt den Busbulck paelende oost d’abdije van Dronghen
7de july 1778
------------------------------------------------------Vitalis LAROY fs. Joannes, non poorter der Casselrije van Cortrijck (Reg. 600 fo 133v)
overl. Poucques den 5de nov. 1777 onder d’heerlijckhede van Claremeersch
Wdnr in (1ste x) van Antonnette MOREEL fa. Francis
K.(1ste x): Joanne Pieternelle LAROY in huwelijck met Pieter Francies VAN DE STEENE
He.(2de x): Goddelieve DE SMET fa. Jacobus
K.(2de x): Joseph, Joannes Francis, Pieter Francis ende Augustinus LAROY hun selfs bij trauwe ,
Philippus Jacobus LAROY = 22 jr ende Livinus LAROY = 18 jr ende de vijf minderjaerighe
kinderen van Guillelmus RAES tot Sweeveseele tsijnen 1ste huwelijck gewonnen met wijlent
Catharina Jacoba LAROY fa. Vitalis voornoemt met naemen Dorothea = 22 jr alsnu overleden,
Regina = 18 jr, Angelina = 16 jr, Joannes Francis = 14 jr ende Joannes RAES = 12 jr.
V.P.: Joseph LAROY hemlieden broeder tot Poucques ende
V.M.: Francis DE SMET tot Ruysselede hunnen oom materneel
V.P.: Dominicus RAES tot Lootenhulle vooght over de vijf leste weesen
Gronden van erfve geduerende huwelijck geconquesteert
Een behuyst hofstedeken groot met de gronden daermede gaende ontrent 3 bunderen bij
d’hauderigghe gebruyckt gheleghen binnen de prochie van Poucques waervan 57 roeden in cheynse
gebruyckt worden bij Pieter DE BUYSERE
Aen d’hauderigghe heeft gecompeteert een 12de deel deurgaende in een hofstedeken groot ontrent
een ghemet gelegen in de prochie van Aertseele op haer verstorven met de doodt van Joseph
HAECKE haeren oudt oom maeterneel ende wettelijck is vercocht aen Pieter DESAER
7de sept. 1778
------------------------------------------------------Marie Anne COPPENS fa. Pieter bij Joanna DE SMET
(Reg. 600 fo 136v)
overl. Dronghen den 14de nov. 1778 in den wijck van Baerlevelde
Hr.: Carel DE RONNE fs. Franciscus bij Judoca CORNELIS
K.: Marie Judoca DE RONNE = 15 maenden eenig kint
V.M.: Pieter COPPENS vader van de overledene
Comt in baeten de somme van 7 £ 14 sch. gr. over den prijs van alle het gaut ende silver bestaende
in twee gaude ringen een kruys hooringen ende een slotjen . . .
1ste febr. 1779
------------------------------------------------------Joannes MOYKENS fs. Louis ende Magdalena COPPENS
(Reg. 600 fo 138)
overl. Dronghen den 26ste juny 1778 op dheerlijckhede van Baerlevelde
Wdnr.(1ste x) van Joanna COPPENS
K.(1ste x): Louis, Lieven ende Marie in huwelijck met Emanuel JOOS
He.(2de x): Joanna Theresia VAN HOECKE fa. Lieven ende van Joanna DHAENENS
K.(2de x): Rosa = 17 jr, Jan Bernard = 16 jr,Magdalene = 15 jr, Petronelle = 11 jr, Judocus = 10 jr,
Christine = 8 jr
V.P.: Louis MOYKENS
7de maerte 1779
-------------------------------------------------------
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Pro Deo Francies VAN RENTERGHEM
(Reg. 600 fo 146v)
overl. Landeghem den 14de sept. 1779 op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Catharina DE CUYPER,
K.: Joanna haer selfs jonghe dochter, Anna = 24 jr, Carel = 23 jr ende Theresia = 18 jr
V.P.: Joannes CLOOSTERMAN
------------------------------------------------------Pro Deo Joannes BISSCHOP fs. Lieven ende Petronelle HEBBELIJNCK
overl. Dronghen 10de 7bre 1772 op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Judoca VAN DE WALLE fa. Joannes ende van Louise DE VREESE
K.: Livine, Monica Rosa, Livinus, Pieter geboren naer de doodt van den overledenen en ghestorfven
ende Magdaleene BISSCHOP, al minderjaerigh
V.P.: Pieter BISSCHOP eyghen broeder van den overledenen
Een huyseken staende op cheyns van den voorschreven Joannes VAN DE WALLE 5de juny 1787
------------------------------------------------------Marie Catherina STANDAERT fa. Joannes en Marie COENE
(Reg. 600 fo 139v)
ste
overl. Landeghem op den 28 dec. 1778 thaerder wooninghe op dheerlijckhede van Baerelvelde
Hr. Jacobus SPEECKAERT fs. Pieter ende Marie anne VAN RENTERGHEM
K.: Francies Baernadus = 10 jr, Joannes = 7 jr, Benedictus = 6 jr, Regina = 4 jr Marie Anne = 3 jr
ende Coleta SPEECKAERT = 4 maenden
V.M.: Francies STANDAERT tot Gent broeder van de overledene
Huwelijkscontract
Compareerde voor mij Pieter Jacobus MILLECAM notaris tot Gendt present de naergenoemde
getuygen Jacobus SPEECKAERT fs. Pieter ende Marie anne VAN RENTERGHEM, jongman bij
competente aude van beth dan 25 jaeren sijnselfs woonende in Landeghem ter eender ende Marie
Catharina STANDAERT fa. Joannes gewonnen bij Marie COENE jonge dochter bij competente
aude van beth dan 25 jaeren woonende in Landeghem te kennen gevende dat tusschen hun apparent
huwelijck staet te geschieden . . .
...
...
Aldus gedaen ende gepasseert binnen de stadt Ghent ter presentie van Joannes Livinus Ivo
MILLECAM ende Jacobus BUYLE beede getuygen hiertoe aensocht . . .den 11de maerte 1768
Gronden van erfven comende van shauders sijde
Een schoon behuyst ende beschuert hofstedeken in Landeghem jeghens den Cappellendries paelende
de selve noort oost dhoors Joannes SPEECKAERTgroot in erfven 163 roeden
Men staet schuldig aen Joanna STANDAERT weduwe van Joannes SPEECKAERT tot Landeghem
de somme van 25 £ gr. wisselgelt crooserende den penninck 25tig in courant de somme van
29 £ 3 sch. 4 gr.
4de oct. 1779
------------------------------------------------------Norbertus DE WEVER fs. Louis ende van Anne Marie BEYAERT (Reg. 600 fo 141)
overl. Dronghen den 13de febr. 1779 op haere majesteyts heerlijckhede van Baerelvelde
He.: Christina VAN BRANTEGHEM fa. Omardius ende van Marianne VAN HOVE
K.: Livine Francoise = 12 jr, Marianne 10 jr, Louis = 6 jr, Joanne Marie = 3 jr ende Norbertus
DE WEVER = 2 maenden
V.P.: Carolus DE WEVER eyghen broeder van den overledenen
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert bij uytgrootijnghe van shauderighens ouders
Een hofstede huyse schuere ende stallijnghen ende voordere edificien gheleghen in de prochie van
Meyghem groot in eenen block ontrent de 2 ghemeten ende een partije lant in den cauter groot beth
twee ghemeten suyt west den dorpwegh loopende naer Zeveren noort het Cappittel van Doornijck in
pachte ghebruyckt bij Charel VERPLAETSE
Een hofstede met diversche partijen van lande gheleghen in Lootenhulle vercocht ende verbleven op
Carolus Boromeus DE LOOF in huwelijck met Francoise DE LOOF
Compareerde in persoone Carel DE LOOF fs. Judocus insetenen van Landeghem welcke comparant
hem verclaerde te stellen als seker ende borghe over Joseph DE POORTER ende Christina VAN
BRANTEGHEM sijne huysvrauwe tevooren weduwe van Norbertus DE WEVER 6de nov. 1779
-------------------------------------------------------
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Joanna STANDAERT fa. Joannes
overl. Landeghem op den 18de april 1780 sonder lichaemelijck hoors achter te laeten, mits die voor
haer overlijden onbedeghen sijn ghestorven
Weduwe van Joannes SPEECKAERT fs. Pieter
K.: Judoca Livine SPEECKAERT is corten tijdt voor doverledene onbedeghen ghestorven
Hoors: Sieur Joannes Frans STANDAERT binnen de stadt Ghent
Joannes STANDAERT Lockeren ende Jacobus SPEECKAERT tot Landeghem als vader ende
vooght over sijn 6 minderjaerighe kinderen ghewonnen bij Catharine STANDAERT, alle
broeders ende susters van de overledene
Gronden van erfven ghedeurende huwelijck geconquesteert met Joannes SPEECKAERT
Een bescheurde hofstede in Landeghem in den westhouck groot tot 405 roeden mits de uytneminghe
van het cleyn hofstedeken
Dhilft van een partije lant gheleghen in Landeghem in den westhouck genaemt het ronde bulcxken
groot in het gheheele 400 roeden over dees hilft tot 200 roeden
Binnen de selve wijck dhilft dies de wederhilft competeert al vooren van een nieuw ghebauwen
woonhuys sijnde twee woonstede groot in erfven als uyt de voorschreven hofstede ghenomen tot 137
roeden dus over dhilft tot 68 ½ roeden
D’hilft dies de wederhelft competeert als de voorgaende van een partije lant geleghen als vooren
ghenaemt de grooten Savelbulck groot in tgheeele 670 roeden paelende suyt dhoors VAN DER
bekendt ten landtboecke arlo 318
VENNET noort westJoe SOETAERT ende noort oost . . .
commende eertijts bij coope van de kercke van Landeghem dus over dhilft 335 roeden
Hebben geraedigh gevonden het geheele publicquelijck a la hauche te vercoopen met het doen van
drij sondagsche kerckgheboeden van 14 te 14 daeghen te coope exponeren in drij distincte coopen
onder de directie van den heere ampman CARBONELLE ende Sr. Emanuel VERHEYE woonende
respectivelijck tot Nevele ende Landeghem
...
...
1780
------------------------------------------------------Augmentatie van SVG omme de ses minderjaerighe weesen van wijlent
(Reg. 600 fo 110)
Catharina STANDAERT fa. Joannes bij haer gewonnen met Jacobus SPEECKAERT tot
Landeghem op dheerlijckhede van Baerelvelde met den overlijden van Joanna STANDAERT fa.
Joannes weduwe van Joannes SPEECKAERT hunne moye materneel overleden in Landeghem
op den 18de april 1780 . . .
...
wordende dese augmentatie opgestelt door
den voornoemden Jacobus SPEECKAERT aen Sieur Joannes Francois STANDAERT als
deelvooght over de weesen . (SVG van Catharina STANDAERT gepasseert op den 4de oct. 1779)
Een hofstede met de gronden geleghen in Landeghem groot 163 roeden comende van de sijde van
Jacobus SPEECKAERT
In den SVG gemaeckt ten sterfhuyse van Joanna STANDAERT s’weesens moye materneel bevint
men dat aen dese weesen competeert een derde deurgaende in dhelft van twee hofsteden ende twee
partijen van lande geleghen in Landeghem dies d’ander twee derde deelen waeren compiterende
aen sweesen deelvoght Sieur Joannes Francies STANDAERT ende Joannes STANDAERT tot
Lockeren
...
...
...
4de 7bre 1780
------------------------------------------------------SVG Pro Deo Anne Marie MESTDAGH fa. Joannes et Pieternelle SPEECKAERT
overl. Landeghem voor dec. 1780 ???
Wdwe in (1ste x) van Pieter VAN RENTERGEM (SVG gepasseert den 6de july 1772)
K.(1ste x): Pieter Joannes = 21 jr, Marie Anna = 19 jr, Jan Francies = 17 jr ende Livinus = 14 jr
V.M.: Pieter MESTDAGH broeder van de overledene tot Evergem
Hr.: Joannes CLOOSTERMAN fs. Lieven
V.P.: Caerel DE KEMPENAERE
Een partije lant genaemt den vosem gelegen in Landeghem groot in erfven 250 roeden ende een huys
ende schuere op 130 roeden cheynsgront van dheer Chevalier de Lovendeghem welcke gronden ende
catheylen vercocht sijn
4de dec. 1780
-------------------------------------------------------
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Marie DE MEYER fa. Philippe bij Joanna CORNELIS
(Reg. 600 fo 168v)
overl. Dronghen den 31ste maerte 1781 op sijne majesteyts heerlijckhede van Barelvelde
Hr.: Joannes TOLLEBEKE fs. Pieter bij Jacquemijntjen MESTDAGH
K.: Pieter, Jacobus ende Caroline TOLLEBEKE bij competente oude hun selfs ende Marie
Magdalena = 24 jr ende Agnes TOLLEBEKE = 18 jr.
V.M.: Joannes DE MEYER fs. Philippe, broeder van de overledene
Hebben tsaemen aengegaen een cheynspacht van eenige roeden gront uyt den boomgaert van Lieven
MAES ende aldaer op gebaut een huyseken
7de meye 1781
------------------------------------------------------Bauduwijn DE MEYER fs. Jacobus verweckt bij Joanna COPPENS (Reg. 600 fo 172v)
overl. Dronghen den 14de febr. 1781 in den wijck van sijne majesteyts heerlijckhede van Barelvelde
He.: Agnes DE SMET fa. Carel bij Joanna DE WULF ende Pieter SCHAUWBROECK haeren
jegenwoordigen man
K.: Joanna = 6 jr ende Marie Anne DE MEYER = 9 maenden
V.P.: Pieter LOOTENS swaeger van den overledenen causa uxoris 7de meye 1781
------------------------------------------------------Pro Deo Joannes MAES fs. Francies
overl. Landeghem op den 16de febr. 1781 op dheerlijckhede van Baerelvelde
Wdnr in (1ste x) van Marie DE VEUSER
K.(1ste x): Joanna bij competente aude haer selfs jonghe dochter
He.(2de x): Angeline PARVIJN fa. Jacobus ende Marie DIERICX
K.(2de x): Francies ende Pieter bij competente aude van beth 25 jaeren ende Therese MAES = 20 jr
V.P.: Joannes Francies VAN LAEKE fs. Andries ende Josijntjen MAES suster van desen
overledenen ende alsoo eijgen rechtsweer van de kinderen 11de juny 1781
------------------------------------------------------Augmentatie van staet die bij desen maeckt Pieter SCHAUWBROECK (Reg. 601 fo.31)
in huwelijck met Agnes DE SMET tevoorent weduwe van Bauduwijn DE MEYERE dit van de
successie ghedevolveert op de weese Joanne DE MEYERE met den overlijden van Marie Anne
DE MEYERE haere suster ende Caroline DE MEYER. . . Pieter LOOTENS vooght paterneel
over de weese.(SVG Bauduwijn DE MEYERE gepasseert den 7de meye 1781)
------------------------------------------------------Godelieve PHILIPS fa. Jan bij Angeline GOETHALS
(Reg. 601 fo. 1)
overl. Dronghen op den 10de febr. 1781 op haere majesteyts heerlijckhede van Baerelvelde
Hr.: Joannes DE MEESTER fs. Pieter bij Catharine JANSSENS
K.: Francies = 14 jr, Baudewijn = 10 jr, Joannes Baptiste = 7 jr, Marie Anna = 3 jr ende Marie
Joanna DE MEESTER = 1 jr alsnu overleden.
V.M.: Engelbertus PHILIPS oom van de overledene
Gronden van erfven commende van den overledene, d’helft doorgaende in den grond van een
hofstedeken waervan de wederhelft competeert aen Maria Catharine PHILIPS s’overleden suster
groot in erfve 27 roeden sijnde het hofstedeken belast met kleyne cheynsrente
(SVG van Joannes PHILIPS s’overledene vader gepasseert den 30ste oct. 1765) 1ste oct. 1781
------------------------------------------------------Joannes LANCKSWEERT fs. Pieter bij Marie VAN DE WALLE (Reg. 601 fo. 3)
overl. Dronghen op den 8ste sept. 1782 op haere majesteyts heerlijckhede van Baerelvelde
He.: Livijne HEYNSSENS fa. Joannes ende Judoca DE MEYER
K.: Norbertine = 20 jr, Isabelle Theresia = 17 jr, Augustinus = 15 jr ende Antonius = 13 jr.
V.P.: Lieven LANCKSWEERT broeder van den overledenen
Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen staende huwelijck vercreghen
Een hofstede met nogh een stuck landt daer achter annex gelegen in Dronghen groot 318 roeden
Een partije land genaemt Haelewijn acker genaemt peetjesstuck groot in erfve 300 roeden salvo
justo bij den sterfhuyse gebruyckt
Compareerde in persoone Philippus GOETGEBUER woonende in Dronghen welcken comparant
hem verclaerde te stellen als seker ende borghe ende selfs als principael over Livijne HEYNSSENS
weduwe van Joannes LANCKSWEERT . . . . . .
2de dec. 1782
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Joanna DE SMET fa. Joannes bij Judoca DE SMET
overl. Dronghen op den 24ste dec. 1782 op haere majesteyts heerlijckhede van Baerelvelde
Hr.: Pieter COPPENS fs. Joannes bij Livijne DE VUSSERE
K.: Livijne COPPENS in huwelijck met Joannes DE SNERCK, Marie COPPENS in huwelijck met
Gillis VAN DE WALLE, Catharina COPPENS in huwelijck met Pieter GILLIS ende
Carel DE RONNE als vader ende vooght over Marie Judoca DE RONNE sijne unicque weese
ghewonnen in sijn 1ste huwelijck met Maria Anna COPPENS
Gronden van erfven commende van shauders sijde
Een hofstede met een partije land daeraen gheleghen tsaemen groot 1000 roeden abouterende zuyt
ende west de straete oost ende suyt Lieven GEIRNAERT
3de maerte 1783
------------------------------------------------------Godelieve DE SMET fa. Jacques ghebortigh van Aerzeele
(Reg. 601 fo. 8)
overl. Poeke op den 15de dec. 1782 onder dheerlijckhede van Claermeersch
Weduwe van Vitalis LAROY fs. Joannes oock ghebortigh van Aerzeele, ende oock overl. in
Poucques op den 5de nov. 1777
K.: Joseph, Joannes Francies, Pieter Francies, Augustinus ende Philippus Jacobus LAROY alle
vijfve bij competente aude hun selfs ende Livinus LAROY = 23 jr.
En de 3 minderjaerighe weesen van wijlent Catharine Jacoba LAROY fa. Vitalis ende Godelieve
DE SMET thaeren huwelijck met Guillelmus RAES woonende alsnu tot Swevezeele met naemen
Angeline = 22 jr, Regina = 21 jr ende Frans RAES = 19 jr.
Vooght over dese kinderen is Dominicus RAES tot Lootenhulle
Gronden van erfven gheduerende huwelijck geconquesteert
In de prochie van Poucques heerlijckhede van Claermeersch een behuyst ende beschuert hofstedeken
groot in erfven onder bogaert ende lant al t’eenen block ontrent de 3 bunderen
Hunnen overleden vader heeft in cheynspachte gegeven aen Pieter DE BUYSER tot 57 roeden lant
Het hofstedeken met de gronden van erfven sijn belast met eene losselijck rente van 138 £ gr.
capitael wisselghelt in proffijte van Emanuel STROBBE tot Poucques
3de nov. 1783
------------------------------------------------------Pro Deo Joanna BISSCHOP fa. Guilliaeme
overl. Landeghem op den 20ste oct. 1784 op dheerlijckhede van Baerelvelde
Weduwe van Emanuel LONCKE
K.(1ste x): Joanna Catharine = 16 jr ende Isabelle LONCKE = 13 jr
V.P.: Jacobus WALGRAEVE ende V.M.: Francies BISSCHOP
Hr.: Judocus VERVYNCK fs. Joseph weduwaer van Pieternelle VAN DER PLAETSEN
4de april 1784
------------------------------------------------------Augustinus DE SCHUYTERE fs. Lieven
(Reg. 601 fo. 23)
overl. Landeghem op den 21ste meye 1785 op sijne majesteyts heerlijckhede van Barelvelde
Wdnr in (1ste x) van Marianne MORTIER fa. Aernaut
K.: Joannes Baptista = 10 jr, Emeliana = 2 jr ende Joannes Bernardus = 10 maenden
He.: Joanna Marie CANOOT
V.P.: Jacobus DE SCHUYTER eyghen broeder van den overledenen
Op den 9de juny 1785 is gehauden wettelijcke venditie van alle de meubelen 12de july 1785
------------------------------------------------------Renseing die bij desen maeckt ende overgeeft Jacobus FIERS tot Landeghem
oom materneel, Joannes VERVYNCK minderjaerighe weese fs. Judocus ende wijlent Petronelle
VERPLAETSEN fa. Lieven ende van Catharina DE BUCK fa. Carolus bij Marie LAMME ter
cause van de successie op de selve weese benevens Pieter ende Marie Judoca VERVYNCK sijnen
broeder ende suster bij huwelijcke staete hun selfs . . .
...
...
Bij successie van wijlent Geraert DE BUCK fs. Carolus ende Marie LAMME voornoemt overleden
onbedegen waeghemaeker van style in Hansbeke ressort der prochie ende heerlijckhede van
Merendree in de maent september 1783 (SVG gepasseert 17de meye 1784) 10de sept. 1786
-------------------------------------------------------
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Marie Anne SPIESSENS fa. Bonaventura ende van Joanna BUYSE (Reg. 601 fo. 28v)
overl. Dronghen op den 14de dec. 1785 op sijne majesteyts heerlijckhede van Barelvelde
Hr.: Lieven DE PUYT fs. Lieven
K.: Marie Catherine ende Martinus Isbaldus beede minderjaerigh ghestorfven naer de doodt hun
moeder ende Maria Theresia DE PUYT = 2 jr
V.M.: Pieter SPIESSENS eyghen broeder van de overledene
Hofstede ende gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert gheleghen in Dronghen op
sijne majesteyts heerlijckhede van Barelvelde groot in erfven met het bulcxken lant daer achter
gheleghen tot ontrent 400 roeden paelende west de Barelveltstraete 13de aug. 1787
------------------------------------------------------Pro Deo Joannes DE MEESTER fs. Pieter bij Catharine JANSSENS
overl. Dronghen op den 12de april 1787 op dheerlijckhede van Barelvelde
Wdnr van Godelieve PHILIPS, haer moeder Angeline GOETHALS leeft nog
K.: Frans = 18 jr, Bauduwijn = 14 jr, Joannes Baptiste = 11 jr ende Marianne DE MEESTER = 7 jr
V.P.: Sebastiaen HAECK in huwelijck met Marie IKET fa. Pieter ende Joanna DE METH
andersweer van den overledenen
Marie Catharine PHILIPS sweesen moye alsnu overleden
18de oct. 1787
------------------------------------------------------Anne Catherine SCHAUT fa. Pieter ende van Joanne BRAUWERS (Reg. 601 fo. 36)
overl. Dronghen den 23ste nov. 1787 op sijne majesteyts heerlijckhede van Barelvelde
Hr.: Inghelbertus PHILIPS
K.: Maghdaleene PHILIPS in huwelijck met Livinus DE PUYDT ende Joannes PHILIPS = 22 jr
Vooght ex officie: Mivinus MAES Schepenen deser heerlijckhede 7de jan. 1788
------------------------------------------------------Judoca BEELAERT fa. Lieven bij Marie LIPPENS
overl. Dronghen op den 13de dec. 1788 op sijne majesteyts heerlijckhede van Barelvelde
Hr.: Joannes BERRENGIER fs. Francies bij Catharine NEYT
K.: Marie Joanne = 18 jr ende Basinus BERRENGIER = 8 jr
V.M.: Jacobus BEELAERT broeder van de overledene
27ste jan. 1789
------------------------------------------------------Pieternelle Theresia MAENHOUT Jacobus bij Isabelle VAN MOORHEM (Reg. 601 fo. 37)
overl. Dronghen op den 10de febr. 1789 op dheerlijckhede van Barelvelde
Hr.: Abraham GEERNAERT fs. Jan Francois et Martijntien DOBBELAERE
K.: Jacobus Francois = 3 jr ende Monica = 2 jr.
V.M.: Jacobus MAENHOUT voornoemt grootvader van de weesen
Gronden van erfven competerende aen d’overledene bij successie van haere moeder Isabelle VAN
MOORHEM (SVG Waerschoot 3de april 1770) ende Joannes Frans MAENHOUT haeren broeder
Het 8ste deel danof de andere deelen competeren aen haere vader, broeders ende susters van een
behuysde hofstede en een partijken land in Waerschoot daer men t’noemt den dam abouterende
oost de damstraete groot 300 roeden
Het 8ste deel als vooren van een partije land in het selve Waerschoot genaemt den drijhoek groot
ontrent 150 roeden
Het 8ste deel als vooren van een partije land wesende den oostcant van een meerdere partije dies de
west cant competeert aen s’overledene vader bij coope met sijne 2de huysvrauwe jegens Jacobus DE
JAEGERE groot int geheele tot 353 roeden . . .
...
...
6de july 1789
------------------------------------------------------Pro Deo Marie DEFAUS fa. Dominicus bij Marie Anne DHAESE
overl. Dronghen op den 13de meye 1788 op sijne majesteyts heerlijckhede van Barelvelde
Hr.: Martinus DE MAEGHT fs. Livinus et Petronelle VERHELST
K.: Joannes DE MAEGHT = 22 jr eenigh kindt
V.M.: Josephus BIEBUYCK fs. Petrus, oom
. . . 1789
-------------------------------------------------------
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Geeraert CLAYS, overl. Dronghen op den 13de dec. 1789 heerlijckhede van Barelvelde
Wdnr in (1ste x) van Joanne DE RUDDER
K.(1ste x): Marianne bij aude haer selfs, Judocus noch minderjaerigh, het weesekind van Judocus DE
SMET bij Isabelle CLAYS ende het weesekind Judocus DE VREY bij Marie CLAYS
He.(2de x): Judoca VAN DE WALLE fa. Joannes
K.: Bernardus CLAYS = 12 jr
V.P.: Judocus DE VREY voornoemt
Een huys ende erfve staende op cheyns wanof desen grond compiteert aen Jan DE ROOSE groot in
erfven ontrent 50 roeden
6de meye 1790
------------------------------------------------------Carel DE JAGHER fs. Joannes bij Joanna COBBAERT
(Reg. 601 fo. 42)
de
overl. Landeghem den 17 oct. 1789 op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Marie Catherine VERMEIRE fa. Judocus ende Joanne GOETGHELUCK
K.: Caroline = 12 jr, Jan Baptiste = 10 jr ende Frans DE JAGHER = 8 jr.
V.P.: Livinus DE JAGHER broeder van den overledenen
Gronden van erfven staende huwelijck op den overledenen verstorfven
Het 3de deel deurgaende van een huys ende erfve in de Baronie van Lovendeghem op den wijck van
de breedestraete ghenaempt de langhe munte groot tot 40 roeden
Hofstede ende gronden van erfven commende van de sijde van dese hauderigghe nieuwe ghebauwen
staende huwelijck op een partije lant in Landeghem in de hautstraete paelende noort oost de weduwe
ende kinderen van Marten SIERENS suyt oost d’amoessenijen van Ste Baefs ende dheer Frans
MARTENS groot tot ontrent 787 roeden uytwijsens den act van vercavelinghe ghedaen ten
8ste meye 1790
sterfhuyse van shauderigghens van van daete den 23ste 8bre 1782
Compareerde Joannes PIJNAERT fs. Pieter welcken comparant hem verclaerde te stellen als seker
ende borghe selfs als principael over Marie Catherine VERMEIRE 12de juny 1790
------------------------------------------------------Augmentatie van goede omme de drij minderjaerighe kinderen bij naemen (Reg. 601 fo. 45)
Coleta, Jan Baptiste ende Bernardus DE VRINDT filij Pieter Francies fs. Adriaen ghewonnen bij
Petronelle DE VREESE met het overlijden van Petronelle DE CUYPER fa. Jacobus in Landeghem
jurisdictie van Vinderhaute op de vierheckenen driesch den 22ste maerte 1789 sweesen grootmoeder,
welcke augmentatie van goede overgeeft Carel COPPENS in huwelijck met de voorseyde
Petronelle DE VREESE ende alsoo styfvader ende vooght over dese kinderen ende den voorseyden
Adriaen DE VRINDT sweesen grootvader ende vooght paterneel
. . .8ste meye 1790
------------------------------------------------------Augmentatie van goede in proffijtte van de minderjaerighe weese (Reg. 601 fo. 46)
Marie Judoca DE RONNE fa. Carel bij Marie Anna COPPENS fa. Pieter met den overlijden van
Pieter COPPENS haer grootvader voorseyt welcken augmentatie maeckt ende overgeeft den
voorseyden Carel DE RONNE als vader ende vooght over sijne weese . . .
...
SVG van Marie Anne COPPENS gepasseert den 1ste febr. 1779
SVG van Joanna DE SMET sweesen grootmoeder gepasseert den 3de maerte 1783
SVG van Pieter COPPENS sweesen grootvader gepasseert den 5de juny 1790
Compareerde in persoone Andries TOCH fs. Jan inwoonder der prochie ende heerlijckhede van
Dronghen welken comparant hem verclaerde te stellen als seker ende borghe over Carel DE
RONNE fs. Frans insetenen deser heerlijckhede
4de juny 1790
------------------------------------------------------Judocus MESTDAGH fs. Jan bij Joanna VAN DE JUCHTE
(Reg. 601 fo. 51)
overl. Dronghen den 19de aug. 1789 op d’heerlijckhede van Baerelvelde
He.: Marie GOETHALS fa. Geeraert bij Joanne VERCRUYSSEN
K.: Livine in huwelijck met Jan DE SCHUYTER fs. Philippus, Jacobus bij competente aude sijn
selfs ende Livinus MESTDAGH = 23 jr.
V.P.: Livinus MESTDAGH eyghen rechtsweer van den overledenen
Een huys schuer stallijnghe fruyt ende tronck boomen op cheyns
27ste nov. 1790
-------------------------------------------------------
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SVG Jacobus GOETGELUCK fs. Carel ende Livijne VAN DER CRUYSSEN (Reg. 601 fo. 54v)
overl. Dronghen den 9de oct. 1790 op d’heerlijckhede van Baerelvelde
He.: Marie Judoca COPPENS fa. Martinus et Joanne Louise MAENHOUT
De hauderigghe alsnu in huwelijck met Joannes DHAENENS
K.: Marie Anna = 19 jr, Jan Baptiste = 17 jr, Theresia = 12 jr, Caroline = 10 jr, Pieter = 7 jr ende
Joanne Louise GOEDGELUCK = 5 jr
V.P.: Francies VAN DER DONCKT tot Landeghem, cosijn
Gronden van erfven aen den overledenen toegecommen bij uytgrootinge gedaen jegens dhoirs van
sijne eerste huysvrouwe Jacquemijntjen MAENHOUT
Een hofstede in Dronghen met den boomgaert ende een partijken landt suyd daeraenne gelegen
Een partije landt oost Jan COPPENS suyd west de straete groot 130 roeden
Een partije landt genaemt het leentje suyd de weesen Lieven VAN LAECKE groot 390 roeden
Een partije landt genaemt het cant gemet west eenen wegh groot 310 roeden
Een partije lands oost de straete west de abdije van Drongen groot 300 roeden
Een partije landt groot een gemet oost de straete west de abdije van Dronghen groot 300 roeden
De voorenstaende hofstede ende landen wort gebruyckt door de hauderigghe 7de maerte 1791
------------------------------------------------------SVG Pro Deo Frans BISSCHOP fs. Joannes
overl. Landeghem den . . . 1791 op d’heerlijckhede van Baerelvelde
He.: Marie VAN DHAELE fa. Lieven ende Joanna VAN KERREBROECK
Het selve sterfhuys te verdeelen tusschen haer hauderigghe ter eendere ende tusschen Frans DE
VREESE tot Gend fs. Jan et Marie BISSCHOP mitsgaders Joannes DE BRUYNE tot Dronghen,
Rosa DE BRUYNE in huwelijck, met Frans VEREECKE oock aldaer Marie DE BRUYNE in
huwelijck met Pieter MAES alle fs. Lieven ende van de voornoemde Marie BISSCHOP = 1ste
hooftstaecke, Joannes BISSCHOP, Livina BISSCHOP in huwelijck met Judocus VERHEGGE
tot Vinderhoute, Carolina BISSCHOP in huwelijck met Jacobus COCIJT tot Hansbeke alle kinderen
van Joannes BISSCHOP ende van . . ? . . = 2de hooftstaecke
Angeline DOBBELAERE in huwelijck met Joannes SIERIES? tot Poucques, Bernardus
DOBBELAERE tot Dronghen ende Albertus DOBBELAERE tot Landeghem alle kinderen van
Joannes DOBBELAERE ende van Livina BISSCHOP = 3de hooftstaecke
mitsgaders . . . (2 blanco lijnen) . . . alle kinderen Emanuel LONCKE ende van Joanna BISSCHOP
V.P.: Jacobus DE GRAVE tot Meerendre als naesten bestaenden van Emanuel LONCKE verweckt
bij Joanna DE BISSCHOP fa. Francies
2de april 1792
------------------------------------------------------SVG Catharina VAN MALDEGEM fa. Francies ende van Livina TUYTSCHAVER
overl. Landeghem den 11de nov. 1792 op d’heerlijckhede van Baerelvelde
Hr.: Philippe VAN MALDEGHEM fs. Jan ende van Theresia COPPENS
K.: Carolina = 3 jr ende Marie Therese VAN MALDEGHEM = 16 maenden
V.M.: Francies VAN MALDEGHEM voornoemt, grootvader
6de dec. 1792
------------------------------------------------------SVG Livinus VERMEIRE fs. Jacobus bij Joanne BRAEMBUSCH
(Reg. 601 fo. 67)
overl. Dronghen den 15de juny 1792 op sijne Majesteyts heerelijckhede van Baerelvelde
He.: Joanne Theresia ROSEEL fa. Joannes bij Elisabeth VERSCHUERE
K.: Joanne Caroline in huwelijck met Judocs DE MOOR, Jan Baptiste bij competente aude sijn selfs,
Isabelle Rosa = 24 jr, Carel = 22 jr, Jacobus = 20 jr ende Pieter Francies VERMEIRE = 18 jr.
Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert deelsaem half en half
Een hofstede wesende een tweewonste met den gront daermede gaende gelegen in Dronghen
Barelvelde groot in erfven met een deel ten titel van cheyns ghebruyckt bij Joseph MESTDAGH
ontrent de 100 roeden paelende suyt west aen de barelveltstraete bij vercregen bij coope van Jacobus
29ste july 1793
GOETGHELUCK van daete den 13de meye 1775
-------------------------------------------------------
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Petronelle VAN DER MEERSCH fa. Francies bij Joanna DE VREESE (Reg. 601 fo. 70v)
overl. Dronghen den 27ste juny 1791 op d’heerlijckhede van Baerelvelde
Hr.: Jan Frncies VERBIEST fs. Jan bij Agnes DE VREESE, smid
K.: Joanna Marie = 20 jr, Livinus = 17 jr, Emanuel = 15 jr, Pieter Francies VERBIEST = 10 jr
V.M.: Pieter Francies VAN DER MEERSCH eyghen broeder van d’overledene
Gronden van erfven commende van den hauder . Het 4de deurgaende paert dies een ghelijck 4de hier
naer ghebracht wort voor conquest ende de resterende helft competeert aen de kinderen van wijlent
Lieven ende Emanuel VERBIEST in den gront met den last van bijleve van s’hauders moeder van
een hofstede groot onder boomgaert lochtinck ende een stuck lant daernevens tot 500 roen paelende
oost de barelveltstraete ende noort de clauwaert straete nogh 1/4de in een partije lant ontrent den
vaerendriesch groot 2 gemeten
2de sept. 1793
------------------------------------------------------Compareerde voor officier Loco Bailliu Borgemeester ende Schepenen der heerlijckhede van
Barelvelde in Drongen Landegem ende elders in persoone Augustinus DE VREESE fs. Geeraert
woonende in Astene welcken comparant verclaert mits desen over sigh selven ende tsijnen proffijtte
te beeden ende callangieren de naerhede van goede op een partije land dicht bij den herberghe de
traweele groot 500 roeden bij deselve partije land gecompeteert hebbende Albertus ende Livinus DE
VREESE filij Geeraerd scomparants broeders hun toegecomen uyt den hoofde van hunnen vader
ende vercocht aen Mher Louis chevalier DONS de Lovendeghem . . .
4de nov. 1793
------------------------------------------------------Pieter Josephus VAN DEN BERGHE fs. Jacobus bij Marianna BORENU (Reg. 601 fo. 77)
overl. Landeghem den 29ste jan. 1793 op den wijck van den Cappellen driesch
He.: Marie Joanne LAGAU fa. Christoffel bij Joanne Petronelle DE DECKER
K.: Regina = 4 jr ende Carolus VAN DEN BERGHE = 3 jr
V.P.: Joannes VAN DEN BERGHE eyghen broeder van den overledenen 15de maerte 1794
------------------------------------------------------Sieur Emanuel Frans VERHEYE fs. Joannes ende Rosa VAN DE WEGHE (Reg. 601 fo. 80)
overl. Landeghem 24ste aug. 1792 op haere majesteyts heerlijckhede van Baerelvelde
He.: Marie Joanne SLOCK fa. Judocus ende van Livijne VERHELST
K.: Joanna Therese in huwelijck met Joannes GOETHALS tot Waerschoot, Isabelle Rosa = 22 jr,
Coleta, Alexandrim = 19 jr ende Leo Benedictus VERHEYE = 12 jr
V.P.: Sieur Charles WILLEBOIS chirurgijn tot Deynse als oom
Contract van huwelijck van den 22ste january 1764
Compareerde voor mij Jan Cornelis BRANDT notaris publicq tot Gend ter presentie van de
getuygen in persoone Emanuel Frans VERHEYEN fs. Jan jongman beth de 25 jaeren sijn selfs man
woonachtig in Landeghem ende Marie Joanne SLOCK fa. Joos jonge dochter aud ontrent de
28 jaeren woonachtig in Landeghem ter andere . . . ter presentie van Heyndrick VAN HULLE
coopman woonende tot Meerentre ende Philippus BRANDT soone van den notaris beede getuygen
Gronden van erfven commende van shouderiggens zijde
Een behuysde hofstede in Landeghem in den heirenthoeck paelende noord west de gaeverstraete
zuyd oost groot Jacobus BISSCHOP zuyd west Pieter DE GROOTE groot 200 roeden
Een partije land noord west de gaeverstraete groot 200 roeden
Een partije land genoemd het moortelken zuyd oost d’hoors mijnheer MARTENS groot 300 roeden
Een partije land genoemd den bachten heirent groot 225 roeden . . . . . .
Gronden van erfven commende van s’overleden zijde
Een partije land in Landegem genoemd den bulck groot 326 roeden noord oost het, kerckestraetjen
Een partije meersch genoemt den briel oost Geeraerd VAN VINCKT groot 169 roeden
Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert
Een partije land in Landeghem groot 454 roeden paelende zuyd oost den heirweg commende bij
coope anno 1772 van joncker Joseph RAPPAERT ende zijne vrouw
Een huys met de schuere stallingen fruyt ende ander boomen staende op ontrent 90 roeden leengrond
competerende aen dheer Louis Balthazar DELWAERDE gelegen op de plaetse tot Landegem, noord
west den heirweg ende zuyd den kerckweg bij den overledenen in cheyns genomen 3de april 1794
------------------------------------------------------435

SVG

SVG

Vervolg Bundel 608 Staten van goed van de heerlijkheid Barelvelde (1780-1794)
Abraham GEERNAERT fs. Jan Francois bij Martijntien DOBBELAERE (Reg. 601 fo. 89)
overl. Dronghen op den 20ste juny 1793 ter heerlijckhede van Baerelvelde
Wdnr (1ste x) van Pieternelle Theresia MAENHAUT fa. Jacobus
K.(1ste x): Jacobus Francois GEERNAERT = 7 jr
V.M.: Jacobus MAENHAUT grootvader van de weese
He.: Joanne Catherine D’HAESE fa. Hieronymus et Catherine DE MEYERE alsnu in huwelijck
met Lievinus VYNCKE
K.: Monica = 3 jr ende Marie Theresia GEERNAERT = 1 jr
V.P.: Jan Francois GEERNAERT grootvader van de weesen
Aen den overledenen heeft gecompeteert een 10de paert ende deel van de edificien ende catheylen
van huys, schuere, stallen boomen ende haegen staende op de gronden van erfven van wijlent sijne
1ste huysvrauwe volgens den SVG gepasseert den 6de july 1789
Compareerde in persoone Hieronymus woonende tot Vosselaere welken comparant hem verclaerde
te stellen seker ende borge verbonden als principael over Joanna Catherine D’HAESE hauderigge
ende haeren jegenwoordigen ma Livinus VYNCKE voor de handelinge ende administratie van de
weese penningen competerende haere weesen . . .
...
...
7de april 1794
------------------------------------------------------Jacobus SPEECKAERT fs. Pieter ende van Marie Anna VAN RENTERGHEM (Reg. 601 fo 98)
overl. Landeghem op den 7de oct. 1794 onder dheerlijckhede van Baerelvelde
Wdnr in (1ste x) van Marie Catharina STANDAERT fa. Jans et Marie COENE
K.(1ste x): Francies Beranrdus ende Joannes SPEECKAERT hun selfs bij competente auderdom
V.M.: Pieter BISSCHOP, oom
He.: Carolina DE MULDER fa. Lieven et Norbertina WAEGEBAERT
K.(2de x): Marie Theresie = 15 jr, Marie Judoca = 13 jr, Pieter = 12 jr, Marie Rosa =10 jr ende
Emanuel SPEECKAERT = 8 jr
Gronden van erfven comende van ’s overledens sijde
Een behuyst ende beschuert hofstedeken gelegen in Landeghem jegens den driesch paelende noort
oost d’hoors van Joannes SPEECKAERT groot in erfven 163 roeden
Bij het overlijden van Marie Catharina STANDAERT waren er zes kinderen in leven met naemen
Francies Bernardus, Joannes, Benedictus, Regina, Marie Anne ende Coleta SPEECKAERT
De volgende kinderen van 1ste bedde zijn dan overleden: Coleta is overleden 30ste dec. 1782, Marie
Anne is overleden de 26ste sept. 1783 ende Benedictus is overleden den 31ste aug. 1793 ende nu is
overleden op den 7de sept. 1794 hunnen vader Jacobus SPEECKAERT ende er is dan nog een weese
van den 1ste bedde overleden op den 5de maerte 1795 met naeme Regina SPEECKAERT
1ste ougste 1795
------------------------------------------------------Renseing ende bewijs van goede die overgeeft
(Reg. ? fo 110)
Marie Livine VAN DER PLAETSEN fa. Pieter Francies weduwe van Pieter VAN DER BORST
dit nopende het weese goet aenkomende Adriaen VAN DER BORST bij huwelijck sijn selfs ende
Petrus FIGELEER inhuwelijck met Maria Theresia VAN DER BORST, mitsgaders Christine
VAN DER BORST alsnog weese uyt den hoofde hunnen vader Pieter VAN DER BORST overleden
binnen dese stad ter prochie van Ste Martens Ackergem den 18de january 1786 volgens SVG
gepasseert den 9de dec. 1786
4de oct. 1797
-------------------------------------------------------

Dobbelaere Michel
Gasmeterlaan, 57,
9000
Gent
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Gebruikte afkortingen
voor de maanden
voor de maanden
voor de maanden
jan. = januari
febr. = februari
maart = maart
apr. = april
meye = mei
juny = juni
july = juli
aug. = augustus
sept. = 7bre = september
oct. = 8bre = oktober
nov. = 9bre = november
dec. = Xbre = december
-------- ----------------bel:
= beloop
x
= gehuwd met
P.R. = Parochie Register
cle
= clausule
1ste x = 1ste huwelijk
Reg. = Register
dhr
= dheer
2de x = 2de huwelijk
sch. = Schellingen
dnrs
= deniers
Sr
= Sieur
3de x = 3de huwelijk
geb.
= geboren
K.:
= kind(eren)
SVG = Staat van Goed
Hr.:
= houder,
m
= maand(en)
V.M.: = Voogd materneel
= weduwnaar
Mr.
= meester
V.P.: = Voogd paterneel
He.:
= houdere,
pbr
= presbyter = priester
w
= weken
= weduwe
wdnr = weduwnaar
gr.
= grooten
wdwe = weduwe
----------------------------------De namen van vrouwspersonen worden in de registers en ook in de bundels praktisch voor
95 % geschreven met een S ervoor.
Ik heb dat aangepast naar een normale vorm om het opzoeken te vergemakkelijken, maar ik zet in
de tekst wel tussen haakjes de schrijfwijze erbij zoals het oorspronkelijk geschreven staat.
Een paar voorbeelden
De Coster = (scoster)
De Cuyper = (scuypers)
De Meyer = (smeyers)
De Muyter = (smuyters)
De Paepe = (spaepen)
De Ruyter = (sruyters)
De Smet = (smets)
Dobbelaere = (sdobbelaeren of sdobbelaers)
----------------------------------Dobbelaere Michel
Gasmeterlaan, 57,
9000
Gent
STATEN VAN GOED EN WETTELIJKE PASSERINGEN - REGISTERS
Reg. 198 (Katern) Index van SVG gepasseert binnen Drongen tsedert de jaren 1611 tot 1680
Dit katern is een onvolledige index van namen die alfabetisch geschikt staan op de voornaam.
Alhoewel onvolledig geeft dit katern toch aan dat er veel gegevens verloren zijn gegaan.
Alleen de namen die ik niet gevonden heb in de bundels of de registers zijn hier nog terug te
vinden en heb ik chronologisch gezet.
------------------------------------------------------------1610 Lieven DE VREESE houderigge Joosijne SMETS fol.: 12
1614 Anna STEERCKENS houder Geert RENTERGEM fol.: 225
1615 Adriaen DE VOGELAERE houderigghe Tanneken BOONE fol.: 298v
1628 Joanna DE CUYPER houder Jan van VAN HEUCKE fol.: 194
1633 Christiaen WIEME houderigge Sijntien BACKERS fol.: 84
1634 Joosijne HYDE hauder Geerolf DE VREESE fol.: 230
1634 Cornelis DE SMET houderigge Elisabeth HYDE fol.: 232
1637 Guille VAN DE KERCHOVE houderigge Joosijne VAN VARISELE fol.: 67v
1638 Tanneken VAN DER HAEGEN houder Pieter VAN RENTERGEM fol.: 96
1642 Jan VAN OOST fs. Lievens houderigge Barbara DE VREESE fol. 50
1645 Lieven BRAEM houderigge Janneken DE DECKER fol.: 165
1647 Joosijnken CORNELIS hauder Pieter COCQUYT fs. Lievens fol.: 177v
1662 Laureyns GOETHALS houderigge Barbara DE VREESE fol.: 193
1664 Thomas DE ROOSE ende Livijne DICX fol.: 22v
1665 Charles VAN DER GUCHTE bailliu houderigghe joe Marie VLERICK fol.: 77v.
------------------------------------------------------------437

SVG

SVG

Reg. 199
Staten van Goed (1681-1687) een register van 270 folio
Gillis SPEECKAERT overl. Dronghen 30ste nov. 1675
fo 64
ste
Wdnr in (1 x) van Joosijntien COCQUYT
K.(1ste x): Jan, Laurens ende Janneken SPEECKAERT, Christoffel DE JAEGERE in huwelijck
met Pierijntien SPEECKAERT ende Gillis VAN LAECKEN in huwelijck met Joosijntien
SPEECKAERT
He.(2de x): Joosijntien DOBBELAERE alsnu in huwelijck met Jan VAN DE VELDE
K.(2de x): Geeraert, Livijne, Geerdijne en Marie SPEECKAERT
V.P.: den voornoemden Laurens SPEECKAERT
Gronden van erfven gecommen van soverleden sijde ende schuldich te volghen dese 4 weesen
ingevolge de vercavelinghe van den 18de jan. 1676
350 roeden lants in Drongen genaempt den beck oost ende west Joe Joosijne HECKE suyt dhoirs
Lieven VAN LOCKERE west de voornoemde Joe Joosijne
Item dhelft van 250 roeden lants vercreghen bij coope van dhoirs van Geert SPEECKAERT danof
den wederhelft competeert dese hauderigge oost den heerwech west den heere hooghbailliu van
Gendt ende suyt Lieven MESTAGH
Item dhelft van 730 roeden lants danof dander helft competeert als vooren oost dhoirs H. LOOT
west een straetjen noort de kinderen van Frans COCQUYT
Sijnde de voornoemde partijen noch belast in eene rente van 2 £ gr. tsjaers in proffijcte van Joe
Joosijne VAN DER ELST
int collegie 10de dec. 1681
---------------------------------------------Marie VAN DER GUCHTE, overl. Drongen den 10de sept. 1676
fo 152
Wdwe in (1ste x) van Jan VAN DE WALLE
K.(1ste x): Anthone HYDE thuwelijck hebbende Marie VAN DE WALLE fa. Jans
Hr.(2de x): Gillis VAN HOOREBEKE
K.(2de x): Pieter, Jooris, Norbert, Gillis, Janneken, Anneken, Vyntjen VAN HOOREBEKE ende
Charles VAN HOOREBEKE bij competente oude sijns selfs man
Gronden van erfven gecommen van s’overleden sijde
Dhelft van een stuck lants in Dronghen in den wijck van keuse genaempt de Schaubeke oost de
straete suyt de wdwe Cornelis DE SMET, west de leye ende noort Guille VAN DE VOORDE
groot 912 roeden compt over dhelft 456 roeden waervan één gemet is lalant ende dander twee
gemeten vrij eyghen goet
Item dhelft van een bosch in de prochie van baerelvelde oost dheer Pieter VAN HECKE suyt de
baerelveltstraete west mijnheer VAN SCHOONBERGE ende noort den heere prelaet van
Dronghen groot int gheheele 478 roeden en alf ende alhier over dhelft 239 roeden belast met
1 sch. 6 gr; tsjaers aende kercke van Ste Michiels
Item dhelft van eenen bosch groot int gheheele 800 roeden oost Jor Gillis DE MESMAECKER
noort mijnheer VULDER wesende lalant
Item dhelft van één gemet bosch op Lathem wanof de wederhelft competeert Pieter DE JAGERE
thuwelijck hebbende Marie VAN DER GUCHTE noort Jan ARNAULT belast met een penninck
rente aen den eerweerde heere Bischop van Ghendt
Item tvierde deel van een rente van 37 sch. 6 gr. tsjaers beset op een huys in Baerelvelde wesende
een herberge gebruyckt bij Jan DENIJS
Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert ende dienvolgens deelsaem alf en alf
Een behuysde hofstede in het durp van Dronghen groot in erfven ontrent 200 roeden waervuyt is
vercocht aen Baudewijn DE VISCH tot 14 roeden suyt de calcije west Pieter BONNE noort den
heer van Drongen ende oost den heere prelaet . . .
...
...
Item de wederhelft van een stuck landts genaempt de schauwbeke groot 912 roeden
Item een partije landts genaemt den curten vent groot 225 roeden op den wijck van Bassebeke
Den hauder heeft ten jaere 1677 aengegaen contract notariael bij het welcke de eerweerde paters
predicheeren hem hebben gelaeten in proprieteyt een brauwerije ende herberge genaemt de
roose met ontrent 4 gemeten landt
24ste jan. 1685
-----------------------------------------------
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Vervolg Reg. 199
Staten van Goed (1681-1687) een register van 270 folio
Jan DOBBELAERE fs. Joos, overl. Drongene op den 5de july 1684
fo 159v
He.: Marie DE SMET fa. Cornelis
K.: Jan ende Janneken DOBBELAERE
V.P.: Joos DOBBELAERE, oom
Gronden van erfven ende catheylen van huysen op dese twee weesen verstorfven
Het 5de paert in een behuysde hofstede groot een alf gemet met het huyseken daerop staende
Conquesten van gronden van erfven binnen huwelijck gedaen
De 3 deelen van de voornoemde hofstede met de catheylen van huysen boomen ende haeghen
waervan een deel van vijfve competeert de kinderen van Baudewijn DE MEYERE
Desen overledenen met dese hauderigghe hebben uytgegroot ende gecocht van Loys WIEME
getrauwt geweest met dese overledens moeder staende haer leven het bladt van bijleeve die
sijne moeder was competerende op de voornoemde hofstede met de catheylen van huysen ende
boomen volgens de contracte in daeten den 24ste meye 1679
den 24ste jan. 1685
----------------------------------------------Reg. 200
Staten van Goed (1709-1729) met tafel
Joosijntjen VEET overl. Dronghen voor dec. 1710
fo 12v
Wdnr in zijn (3de x): Geeraert DE MUYTERE fs. Joos
K.(3de x): Livijne DE MUYTERE = 1 jr.
Wdnr. in (1ste x) van Passchijntgen VERHEGGHEN
K. (1ste x) van Geeraert DE MUYTERE : Pieter DE MUYTERE = 24 jr
Wdnr in (2de x) van Tanneken DE MEYER fa. Geeraerts
K.(2de x) : Jan = 13 jr, Betgen = 8 jr, Janneken = 6 jr ende Lieven DE MUYTERE = 4 jr
V.M.: Geeraert DE RUYTERE oom
10de dec. 1710
---------------------------------------------Magdalena DE PAU fa. Pieters bij Peternelle VAN DER VENNET
fo 87
overl. Dronghene op den 4de maerte 1713
Hr.: Jacobus BEELAERT fs. Pieters
K.: Jan = 14 jr, Charel = 8 jr ende Joos BEELAERT = 6 jr.
V.M.: Frans DE PAU oom
Gronden van erfven gecomen van s’overledens moeder
Een partije landts gheleghen binnen dese prochie op Barel cauter oost daeraen gelant N.
BERCKMOES suyt Frans DE BACKER west den Eerweerde heere Prelaete noort Bollaerts
bulck groot 700 roeden
...
...
...
18de april 1714
--------------------------------------------Tanneken VAN HOOREBECKE fa. Pieters
fo 106
overl. Dronghene op den 6de ougste 1715
Wdwe in (1ste x) van Guilliame VAN RENTERGHEM
K.(1ste x) : Geeraert VAN RENTERGHEM in huwelijck met Joosijne VAN KERREBROUCK
ende Lieven VAN RENTERGHEM in huwelijck met Joosijne GRIJP, Jan = 24 jr ende
Livijne VAN RENTERGEM = 27 jr.
Hr.(2de x): Pieter DE SMET
V.M.: Charles DIERICK oom
Compareerde in persoone Lieven DE SMET fs. Anthone den welcken hem heeft verclaert te
stellen seker ende borghe over Pieter DE SMET
12de nov. 1715
----------------------------------------------Livina DOBBELAERE fa. Pieters, overl. Drongen den 17de juny 1715
fo 120
Wdwe in (1ste x) van Petrus BRAEM
K.: uit (1ste x): Livina = 24 jr. en Frans BRAEM = 21 jr.
Hr: Geeraerts HYDE fs.. Geeraerts
V.P.: Joos BRAEM ende V.M.: Jan DOBBELARE fs. Pieters ende Mr. Lieven DIERICK
Compt voor conquest een partije landts gecocht staende huwelijck jeghens Lieven SCHAMP
abouterende west den oustwegh noort den heerwegh groot 300 roeden
31ste july 1715
----------------------------------------------
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Reg. 200
Staten van Goed (1709-1729) met tafel
Janneken DE SMET fa. Lievens, overl. Dronghen op den 20ste maerte 1716 fo 130
Hr.: Lieven DE KESELE
K.: Pieter DE KESELE = 4 jr
V.M.: Guilliame DE SMET oom
Gronden van erfven gecomen van de sijde van de overledene
Eene partije lants gheleghen binnen de prochie van Dronghen vuyt eene meerder partije van
1100 roeden abouterende suyt d’arme schole van Ghendt west de raepstraete noort het
wederdeel oost den Cappelle bosch met lalant groot over dit deel 300 roeden
Eene meersch geleghen in de Laecke meerschen deel van een meerdere partije groot voor dit
deel 450 roeden abouterende oost de leye suyt mijn heere VAN BEAUVOORDE west den
heere prelaet van Dronghen ende noort mijnheere NIEUWENHUYSE
Volght hier noch d’helft van 1000 roeden landts vuyt een meerdere partije van 2000 roeden
wesende den westcant competeert mijnheere BRUYNEEL ende de resterende 1000 roeden
aen dese weese ende Guilliame DE SMET als gedeelt vuytten sterfhuyse van Jaspaert
BIESBROUCK causa uxoris s’overledenen suster gheleghen in Landeghem abouterende
suyt de Doomanstraete west het wederdeel noort ende oost dhoirs Jooris CIERENS
Volght noch d’helft van eene partije meersch gheleghen in Merentre groot in het gheheele
600 roeden gemeene met Jacques COPPENS causa uxoris
Andere gronden gheconquesteert binnen huwelijck
Een partije meersch gheleghen binnen de prochie van Dronghen in de Lacke vercreghen bij
coope van Jan DE BACKER van daeten den 6de maerte 1711 gheleghen in een meerder meersch
van vier ghemeten waervan 300 roeden competeren Baltazar CORNELIS met sijne medehoirs
oost de leye suyt mijnheere VAN BEAUVOORDE west den heere prelaet van Dronghen noort
oost mijnheere VAN NIEUWENHUYSE groot voor dit deel 450 roeden 25ste juny 1716
------------------------------------------------SVG Joos DE WULF fs. Louis, overl. Dronghen op den 18de nov. 1720
fo 217v
ste
Wdnr in (1 x) van Lauwerijntgen VAERISEELE
K.: (1ste x): Lieven ende Janneken DE WULF in huwelijck met Jan BIJDAEGHE
He.: Pierijntgen BLOMME fa. Florents
K.: (2de x): Louys = 23 jr ende Pieter DE WULF = 17 jr.
V.P.: Joos DOBBELAERE oom
Gronden van erfven gecomen van soverledens sijde
Een behuyst hofstedeken met een partijken lant daeraen geleghen west ende noort de strate oost
Lieven SCHAMP suyt den cauter groot in erfven 200 roeden
Een partije lants daerbij gheleghen groot 200 roeden abouterende noort de beeckstraete oost Jor
VAN LOO suyt de paters Jesuiten west Lieven SCHAMP met het wederdeel
5de febr. 1721
------------------------------------------------SVG Pro Deo Lieven VERMERS fs. Jans, overl. Dronghe den 25ste maerte 1721 fo 237v
He.: Jacquemijntken BOONE fa. Nicolas
K.: Gillis = 9 jr, Joannes = 7 jr, Judocus = 5 jr ende Pieter VERMERS = 2 ½ jr.
V.P.: Jooris VERMERS oom
Hebben in cheyns ghenomen het huys het welcke bij ongheluck was verbrant 30ste july 1721
------------------------------------------------SVG Tanneken VAN LAECKE fa. Domijn, overl. Dronghen op den 15de oct. 1721
fo 255
Hr.: Maurus GOETHALS fs. Jacques
K.: Jan = 23 jr, Janneken = 22 jr, Charles = 15 jr ende Adriaen GOETHALS = 12 jr
V.M.: Jan VAN LAECKE oom
Gronden van erfven ghecommen van s’overledens sijde volghen dese weesen
Een partije lnts geleghen binnen de prochie van Dronghen in den wijck van luchteren
abouterende oost mijnheer van Sulte, suyt ende noort Joe VAN DAELE west Ferdinandus
DE BRABANDER sijnde vrij eygen goet groot in erfven ontrent 450 roeden
Ander gronden van de sijde van desen hauder
Een behuysde hofstede in Dronghen west de Luchterstraete suyt ende noort Ferdinandus
DE BRABANDER oost mijnheere VAN ANVIJN
4de febr. 1722
------------------------------------------------SVG
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Reg. 201 Staten van Goed, wezenrekeningen (1726-1733)
Adriana DE SMET, overl. Drongen den 6de july 1726
fo 17
fa. Gillis ende Janneken DOBBELAERE fa. Jans met Marie DE SMET fa. Cornelis
Hr.: Norbert VAN HOOREBEKE fs. Charles
Gillis DE SMET fs. Loys soverledene vader presenterende alleene desselfs paterneele sijde
met den overlijden onbedeghen van Jacobus DE SMET fs. Gillis voornoemt s’overledene
eenighen broeder
Mitsgaders aen Norbert, Anthone ende Joanna DOBBELAERE bij getijdige oude ende aen
Loys DOBBELAERE deelvoogd gecreert over Olivier audt 24 jaeren ende Livinus
DOBBELAERE alle ses kinderen verweckt bij Jan DOBBELAERE fs. Jans voornoemt
bij de voorseyde Maria DE SMET filia Cornelis ende alsoo alhier elck representerende
eenen sesden hooftstaeke uit s’overledenen maternelen sijde
De overledene heeft op den 1ste july 1726 haer testament ghemaeckt
Gronden van erven commende van de sijde van dese overledene
Een behuysde hofstede in keuse abouterene oost het straetken suyt de naervolghende partijen
landt west den prince VAN RUBEMPRE noort Sieur Jacques SCHAMP
Gronden van erven bij desen hauder ten huwelijcke ghebracht
Een hofstede binnen de vierheckenen abouterende oost Joos BRAEM ende de kinderen
Adriaen MOREEL suyt de cassijde ende Joos DE MUYTERE fs. Lievens west den selven
MUYTERE Jan CALLOOT ende Thomas HORY staende in het 17de bel. arlo 215 groot 136
roeden in pachte ghebruyckt bij Jan GRIJP fs. Jans d’aude ende Pieter NEFFELE fs. Pieters
beneffens ontrent een half ghemet landts gheleghen op den boelenaere . . .
Item de twee deelen van drije wanof het resterende derde competeert de voorseye weesen Jan
MOREEL van een partijken bosch gheleghen op den wijck van slindonck genaempt den
Wiembosch groot int gheheele 200 roeden suyt de calen oost d’hoors Pieter DE MEYERE west
Jan DE MEYERE ten meerderen deele bestaen met opgaende boomen bij den hauder ende
de overledene ghebruyckt
12de ougste 1726
------------------------------------------------Pro Deo Jooris BUYSE fs. Lievens, overl. Dronghen den 28ste maerte 1725 fo 30
He.: Janneken BOONE fa. Joos
K.: Josijnken = 18 jr, Pieter = 15 jr, Joannes = 12 jr, Lieven = 10 jr, Anne Marie = 8 jr,
Jooris = 6 jr ende Joanna BUYSE = 3 jr
V.P.: Pieter MESTDAGH fs. Frans
25ste 7bre 1726
------------------------------------------------fo 41
Joanna NUYT fa. Christoffels, overl. Dronghen den 1ste jan 1727
Hr.: Joannes VERBAERE fs. Jans
K.: Francies VERBAERE = 2 jr.
V.M.: Jan LIPPENS oom
Gronden van erfven ghecommen van de sijde van desen houder
Een hofstede gheleghen in Dronghen daer de overledene is uyt ghestorven met twee partijkens
landt daer aen gheleghen groot in het geheel 500 roeden salvo justo abouterende noort oost de
schuyterstrate west Pieter IDE ende noort west de hofstede van Jan DE MUYTERE belast aen
den heere Marquis van Deynse met twe meukens twee pinten en half een vierde van een pinte
evene. Sijnde dese hofstede belast met eene losrente van 12 sch. en 8 gr. tsjaers in profijte van
Adriaen DIERIJCK croiserende den penninck 20 . . .
...
29ste jan. 1727
------------------------------------------------Magdalene VAN HOOREBEKE fa. Jans, overl. Dronghen den 28ste sept. 1725. fo 50
Hr. Pieter LIPPENS fs. Jans
K.: Lieven LIPPENS beth 25 jr sijn selfs man ende Joos DHAENENS fs. Jans in huwelijck met
Petronelle LIPPENS, Catharina = 24 jr, Pieter = 20 jr ende Carel LIPPENS = 16 jr
V.M.: Carel VAN HOOREBEKE fs. Jans als oom woonende op den wijck van keuse
Een huys ende coeystal ghebauwt op een ghemet ende 80 roeden landt gheleghen op den wijck
van keuse abouterende west de straete noort ende suyt Joe Therese VAN DER BURGHT
begijnken staende in het 14de bel. arlo 14 in cheyns ghenomen van dheer Ferdinand DE BUNST
sedert kersavont 1711 voor eenen termijn van 29 jaeren
...
3de oct. 1726
------------------------------------------------441
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Vervolg Reg. 201 Staten van Goed, wezenrekeningen (1726-1733)
Andries VERCAUTEREN fs. Gillis, in sijn leven Schepenen
fo 84
de
overl. Dronghen den 9 april 1728 wijck Schuyterstraete
Wdnr in (1ste x): ?
He.(2de x): Marie VERSTICHELE fa. Jacques
K.(2de x): Isabelle = 20 jr, Jacobus = 16 jr, Marie Angeline = 13 jr ende Francois = 11 jr
ende Pieter DE MEYERE getrauwt met Joanna VERCAUTEREN ende Loys VEREECKEN
getrauwt met Livine VERCAUTEREN susters van de voornoemde weesen
V.P.: Francois VERCAUTEREN broeder van den overledenen
Conquesten gheduerende het huwelijck metten overleden gedaen
Binnen de prochie van Swijnaerde ende Zeeverghem het derde deel van ontrent ses bunderen
landt ende meersch waervan de twee andere deelen competeren aen d’hoirs Pieter VAN DER
STICHELE ende het sterfhuys van Jan DE NOBLE belast met een losselijcke rente van 300 £ gr.
capitaels in proffijte van David, Jan ende Marie OOGHE ende metten last als vooren twelcke
voor alsnoch ghemeene blijft
...
...
16de juny 1728
----------- ----------------------------------------Reg. 202
Staten van goed, wezenrekeningen (1733-1738) met tafel
Joannes BUYSE fs. Bertholomeus
fo 1
overl. Dronghen op den 22ste febr. 1733 in den wijck keuse
Wdnr (1ste x): Elisabeth DE WAGHENAERE
K.(1ste x): Joanna = 8 jr (ook Marie Joanna genoemd)
He.(2de x): Livina DE VREESE fa. Joos
nu in huwelijck met Joannes VAN DE WALLE fs. Anthone
K.: (2de x) Lucia BUYSE = 2 jr.
Voogden: Lieven VAN YPEREN fs. Lievens woonende in Everghem
en Jan DOBBELAERE woonende in Ste Maria Leerne
Sijn seker ende borghe bedeghen Judocus VINDEVOGHEL woonende binnen de prochie van
Ackerghem in het Palinckhuys ende Joannes DE RONNE fs. Lievens woonende binnen dese
prochie in den wijck van noorthaut ende is het onderhaut van de weese Marie Joanna BUYSE
anghenomen soo van aete dranck cleederen lijnen ende wollen . . . . . .
...
bij den voornoemden Joannes VAN DE WALLE
22ste aug. 1733
----------- ----------------------------------------Reg. 203
Staten van goed, wezenrekeningen (1738-1743) met tafel
Judocus DE MUYTER fs. Geert bij Franchoyse HALMAN
fo 122
overl. Dronghen op den 16de july 1742 op de hofstede proprieteyt van dhoors Jan DE BUCK
in den wijck van keuse bij de herberghe de Floncke
He.: Joosijne TOGH fa. Lieven bij Joosijntien DE SCHUYTER
K.: Joannes DE MUYTER = 3 jr.
V.P.: Joannes MORTIER fs. Arnaut, oom
7de nov. 1742
----------- ----------------------------------------Reg. 204
Staten van goed, wezenrekeningen (1743-1749) met tafel
Pieter DE MEYER fs. Gillis
fo 51
overl. Dronghen op den 7de oct. 1744 in den wijck van Bassebeke op het goet van mijnheer
PENNEMAN
Wdnr van ? (niet gegeven)
K.: Frans audsten hoir, Joannes beth dan 25 jr, Joanna in huwelijck met Ferdinand DE SMEDT,
Marie in huwelijck met Joannes DE NEVE, Pieter = 24 jr, Francoise DE MEYER = 22 jr
V.P.: Frans DE MEYER fs. Gillis oom
Aen den overledenen heeft gecompeteert een deel van een partije landts groot twee gemeten
Competerende 150 roeden genaemt den hooghen bulck geleghen op den wijck slindonck welck
paert wordt belast met een crooserende obligatie ten proffijte van Jan SCHELSTRAETE fs.
...
...
Pieters deselve verkent den 29ste augusty 1734 . . .
de
de
Venditie gehauden op den 9 ende 10 dec. 1744 van alle meubelen ende huyscatheylen
Betaelt aen Adriaen DIERICX over sijnen dienst gedaen in het opnemen van de schaede van het
Enghelsche ende Hannoversche campement ten jaere 1744 tot 6 sch. 8 gr. 28ste april 1745
----------- ----------------------------------------442
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Vervolg Reg. 204
Staten van goed, wezenrekeningen (1743-1749) met tafel
Jan VAN HOOREBEKE fs. Jans
fo 98
ste
overl. Dronghen op den 30 aug. 1746 in den wijck van keuse bij den helshoeckdriesch
He.: Joosijntien PATIJN fa. Joos
K.: Pieter Frans VAN HOOREBEKE = 9 maenden
V.P.: Joos D’HAENENS fs. Jans, cosijn causa uxoris
De hauderigghe heeft met den overledenen angegaen een cheynspacht van een hofstede
proprieteyt van de Cappellerije van Onse L. Vrauwe in den croch van Sinte Baefs tot Gendt
Gronden van erfven commende van soverledens sijde
De helft van een partije landt gemeene ende overdeelt met de weesen van Lieven BEELAERT
gelegen op den Cappelle cauter abouterende oost den keyskant suyt Pieter MESTDAGH west
Judocus HELSTRAETE ende noort den heere Ampman groot 400 roeden 9de nov. 1746
----------- ----------------------------------------Joos MEIRESONE fs. Jans
fo 242v
de
overl. Dronghen op den 19 jan. 1749 in den wijck van halewijn op de proprieteyt van mijn
heer B. P. Leblon D’HAEMSDONCK
He.: Joanna SERGEANT fa. Gillis
K.: Petronelle = 24 jr ende Marie MEIRESONNE = 23 jr
V.P.: Joos CORNELIS fs. Herman, cosijn
Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert ende deelsaem alf ende alf
Een partije landt groot 760 roeden geleghen op halewijn cauter abouterende oost daeranne
Maurus LOOTENS ende den erfachtighen heere van Dronghen, suyt den meulewegh, west
suyt dhoors van Marten DE SCHUYTER ende Sr. Philippus DE BURGHGRAVE en noort
west een straettien van halewijn tot op den Brugschen herwegh, vercreghen bij coope van
dheer ende Mr. Joannes Baltazar VAN DE WOESTIJNE pbr. van date den 23ste juny 1734
Een partijken landt geleghen op halewijn cautere groot 228 roeden en half toecomende bij
coope als hiervooren wesende de helft van een meerdere partije daervan d’ander helft
competeert aen Lieven VERHEGGHE . . .
...
Recompense die dhoors schuldigh sijn aen de hauderigghe te weten dat dhauderigghe
gedevolveert was een 7de paert deurgaende van een behuysde hofstedeken met het overlijden
van haer vader ende haer moeder die overleden sijn binnen dese prochie groot int geheele
ses gemeten en 24 roeden gecedeert aen Joos DE SCHUYTER hunnen swaegher
Stelt hem over Joanne SERGEANT als seker ende borghe Joos DE SCHUYTER fs. Marten
inwoonder deser prochie in den wijck halewijn ten desen present
26ste febr. 1749
----------- ----------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgeeft
fo 253v
Judocus DONCKERWOLCKE fs. Hercules oom causa uxoris abelen handelaeren ende
staenden vooght gecreert over Cornelis Joannes DE VOS fs. Jan bij Petronelle DE VREESE
fa. Anthone lest weduwe van Frans DE MUYTER fs. Joos welcke weese is hoir necessaire
ten beyde sterfhuysen soo paterneel als materneel
...
...
Den SVG van Petronelle DE VREESE mits de renunciatie gedaen bij Joos DE MUYTER is
ghepasseert op den 31ste july 1743 van wien sij hoir necessaire gebleven is, te weten dhelft
deurgaende van een behuysde hofstede geleghen in het dorp wesende een herberghe genaemt
de Croone staende in het 32ste bel. arlo 2 groot in erfven 328 roeden, wannof de wederhelft
competeert de voornoemde weese
...
...
12de maerte 1749
----------- ----------------------------------------Jan VAN LAECKE fs. Jan ende Janneken HEYSE
fo 263v
overl. Dronghen .. febr. 1743
ende van Marie BEELAERT overl. Dronghen op den .. nov. 1745
K.: Joanna VAN LAECKE = 8 jr hoir unicq
V.P.: Pieter VAN LAECKE fs. Jan voornoemt oom ende
V.M.: Francois BEELAERT fs. Pieter, oom
Gronden van erfven comende van sweesen moeder bij successie ten sterfhuyse van Frans
DE BACKER haer grootvader
Het 4de deel van dhelft van een partije landt aen de raepstraete genaemt 800 roeden noort Pieter
VAN DER HULST causa uxoris Petronelle DE BACKER . . .
...
26ste maerte 1749
----------------------------------------------------443

Vervolg Reg. 204
Staten van goed, wezenrekeningen (1743-1749) met tafel
SVG Alexander DROMHAERT fs. Joannes
fo 269v
ste
overl. Dronghen op den 26 april 1749 in den wijck van luchteren op de proprieteyt van Jan
DE ROOSE tot Ghendt
Wdnr in (1ste x) van Marie DE BRUYNE (SVG ghepasseert op den 11de febr. 1728)
K.(1ste x): Marie Joanne DROMAERT = 26 jr haer selfs vrauwe
He.(2de x): Joosijntien WELVAERT fa. Geert
K.(2de x): Geeraert = 18 jr, Petronelle = 15 jr, Adriaene = 12 jr, Joannes = 8 jr ende Pieter = 5 jr
V.P.: Jacobus DE MULDER fs. Jacques Andries Mr. peirdensmet tot Meerendre, cosijn
Een broeder en zuster van Marie Joanne DROMAERT zijn overleden
18de juny 1749
----------- ----------------------------------------SVG Francoise VINCENT fa. Jacques bij Joosijntien VAN DOORNE
fo 276
overl. Dronghen den 14de april 1749 in den wijck van keuse op de proprieteyt van mijnheer
VAN SASOIGNIE Aughem
Hr.: Livinus BEELAERT fs. Pieters
K.: Jacobus = 20 jr, Pieter = 18 jr ende Frans BEELAERT = 14 jr
V.M.: Joannes VINCENT fs. Jacques voornoemt oom
Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf
Een behuysde hofstede wesende eene herberghe genaemt De Keete met het landt daer achter
abouterende suyt den Deynschen herwegh oost Sr. Michiel STUPERAERT en de erfgenaemen
van dheer BERSACQUES west de volghende partije ende Sieur Jacques SCHAMP, noort
d’erfachtighe vrauwe van Dronghen groot 194 roeden gelegen in het 31ste bel. arlo 34
Een partije landt in het 31ste bel. arlo 35 groot 389 roen suyt den Deynschen herwegh
Een partije landts bij den herberghe geleghen in het 31ste bel. arlo 32 ende suyt den herwegh
groot 509 roen bij coope van Jan CAMPE van daete den 18de april 1731 . . . 2de july 1749
----------- ----------------------------------------SVG Jacobus VAN DER HULST fs. Pieter bij Petronelle DE BACKER
fo 281
ste
overl. Dronghen 24 april 1749
He.: Marie Anne DE CLOET fa. Pieters alsnu in huwelijck met Livinus DHONT
K.: Caroline = 8 ½ jr ende Pieter VAN DER HULST = 22 maenden
V.P.: Pieter VAN DER HULST fs. Daniel, grootvader
Stelt hem als seker ende borghe bedeghen over dhauderigghe Lieven DE CLOET fs. Pieter
woonende tot Nevel
2de july 1749
----------- ----------------------------------------SVG Petronelle ROOSEBOOM fa. Gillis
fo 287
de
overl. Dronghen op den 9 april 1749 in den wijck van keuse
Wdwe van Judocus CORTVRIENT fs. Joos
K.: Joannes = 22 jr, Pieter = 20 jr, Lowijs = 18 jr, Jacobus = 14 jr Livinus = 11 jr mitsgaders
Geert in huwelijck met Adriaene VAN DEN ABEELE ende Francoise CORTVRIENT haer selfs
in huwelijck met Pieter DE SMEDT
Die desen SVG heeft doen maecken Carel CORTVRIENT fs. Joos bij Petronelle ROOSEBOOM
broeder van vollen bedde ende overgeeft aen
V.P.: Carel DE WEIRDT fs. Philip en aen V.M.: Livinus DE SMEDT fs. Gulliame, cosijn
Aen dit sterfhuys competeert een huys schuere stallinghen boomen haeghen drooghe ende groene
catheylen staende op een hofstede ende medegaende gronden dies den grondt competeert aen de
weduwe van Sieur Joannes HYDE in Ghendt ofte aen sijn hoirs in cheynse genomen voor eenen
termijn van 29 jaeren inganck genomen kersavont 1742
...
...
2de july 1749
----------- ----------------------------------------SVG Livijne AERTS fa. Pieters, overl. Dronghen 15de april 1749
fo 293v
Hr.: Jan VAN BEVEREN
K.: Pieter = 10 jr, Joannes = 8 jr, Carel = 5 jr, Joanna = 3 jr ende Maria Joanna = 2 maenden
V.M.: Lieven AERTS broeder van de overledene
2de july 1749
Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert
De vijf deelen van sesse wannof een sesde toecomt aen desen hauder van een hofstede met de
partije landt daerachter, geleghen op Slindonckdriesch tsaemen groot 500 roeden
Ghelijcke vijf deelen van een partije landt genaemt de bijlocke groot 500 roeden
2de july 1749
----------- ----------------------------------------444

Vervolg Reg. 204
Staten van goed, wezenrekeningen (1743-1749) met tafel
Joannes MESTACH fs. Andries bij Anna QUICKELEIRS , smid
fo 298
ste
overl. Dronghen den 26 april 1749 in den wijck van het dorp proprieteyt van Joos VAN
RENTERGHEM
He.: Joanna Marie VAN DE WALLE fa. Jacobus oock wdwe van Joannes VAN HOECKE
K.: Joanna Catharine = 3 jr ende Pieter Francois MESTAGH = 16 maenden
V.P.: Andries MESTAGH fs. Pieter grootvader
Gronden van erfven commende van shauderigghen sijde
De helft van een hofstede ende erfve geleghen binnen het dorp gebauwt ten westen op den
kerckmuer ende van vooren comende op sheeren straete wesende cheyns den grondt wesende
van den heer VAN RENTERGHEM waervan het wederdeel competeert aen shauderiggens
weese gewonnen bij Joannes VAN HOECKE fs. Frans staende haer 1ste huwelijck volghens
den SVG gepasseert op den 13de febr. 1743
De hauderigghe geeft te kennen dat sij heeft de gerechtigheyt benevens haere weese in een
vijfde paert ende deel van een behuysde hofstede geleghen binnen de prochie van Nazarette
waervan den gront competeert haere weese bij successie van haeren vader
Haeren broeder Joannes VAN HOECKE is overleden . . .
...
Recompense die dhoors moeten gedooghen aen de hauderigghe, sij hadt benevens haer susters
een derde van de helft van twee behuysde hofstedekens geleghen binnen de prochie van
Aerseele tsaemen groot in erfven 86 roeden ende met drij partijen saeylant tsaemen groot een
bunder en 20 roeden . . .
...
...
Compareerde in persoone Jan VAN DRIESSCHE fs. Frans woonachtigh tot Oostacker welcken
comparant hem verclaerde te stellen als seker ende borghe over Joanna Marie VAN DE WALLE
fa. Jacobus ten sterfhuys van Joannes MESTAGH . . .
16de july 1749
----------- ----------------------------------------SVG Livijne TOCH fa. Andries bij Anna SCHELSTRAETE
fo 305
overl. Dronghen op den 21ste april 1749
Hr.: Philippus DE VREESE fs. Pieter
K.: Anna Marie = 12 jr, Pieter Joannes = 8 r, Pieter Frans = 5 jr ende Joannes = 3 jr
V.M.: Joannes TOCH fs. Andries, oom
Den hauder met d’overledene heeft in cheyns ghenomen een partije landt ende eene meirsch
proprieteyt van mijnheer Petrus Judocus VAN LAEREBEKE ende bebauwt met een huyseken
schuerken ende oven ende dat voor eenen termijn van 29 jaeren
17de 7bre 1749
----------- ----------------------------------------SVG Lieven DE BUCK fs. Philippus bij Joosijntien DE BIJL
fo 310
ste
overl. Dronghen 25 april 1749 in den wijck van keuse op de proprieteyt van den procureur
N. DE GRAVE tot Ghendt
He.: Petronelle COMPRÉ fa. Jans
K.: Marie = 11 jr ende Judocus DE BUCK = 16 maenden
V.P.: Pieter DE BUCK fs. Philippus oom inwoonder deser prochie
dhauderigghe heeft met den overledenen staende huwelijck aengegaen benevens sijne moeder
in cheynse genomen van mijnheer Jacobus Frans INGHELS pbr. twee partijkens landt de 1ste
groot ontrent 700 roeden abouterende oost het loostraettien ofte Cappelle Cauter suyt ende west
Jor Petrus STOMMELINCK noort het naervolghende groot ontrent een half gemet oost ende
noort de voorseyde straete west N. VAN DER HAEGHEN
Men is schuldigh aen Gillis DE BUCK fs. Philippus de somme van 1 £ 10 sch. 7 gr. en 6 dnrs
soo vele hem is goetcommende bij de liquidatie uyt den SVG van sijnen vader denselven
staet gepasseert ende gearresteert op den 16de july 1732
Soo van gelijcken Pieter ende Joosijntien DE BUCK soude oock moeten ontfanghen van desen
sterfhuyse ter causen als hiervooren gelijcke somme
Compareerde in persoone Jan COMPRÉ fs. Jan inwoonder deser prochie welcken comparant
verclaerde hem te stellen ende constitueren als seker ende borghe over Petronelle COMPRÉ
fa. Jan dit voor den staet in baeten ende commeren ten sterfhuyse van Lieven DE BUCK fs.
Philippus haeren overleden man
...
...
17de sept. 1749
----------- -----------------------------------------
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Vervolg Reg. 204
Staten van goed, wezenrekeningen (1743-1749) met tafel
SVG Jan VAN LAECKE fs. Domijn
fo 315
ste
overl. Dronghen op den 22 maerte 1748 in den wijck de Schuyterstraete op de proprieteyt
van mevrauwe DE BOIS
Wdnr van
K.: Pieter VAN LAECKE bij aude sijn selfs, Joanna VAN LAECKE = 7 jr fa. Jan fs. Jan
voornoemt ende Marie BEELAERT fa. Pieters kindts kindt
V.P.: Joannes GOETHALS inwoonder deser prochie, cosijn
V.M.: Frans BEELAERT
1ste oct. 1749
----------- ----------------------------------------SVG Jan HYDE fs. Geeraert ende van Janneken DE RUDDERE
fo 319
overl. Dronghen op den 27ste maerte 1748 in den wijck van de Hooghstraete
Wdnr in (1ste x) van Joosijntien VAN DE WALLE fa. Joos
K.(1ste x): Lieven HYDE out beth 24 jr, Petronelle = 18 jr ende Joannes Frans HYDE = 14 jr
Wdnr in (2de x) van Anne Marie DE SMEDT fa. Lieven
K.(2de x): Joannes = 9 jr, Marie Joanne = 7 jr ende Pieter HYDE = 5 jr
He.: Livijne VAN DEN ABEELE fa. Jan fs. Jacques
K.(3de x): Marie Catharine HYDE = 3 jr
V.P.: Pieter HYDE fs. Geeraert voornoemt oom
Gronden van erfven gecomen van de sijde van den overleden
Een hofstedeken in den wijck van de Schuyterstraete nu genaemt Blomhof paelende oost
Jor Jeronimus LIMNANDER suyt de Schuyterstraete west Lieven MESTDAGH ende noort
Gillis SCHAMP groot 119 roeden geleghen in het 20ste bel. arlo 27 . . .
Een partije landt genaemt den Paradijs appel daer den wegh doorloopt op den Paradijs cauter
groot 330 roeden geleghen in het 20ste bel. arlo 25 . . . . . .
Een partije landt genaemt wit broodt groot 160 roeden geleghen in het 31ste bel arlo 9 paelende
oost Pieter MESTAGH suyt Sr. Michiel STUPERAERT
De hofstede ende twee partijen landt sijn op den 26ste febr. 1749 verkocht aen Martinus FIERS
Gronden van erfven staende sijn 1ste huwelijck geconquesteert
Eenen bulck landts geleghen binnen dese prochie genaemt het hemelrijcken paelende oost het
Ghijselstraettien groot 296 geleghen in het 3de bel. arlo 38 bij coope gedaen jeghens Jacobus
VAN BEVEREN ende Gulliame EGHELS met Livijne VAN BEVEREN sijne huysvrauwe
den 29ste oct. 1728 bij den sterfhuyse gebruyckt
1ste oct. 1749
----------- ----------------------------------------SVG Pieter RENNEKENS fs. Joos,
fo 331
de
overl. Dronghen den 4 july 1749 in den wijck van luchteren
He.: Louise DE ROOSE fa. Philippus
K.: Joannes Frans = 9 jr en 5 maenden, Livijne = 7 jr en 5 m ende Marie Caroline = 6 maent
V.P.: Jan SCHELSTRAETE fs. Jan ouden oom
inwoonder deser prochie
Gronden van erfven comende van s’overledens sijde
Een partije landt groot 500 roeden alwaer den overledenen met dese hauderigghe hebben op
gebauwt een huyseken en stallen nu ten deele een bogaert oost den luchterschen kerckwegh
suyt oost dhoors van de wdwe van Jan AERTS ende noort west de dreve
Een partije landt groot 223 geleghen als vooren oost den Heylighen Geest deser prochie
suyt mijnheer N. DE MESMAECKER west den kerckwegh
Recompence die d’hauderigghe moet gedooghen aen haere weesen
In het vercoopen van een partijken landt groot 31 roeden geleghen in den wijck luchteren
verkocht aen Jan SCHELSTRAETE s’overledens oom voor 6 £ 6 sch. 8 gr. ende gemerckt
de catheylen gestaen hebben weirdigh geweest 2 £ gr. soo en soude maer te moeten
recompenseren aen haer weesen de somme van 2 £ 3 sch. r gr.
Conter Recompence die dese weesen moeten gedooghen aen dese hauderigghe
Staende haer huwelick heeft sij benevens haere mede hoors verkocht een behuysde hofstede
geleghen aen den Vaerendriesch met een partijken landt haer toecommende tot een vijfde paert
Compareerde in persoone Pieter BUYSE fs. Jooris inwoonder deser prochie in den wijck van
luchteren welcken comparant hem verclaerde te stellen ende constitueren als seker ende borghe
over Lowyse DE ROOSE fa. Philippus . . .
15de oct. 1749
----------- ----------------------------------------446
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Vervolg Reg. 204
Staten van goed, wezenrekeningen (1743-1749) met tafel
Petronelle VAN DEN BRAEMBUSSCHE, fa. Pieter en Magdalene DE BILT
fo 336
de
overl. Dronghen den 10 july 1749
Wdwe van Pieter VAN DER MEIRSCH
K.: Jacobus bij competente oude van beth dan 25 jaeren, Albertus COCQUYT fs. Andries in
huwelijck met Magdalene VAN DER MEIRSCH alsmede Augustinus VAN DER HULST
getrauwt met Joanna VAN DER MEIRSCH, Anne Marie VAN DER MEIRSCH
V.M.: Joannes VAN QUATHEM fs. Jans cosijn inwoonder deser prochie
Joannes Albertus COCQUYT fs. Andries woonende in de Assels stelt hem seker ende borghe
over Jacobus VAN DER MEIRSCH fs. Pieter
15de 8bre 1749
----------- ----------------------------------------Lieven COPPENS fs. Jan gewonnen bij Livijne VAN QUATHEM
fo 341
overl. Dronghen op den 12de aug. 1749
He.: Marie WILLEMAET fa. Jan
K.: Isabelle Franchoise COPPENS bij competente aude van beth dan 25 jaeren,
Joannes = 24 jr, Joanna Catharina = 21 jr, Frans = 17 ½ jr, Augustinus Livinus = 15 jr,
Marie Anne = 12 jr, Pieter Frans = 11 jr ende Caroline Livine COPPENS = 9 ½ jr.
V.P.: Jan COPPENS fs. Jans cosijn woonende tot Nazarette
Gronden van erfven bij den overledenen staende huwelijck met d’hauderigghe geconquesteert
Een partije landt geleghen binnen Dronghen genaemt den waermoes lochtinck groot ontrent
een gemet vercreghen bij coope jeghens Gulliame DE VREESE van daete den 20ste maert 1723
Compareerde in persoone Ferdinandus DE SMEDT fs. Gulliame inwoonder deser prochie in
den wijck beekstraete welcken comparant hem verclaerde te stellen ende constitueren als
seker ende borghe over Marie WILLEMAET fa. Jan . . .
29ste oct. 1749
----------- ----------------------------------------Jan PHILIPS fs. Lievens
fo 354
overl. Dronghen op den 22ste juny 1749 in den wijck van Barelvelde
Wdnr in (1ste x) van Livijne DE WULF fa. Pieters
K.(1ste x): Jan PHILIPS in huwelijck met Angeline GOETHALS ende Pieter PHILIPS in
huwelijck met Petronelle HOOSTERLIJCK
Wdnr in (2de x) van Pieternelle GOETGELUCK fa. Geeraert
K.(2de x): Livijne = 21 jr, Marie = 18 jr, Norbertus PHILIPS = 17 jr, Jacoba PHILIPS in
huwelijck met Pieter HUTSEBAUT fs. Pieter ende Joosijne PHILIPS in huwelijck met
Geert COPPENS fs. Jacobus
V.P.: Laureyns JOOS fs. Pieters cosijn ende V.M.: Carel GOETGELUCK
He.(3de x) : Francoise VLERICK fa. Gillis
K.(3de x) : Francois PHILIPS = 1 jr 11 m ende Caroline oudt 4 weken waervan d’hauderigghe
swangher was gebleven bij den overledenen
26ste nov. 1749
de
Den overledenen heeft staende sijn 2 huwelijck met Petronelle GOEDGELUCK in cheyns
genomen voor 29 jaeren ingegaen kersavont 1740 propriteyt Sieur Jan Baptiste VAN DEN
BOSSCHE in Ghendt bij den overledenen bebaut met huys schueren ende stallen beplant met
fruyt boomen ende andere boomen . . .
...
26ste nov. 1749
----------- ----------------------------------------Francoise VERMEIRE fa. Martens bij Livijne DAENENS
fo 359v
de
overl. Dronghen den 7 july 1749 op de proprieteyt van Charel DANNEELS gelegen in den
wijck van luchteren
Wdwe in (1ste x) van Frans MOEYKENS
K.(1ste x): Joannes = 14 jr, Pieter = 13 jr, Marie Anne = 11 jr, Augustinus = 9 jr Lieven = 6 ½ jr
ende Marie Francoise MOEYKENS = 4 jr.
V.M.: Francois VERMEIRE fs. Martens woonachtigh tot Poessele
V.P.: Joannes VAN GEELE fs. Gillis
He.: Gillis DE BOEVER fs. Lievens
Compareerde in persoone Lieven VAN MEENEN fs. Elias inwoonder deser prochie in den wijck
slindonck welcken comparant hem verclaerde te stellen ende constitueren als seker ende borghe
over Gillis DE BOEVER fs. Lieven dit voor den SVG ten sterfhuyse van Francoise VERMEIRE
fa. Marten sijne overleden huysvrauwe . . .
26ste nov. 1749
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Vervolg Reg. 204
Staten van goed, wezenrekeningen (1743-1749) met tafel
Joanna Marie MARTENS fa. Jans bij Joanne DOORMANS
fo 363v
ste
overl. Dronghen op den 27 meye 1749 in den wijck van de Schuyterstraete
Hr.: Joannes HIJE fs. Frans bij Joanna GRIJP
K.: Anne Marie = 11 jr, Livijne = 9 jr et Anna Petronelle Theresia HIJDE = 7 jr
V.M.: Livinus MARTENS fs. Jans oom woonende op Ste Pieters nevens Ghendt
Contract antenuptiael gemaeckt voor hunlieden huwelijck
Compareerden voor mij Charles Jacques ONDEREET notaris publicq tot Ghendt present de
getuyghen in persoone Sr. Joannes HIJDE fs. Francois verweckt bij Joanna DRIJP jonghman
bij competente ouderdom van 25 jaeren ter eendere ende Joanne Marie MARTENS fa. Jan
bij Joanna DOORMANS bij competente ouderdom haer selfs
...
9de july 1737
Gronden van erfven commende van de seyde van den hauder
Een behuysde hofstede gestaen in den wijck schuyterstraete groot beth 300 roeden abouterende
suyt Sr. Jaecques VAN DEYNSE west de selve schuyterstraete noort ende west d’hoors
KIECKEPOOS nu den Ampman van Dronghen toecommende ten deele van sijnen vader Frans
fs.Segher ende moeder als bij uytgrootinghe van sijne broeder ende susters breeder bij contracte
...
...
van uytgrootinghe vermelt van daete van 25ste april 1732
Een partije landt groot 300 roeden geleghen op den Paradijscauter daer den wegh doorloopt
abouterende west Pieter MESTAGH noort de paradijsgracht oost Geeraert HIJE nu Martinus
FIERS toecommende als vooren
Gronden van erfven geconquesteert staende huwelijck gedeeligh alf ende alf
Een partije meirsch geleghen in het quartier de laecke deser prochie groot 711 roeden in een
meerder meirsch van 5 gemeten oost ende suyt Sr. Adriaen VERSCHUEREN met consorten
bij coope van Livinus CORIJN fs. Frans van daeten den 25ste juny 1741
Compareerde in persoone Anthone HIJDE fs. Frans woonende binnen de stadt Ghendt bij het
clooster van de paters Chartreusen welcken comparant hem verclaerde te stellen als seker ende
borghe over Joannes HIJDE fs. Frans . . .
...
26ste nov. 1749
----------- ----------------------------------------Martine DE RUYTERE fa. Pieters
fo 368v
overl. Dronghen den 28ste maerte 1748 in den wijck van de beeckstraete
Hr.(2de x): Judocus DE BAETS fs. Jans
K.(2de x): Pieter = 12 jr, Martinus = 10 jr ende Joannes DE BAEDTS = 5 jr
V.M.: Jan DE NEVE fs. Pieter swaegher van de overledene
Er is binnen huwelijck vercocht van soverledene gronden ende seyde haudende goet geleghen
binnen de Keure van Sleydinghe ende Lovendeghem daerinne sij tot een 7de paert inne gerecht
was, vercocht aen Marten YTERBEKE ende Andries DE RUYTERE
Item een partije landts geleghen binnen de prochie van Lovendeghem dichte bij t’haentien daer
d’overledene tot een 3de paert inne gerecht was vercocht aen den selven Marten YTERBEKE
Een behuyst hofstedeken met de lande daer anne geleghen op de Keure van Sleydinghe daer
d’overledene tot een 6de paert inne gerecht was, vercocht aen Jan DE NEVE
Waer jeghens geduerende deselve conjugaliteyt van s’hauders seyde haudende goet is vercocht
een behuyst hofstedeken met 2 partijen saeylandts geleghen op de prochie van Lovendeghem
op de Keure van Sleydinghe daerinne den hauder tot een 8ste paert gerecht was vercocht aen
Pieter DE BAEDTS . . .
...
Compareerde in persoone Frans DE RUYTERE fs. Joos woonende binnen de prochie van
Sommerghem in den wijck van Ro welcken comparant hem verclaerde te stellen seker ende
borghe over Judocus DE BAETS fs. Jan
...
22ste dec. 1749
----------- ----------------------------------------Marie Anne SCHAUBROECK fa. Gulliame ende van Joanne DAENENS fo 373
overl. Dronghen op den 24ste july 1748 in den wijck halewijn
Hr.: Judocus PIETERS fs. Pieters, molenaer van den halewijnmeulen
(Coorenwindtmeulen genaemt Roskot). Is molenaar geweest in Ste Martens Latem ca. 1747
K.: Marie Therese = 3 jr ende Alexander SCHAUBROECK = 2 jr
V.M.: Joannes SCHAUBROECK oom materneel
Joanne ende Livijne PIETERS
kinderen van Judocus PIETERS in zijn 1ste huwelijk met Anne
Marie VAN HOECKE fa. Pieters (SVG gepasseert 22ste april 1745) 24ste dec. 1749
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Reg. 205
Staten van goed, wezenrekeningen (1750-1752) met tafel
SVG en 1ste augmentatie toebehoorende Livijne DE CLERCQ fa. minderjaerigh fo 101v
van Jan ende van Pietronelle PATIJN welcken Jan was fs. van Lieven in 2de huwelijck met
Gillijntien DE MAEGHT de weese toecommende met den overlijden van Livijne DE
MAEGHT fa. Andries tsijnen 2de huwelijck met Janneken VAN KERREBROECK
overleden in Dronghen op den 4de juy 1747 ten wiens sterfhuys hauder bleven is Pieter
BERSOEN ende staende vooght is Matheus BLANCQUAERT in huwelijck met sweese
moeder Pietronelle PATIJN
Gillis, Joannes ende Angeline DE BOEVER fa en fs. Lieven in 1ste huwelijck verweckt met
Joanna AERENS fa. Joos ende van Gillintien DE MAEGHT voornompt ende Joanna ende
Caroline BEKAERT beede minderjaerigh, fa. Lieven ende Livijne DE BOEVER fa. Lievens
ende Livijne DE BOEVER fa. Lieven ende van Joanna AERENS, alsmede Lieven DE
MAEGHT fs. Andries die verthoont eenen 2de staek in de moederlijcke ende eenen 3de staek in
de vaderlijcke sijde wannof den anderen 3de staek in de vaderlijcke sijde is verthoont bij Jan
VERLINDE als vader ende vooght van sijne kinderen verweckt bij Joanna DE MAEGHT fa.
Jacobus fs. Andries tsijnen 1ste huwelijck met Livijne DE WULF ende dannof de wederhelft
verthoont is door Lieven GILLIS ende de kinderen van Joanna GILLIS . . . . . .
benevens Anne Marie BERSOEN fa. Gulliame begifte van één derde deurgaende jeghens den
voornoemden Pieter BERSOEN . . .
...
...
5de meye 1751
----------------------------------------------------Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgeeft
fo 142
dheer Philippe DE FAULX Ampman deser prochie van de administratie en handelinghe van
penninghen die hij ghehadt ende ghenomen heeft in qualiteyt van curateur ghecommiteert
bij acte van Burghmeeseter ende Schepenen ten sterfhuyse van dhr ende Meester Ludovicus
DE WAELE in sijn leven pastor van deselve prochie van daten 22ste ougst 1750
Presenterende dese aen de generale crediteuren in hunne convocatie van den 5de april 1751
Den rendant brijnght in ontfanck de somme van 170 £ 8 sch. 5 gr. 6 dnrs soo vele bedraeght
de portie van de venditie ghehauden op den 29ste aug. 1750 van alle de meubelen catheylen
van huysraede ende voorder effecten bevonden ten sterfhuyse volghens de double van den
venditie brief alhier met bodreel daer uyt ghemaeckt gheexhibeert
Item brijnght in ontfanck de somme van 4 £ 14 sch. 6 gr; soo vele bedraeghen de contante
penninghen in het sterfhuys bevonden ende door den rendant in handen ghenomen
Item de somme van 12 £ 8 sch. 3 gr. over het import van de prijsije van de clederen ende noch
15 sch. gr. over de prjsije van de witte hoeden alle het welcke op dien prijs door den heere
provisor GUNTSMAN over de abdije is anveirt gheworden bij consente van de crediteuren
desen ghedraeghen ter convocatie van 28ste ougst 1750
Item bringht in ontfanck de somme van 11 £ 11 sch. 2 gr. soo vele suyverlijck is gheprocedeert
van de boecken vercocht in publicque venditie ghehauden in het knecht huys tot Ghendt
volghens de resolutie van de crediteuren par teghen brief van de selve vercoopinghen
Ontfanghen van Dirick VERLINDEN 5 sch. gr. over funeraillen diensten
Ontfanghen van Pieter VAN BEVEREN ende consorten 16 sch. over den lijckdienst ghedaen
voor Louys DE VREESE
Ontfanghen van den coster Adriaen DIRICX betaelende ter ontlastinghe van de weduwe van
Lieven DE KESEL de somme van 2 £ 19 sch. 4 gr.
Ontfanghen van de weduwe van Pieter SERGEANT 20 sch. gr. over den lijckdienst van haeren
man . . .
...
...
5de april 1751
----------- ----------------------------------------Supplierende verthoont reverentelijck Isabelle DE WEIRDT wdwe fo 215
van Pieter SLOCK moeder ende legitime vooghde van haere zeven minderjaerighe kinderen
dat sij ten jaere 1736 hebben vercreghen bij coope van Jan DE ROOSE fs. Joos eene hofstede
met den huyse ende voordere edificien ende catheylen daerop staende gheleghen binnen dese
prochie aen de beeckstraete groot ontrent een ghemet wesende Leen ende voorts nogh een
partije lands ghenaemt den galghenbergh groot 400 roeden sijnde allodial bij de suppliante
bewoont ende gebruyckt
...
Christoffel ACKE oom paterneel van halven bedde ende Lieven DELRUE fs. Jan causa uxoris
oock oom paterneel . . .
...
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Reg. 207
Staten van goed, wezenrekeningen (1757-1762) met tafel
Joanna DE VREESE fs. Joos
fo 220
ste
overl. Dronghen den 8 febr. 1760 in den wijck van luchteren
Hr.: Augustinus VAN DE WALLE fs. Anthone
K.: Judoca Carolina = 20 jr, Isabelle Theresia = 16 jr, Joanna Marie Rosalie = 11 jr,
Jan Francies = 9 jr, Pieter Augustinus = 6 jr, Marie Catherine = 4 jr, Lucia Alegonde = 18 m
V.M.: Anthone DE VREESE fs. Joos oom
Gronden van erfven geconquesteert binnen hemlieden houwelijck
De helft van een behuysde hofstede met schueren ende stallen boomen ende haegen waervan
de wederhelft competeert aen Joanna VAN DE WALLE fa. Pieters tot Brugghe . . .
De helft deurgaende van een oude hofstede genaemt Bliekhof liggende in een met de
voornoemde hofstede 15de bel. arlo 12 hierin begrepen 97 roeden cheyns tesaemen groot in
erfve tot 393 roen
...
...
...
Nog d’helft van d’helft deurgaende van stuck landt in een meerder partije genaemt den beck
waervan de ander helft is competerende aen d’hoirs van Christoffel DE VOS oost de hoirs met
hun helft suyt den Marquys van Deynse, west den kerckwegh . . .
11de juny 1760
----------- ----------------------------------------Reg. 208
Staten van goed, wezenrekeningen (1762-1765) met tafel
Pieternelle CORNELIS, overl. Dronghen den 13de oct. 1761
fo 41v
de
ende haere suster Joanna CORNELIS overl. Dronghen den 14 oct. 1761
Kinderen van Joos (oock overleden) ende van Godelieve NEFFELS in sijn 2de huwelijck
Den SVG van Joos CORNELIS gepasseert den 12de meye 1762
Pieter CORNELIS eygen broeder, representerende den 1ste hooftstaecke
mitsgaders Herman CORNELIS halven broeder representerende den 2de hoofstaecke
ende Marie Anne CORNELIS fa. Joos bij Josijntjen DE MULDER fa. Jans als wdwe
presenterende den 3de hooftstaecke . . .
...
9de dec. 1762
----------- ----------------------------------------Marie Anne TITGADT fa. Anthone
fo 64
overl. Dronghen op den 4de april 1763 in den wijck van keuse
Hr.: Emanuel GOETHALS fs. Pieters
K.: Frans = 20 jr, Isabelle = 14 jr, Judocus in huwelijck met Catharina VAN KERCKHOVE,
Anne Marie in huwelijck met Frans DE PAUW fs. Pieters ende Pieternelle GOETHALS
getrauw met Philippus DE SMET fs. Geeraert, mitsgaders Joannes GOETHALS oock fs.
Emanuel ende de overledene, in huwelijck geweest met Anne Marie VAN HOOREBEKE
alle beyde overleden ende die hebben achtergelaeten drij kinderen bij naeme Pieter
Augustinus = 8 jr, Carel = 5 jr ende Joanna Marie GOETHALS = 2 jr.
V.M.: Judocus BEELAERT fs. Joannes, cosijn
Hebben staende huwelijck in cheynspacht van dheer Anthone DE CAIGNY eene partije landt
groot 665 roeden met noch een partijken groot 275 roeden alwaer zij hebben opgebauwt een
huys schuere ende stallen ende beplant met fruytboomen abouterende oost de straete noort den
vaerendriesch west Lieven BEELAERT ende suyt den advocaet DE BACKER
Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert gedeeligh half ende half
Een hofstede met den huyse schuere ende stallen deels gestaen binnen de prochie van Baerle
van auts geweest eene herberghe genaemt het lammeken groot ontrent 300 roeden abouterende
oost dhoirs van Mevr. DE MEY suyt west het kerckhof van Baerle noort west den herwegh
van Gendt naer Deynse ende noort oost eenen wegh commende bij coope van Pieter
...
DOBBELAERE fs. Geeraert den 28ste 9bre 1753 . . .
Een partije landt in Dronghen op halewijncauter bij coope van Anthone DE PAUW fs. Frans
ende Frans DE MEYERE fs. Pieters van daete den 25ste febr. 1741
Noch d’helft van vijf gemeten meersch leen wesende waervan de wederhelft competeert aen
dhoirs van Jor VAN CROMBRUGGHE gelegen in dese prochie van Drongen abouterende
noort Mevr. VLIET west Jor Arnaut HAUWEEL commende bij coope van dheer Philip
DE FAULX Ampman deser prochie van daete den 1ste 8bre 1751
Een partije landt daer den wegh doorloopt naer Baerle bij coope van Joannes VERBIEST
abouterende noort ende west het gescheet van Baerle ende Drongen suyt den Advocaet Mr.
Pieter CARDON oost Jacques VAN HERREWEGHE groot 308 roeden 8ste juny 1763
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Vervolg Reg. 208
Staten van goed, wezenrekeningen (1762-1765) met tafel
Anne Marie VAN HOOREBEKE fa. Norbertus
fo 134
ste
overl. Drongen op den 25 jan. 1763
ende Joannes GOETHALS fs. Emanuel oock overl. Drongen den 23ste febr. 1763
in den wijck van de beeckstraete op de proprieteyt van Joannes DE WEERT
K.: Augustinus = 7 jr, Carel = 4 jr ende Joanna Marie GOETHALS = 20 maenden
V.P.: Emanuel GOETHALS grootvader : V.M.: Norbertus VAN HOOREBEKE grootvader
Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert
Een behuysde hofstede in den wijck van luchteren met het landt ende meersch met noch
een stuck andt gelegen op luchteren cauter commende bij coope van d’heer N. BRANT
greffier der prochie van Mariakercke ontrent 7 gemeten . . .
10de oct. 1764
----------- ----------------------------------------Reg. 209
Staten van goed, wezenrekeningen (1766-1770) met tafel
Lucia CALLOOT fa. Lieven ende van Livijne GOETHALS
fo 235v
overl. Drongen den 13de jan. 1770 in den wijck van Vierheckenen
Hr.: Bernard RIJCKENBOER fs. Jan bij Anne Marie MEERESONNE
K.: Joannes = 5 jr, Marie Catherine = 2 jr ende Joanna RIJCKENBOER = 1 jr.
V.M.: Frans DE SCHUYTER tot Mariakercke als cosijn
Een behuyst hofstedeken bij den hauder staende huwelijck geconquesteert gelegen binnen de
vierheckenen groot ontrent de 84 roeden oost de veirstraete suyt Joannes HORIE west ende
noort de meirschen vercregen bij coope jegens den advocaet Mr. Bernardus LIPPENS per
contract van den 30ste ende erffenisse van den 31ste maerte 1770
Heeft hem seker ende borge gestelt over den hauder Joannes RIJCKENBOER fs. Jans woonende
tot Mariakerke ten desen present
30ste meye 1770
----------- ----------------------------------------Reg. 210
Staten van goed, wezenrekeningen (1771-1775) met tafel
van d’eersaeme Judoca BEYAERT fa. Pieter ende van Livine DE MEYER fo 25v
overl. Drongen den 25ste dec. 1769 in den wijck het Noorthaut
Wdwe van Joannes MAENHAUT fs. Bauduwijn (SVG gepasseert den 10de juny 1766)
K.: Joanna Louise MAENHAUT in huwelijck met Martinus COPPENS,
Gaspard VAN BASTELAERE tot Ste Maria Leerne thuwelijck hebbende Marie Magdalena
MEGANCK tevooren wdwe van Jacobus Philippus MAENHAUT fs. Joannes als styfvader
en staenden vooght over de vier kinderen van Jacobus Philippus MAENHAUT met naemen
Joannes, Petronelle, Ludovicus ende Catharine MAENHAUT, Pieter MARTENS thuwelijck
hebbende Joanna Barnarda DOBBELAERE tevooren wdwe van Pieter Francies MAENHAUT
fs. Joannes ende alsoo styfvader ende vooght van Philippe, Jacobus Joannes ende Emanuel
MAENHAUT alle drij kinderen van Pieter Francies MAENHAUT ende Lieven DE VREESE
tot Drongen als grootvader ende vooght over Marie Judoca MAENHAUT fa. Ludovicus
verweckt tsijnen eerste huwelijk bij Catharine DE VREESE mitsgaders Joanna Catharine
CLAEYS fa. Martinus als moeder ende staende vooghde over haere minderjaerige dochter
Joanna Louise MAENHAUT fa. Ludovicus tsijnen tweede huwelijk.
Joanna Louise MAENHAUT vrijlaetesse van den ambachte van Maldeghem
De overledene heeft een testament gemaeckt
Gronden van erfven de overledene toecommende uyt den hoofde van haeren vader per
vercavelinge van den 2de dec. 1724
Binnen de prochie van Barel St Pieters een partije saeylant tegen den herwegh liggende in het
1ste bel. arlo 19 en 20 groot een gemet in pachte gebruyckt bij de officier PRAET
In deselve prochie van Dronghen een partije bosch in den wijck van Barelvelde genaemt den
grootwinkel groot ontrent de 500 roeden bekent in het 24ste bel. arlo 33
Een partije lants gelegen in Meerendre op den wijck Oostergem genaemt het abeelstuck groot
600 roeden leen wesende, oost desen sterfhuyse
Een behuysde ende beschuerde hofstede met de medegaende landen op Meerendre in pachte
gebruyckt bij Joannes VAN VOOREN ende een partijken landt op Baerle ende den bosch op
Barelvelde sijn respectivelijck vercocht aen Jacobus MORTIER, Lieven MAES ende Pieter
VAN DER VENNET . . .
...
...
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Reg. 212
Staten van goed, wezenrekeningen (1778-1784) met tafel
Catharine VAN HEULE fa. Jaspaert bij Catharine VAN DE GEHUCHTE fo 108v
overl. Drongen den 30ste sept. 1779 in den wijck van luchteren
Wdwe in (1ste x) van Joannes SCHELSTRAETE fs. Pieter bij Petronelle HUTSEBAUT
K.(1ste x): Marie Catharine = 10 jr, Caroline SCHELSTRAETE = 8 jr,
Hr.(2de x): Jacobus VAN RENTERGHEM fs. Guilliaeme verweckt bij Isabelle HEYE
K.(2de x): Joanna VAN RENTERGHEM = 5 jr.
V.P.: Jacobus SCHELSTRAETE swaegher van d’overledene ende
V.M.: Lieven VAN HEULE broeder van d’overledene
Gronden van erven bij d’overledene achtergelaten
De 7 deelen van 16 dies de andere deelen competeren aen de kinderen van 1ste bedde van eene
behuysde hofstede met het partijken land daermede gaende in den wijck van luchteren oost
de straete suyt den heere Barn DHEEMS ende west mijnheer LIMNANDER groot 284 roeden
de overledene toegecommen ten sterfhuyse van haeren 1ste man (SVG van den 29ste 7bre 1773)
die daer aengecommen was geduerende hun huwelijck bij uytgrootinghe
Een behuysde hofstede met een boomgaert ende lochtinck gelegen in den wijck van luchteren
groot 123 roeden suyt den herwegh west ende noort Lieven VAN HEULE
Een partije saeyland gelegen als vooren genaemt den vijver groot 412 roeden suyt den herwegh
west de voorgaende hofstede noort oost het ghijselstraetien
De voorgaende hofstede ende partije lands de overledene geduerende haer tweede huwelijck
toegecommen bij, vercavelinge ten sterfhuyse van haere auders in daete 31ste ougste 1776, dese
hofstede wordt gebruyckt bij Lieven VAN HEULE
Gronden van erven staende huwelijck geconquesteerd deelsaem half en half
Een partije saeyland genaemt den boothaemer gelegen in den wijck van luchteren groot 340
roeden abouterende oost mijnheer MARTENS en de warande suyd Jr Petrus Francois PIJCKE
causa uxoris west de straete noort Jan DRIEGHE causa matris den hauder toecommende bij
coope van Pieter VAN RENTERGHEM . . . . . .
15de sept./ 1779
----------- ----------------------------------------Livijne PAEPENS fa. Joannes bij Isabelle BEKAERT
fo 163
overl. Dronghen den 18de maerte 1780 in den wijck van de Schuyterstraete in het paradijs
Hr.: Jacobus DE WAEGHENAERE fs. Pieter verweckt bij Judoca HOECKE
K.: Joanna = 19 jr, Guillielmus = 15 jr, Joannes Baptiste = 13 jr, Isabelle = 8 jr ende Judocus
DE WAEGHENAERE = 3 jr
V.M.: Joannes DUJARDIN swaeger van d’overledene
16de meye 1781
----------- ----------------------------------------Reg. 213
Staten van goed, wezenrekeningen (1785-1793) met tafel
Ampman Borghemeester ende Schepenen der prochie ende ghemeene
fo 1
vierschaere van Dronghen gesien de requeste aen hemlieden gepresenteert bij Geeraert
CORTVRINDT thuwelijck hebbende Pieternelle EECKHAUTE te vooren wdwe van Frans
GOETHALS, dat bij den SVG ghemeene is gebleven een huys schuere stallen ende voordere
drooghe ende groene catheylen staende op den vaerendriesch . . .
16de febr. 1785
----------- ----------------------------------------Compareerde in persoone Josephus DE DECKER in huwelijck met Isabelle fo 8
Theresia DE MUYTER fa. Joannes ende alsoo naesten bestaenden der naerschreven weesen
welcken comparant ter maenijnghe van den officier ende overstaene van Burgemeester ende
Schepenen staenden vooght wiert gecreert over Marie Catherine, Pieter Frans, Livinus Judocus
ende Marie Judoca DE MUYTER alle viere minderjaerighe kinderen van den voornoemden Jan
DE MUYTER die hij tijdens zijn huwelijck met Joanna BOGAERT gewonnen heeft, schoon
broeders ende susters van den comparant, dit mits den overlijden van Lieven BOGAERT sweesen
gewesen vooght den welcke staenden voogt sijnde de vier weesen heeft beloft te sullen houden
ende onderhouden gelijck een staenden vooght volghens costume van dies lant gehouden is,
met belofte van over de weesen alle jaeren ten minste alle twee jaeren voor ons rekest te doen
ende mits den comparant onvoorsien is van borghe heeft hij voorders beloft ter toecommende
vierschaere te doen administratie te stellen sekere ende borghe . . . 16de maerte 1785
----------- -----------------------------------------
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Vervolg Reg. 213
Staten van goed, wezenrekeningen (1785-1793) met tafel
Gerardus SERGEANT fs. Gillis verweckt bij Marie HEYNSSENS
fo 17
de
Overl. Drongen op den 6 jan. 1785 in den wijck van beekstraete
He.: Joanna DE SCHEPPER fa. Pieter bij Lievijne VINCENT
K.: Marie Anna = 24 jr, Judocus = 20 jr, Anna Catharina = 17 jr, Joannes Francies = 16 jr,
Carolus = 14 jr, Pieter = 9 jr, Livina = 7 jr ende Petronella SERGEANT = 6 jr
V.M.: Judocus SERGEANT broeder van den overledenen
Gronden van erfven geduerende hun huwelijck geconquesteert deelsaem half en ahalf
Een behuysde hofstede geleghen in de beekstraete groot in erfven ontrent 300 roeden paelende
oost de hoirs van Carel DE MUYTER suyt Livijne D’HAENENS, west de chartreusen noort de
beekstraete wesende leen ende een partije landt gelegen als vooren genaemt den galgen bergh
groot ontrent 400 roeden wesende erfve aen den sterfhuyse toecommende bij coope van Livinus
DE BOUSSON fs. Marinus den 15de january 1766
Een partije landt gelegen als vooren paelende noort Pieter MATTHIJS oost den herrewegh suyt
ende west den cooper groot volgens den landtbouck 250 roeden aen den sterfhuyse toecommende
bij coope jegens Pieter VAN WANSEELE, Carel COPPENS ende Livijne VAN WANSEELE
sijne huysvrauwe den 4de nov. 1778
Compareerde in persoone Louis DE SCHEPPER fs. Pieter broeder van de hauderigghe welcken
comparant hem verclaerde te stellen seker ende borghe over sijne suster
11de meye 1785
----------- ----------------------------------------Bewijs van goede competerende Marie Catharine GOETHALS voor alsnoch
fo 22v
minderjaerighe weese achtergelaeten bij wijlent Francies GOETHALS gewonnen bij Petronelle
EECKHOUTTE welck bewijs bij desen maeckt ende overgeeft Geeraert CORTVRINDT
alsnu in huwelijck met de voormelde Pieternelle EECKHOUTTE
Den SVG van Francies GOETHALS is gepasseert den 5de july 1775 (zie bundel 259)
Men bevindt dat gemeene ende buyten licquidatie is gebleven de vier deelen van vijfve dies
het resterende vijfde deel competeerde aen dese weese als goet van haeren vader gelegen in
Drongen doorsneden met eenen loswegh groot 308 roeden en te coope geveilt op den 27ste 7bre
1771 ende verbleven op Carel DE SCHUYTER als gedenomeerden commant van Sebastiaen
HOUCK voor de somme van £ 89,,5,,0,, wisselgelt . . .
25ste meye 1785
----------- ----------------------------------------Compareerde in persoone Joseph BRAL ende Isabelle STOCKMAN sijne fo 25
huysvrauwe te voorent wdwe van Anthonius Francies D'HONT welcke comparanten verclaerden
onder hun berusten thebben een somme van 490 £ 14 sch. 11 gr. 2 dnrs courant aencommende
Marie, Theresia ende Livinus D'HONDT, Isabelle haere drij onderjaerighe kinderen verweckt met
haeren 1ste man bij den overlijden van hemlieden grootvader paterneel van wiens successie alhier
SVG is overgebracht binnen de prochie van Ceurne casselrije van Cortrijck den 20ste meye 1784
Is zeker ende borghe over de weesen Sr. Guillielmus D'HONT fs. Guillielmus actuelen coster van
tvoornoemde Ceurne ende aldaer woonende s'weesen oom paterneel alhier present . . .
Gepasseert in ordinaire veirschaere van den 22ste juny 1785
----------- ----------------------------------------Obiit Francis DE BRABANDER in keuse
fo 33
He.: Marie VAN KERREBROECK oock overleden in keuse
In vierschaer van den 1ste 7bre 1790 is geapprobeert den vercoop van het hofstedeken
V.P.: Lieven DE BRABANDER
In vierschaer van den 2de juny 1790 is Pieter VAN KERREBROECK fs. Augustijn deelvoogt
gecreert over de 7 minderjaerighe weesen
----------- ----------------------------------------Gesien de requeste gepresenteert bij Joannes Baptiste DE SMET fs. Philip fo 52
ende Joanna DE POORTER fa. Joannes beede bij competente aude hun selfs binnen dese prochie
daerbij verthoonende dat sij elckanderen langen tijdt gefrequenteert hadden in order van te saemen
te comen tot den huwelijcken staet ende dat de 2de suppliante ten langen lesten door de wercken
van den 1ste suppliant was bevrucht geworden ende verlost van kinde in welcke voorgenomen
trauwe de supplianten omme alle opspraeke te vermijden willende voltrecken den huwelijken
staet alles over beter gedaen dan gelaten
...
...
15de maerte 1786
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Vervolg Reg. 213
Staten van goed, wezenrekeningen (1785-1793) met tafel
Ampman Borgemeester ende Schepenen als oppervoogden gezien de requeste
fo 117
aen hemlieden gepresenteert bij Joseph VAN KERREBROUCK in huwelijck met Marie DE WULF
wdwe van Joseph DE WEIRT woonende binnen dese prochie als moeder ende staende voogde over
haere twee minderjaerige kinderen met naeme Marie Anne ende Therese DE WEIRT daer bij
verthoonende dat aen de weesen tegoed is commende ten sterfhuyse van Judoca DE WEIRT
overleden onbedegen binnen de stadt Ghent op den 14de febr. 1788 de somme tot £ 8,5,7,11, 1/5
over hun baetelijck slot gemaekt op den SVG ten selven sterfhuyse . . .
7de meye 1788
-----------------------------------------------------Reg. 274bis Wettelijke passeringen en staten van goed (1584-1622)
Kennelick zij allen lieden dat Gillis DOBBELEERE als voocht van de twee fo 1
ombejaerde weesen van wijlent Jan VAN RENTERGHEM gheseyt leenhauwer in zijne levene
hoir gheweest hebbende van Passchier VAN RENTERGHEM zijnen broeder mitsgaders Pieter
COCKHUYT fs. Lievens oock als voocht van de twee ombejaerde weesen van wijlent Lieven
COCKHUYT die hij hadde bij Lijsbette DE VREESE (sVreesen) te vooren wdwe van den
voornomden Passchier VAN RENTERGHEM ende daernaer van Lieven NOTKIJN
respectivelick in de voornomde qualiteyt als hoirs van den voornomden Passchier over den zelven
deuchdelick ghehouden ende belanct zijn tot behouve ende proffijte van den eerzaemen Augustijn
HUERNE raedt ordinaire in de camere van den rade in Vlaenderen, in een rente van 30 sch. gr.
tsiaers redimeerlick den penninck 16e die hij Paesschier met wijlent Jan DE PAPE dhoude den
voornomden HUERNE
verkent hebben mette clausule van elck voor andere ende een voor al
onder huerlieden obligtien ende hanteecken in daten 7de 7bre. 1575 . . .
20ste oct. 1584
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Ghijsel GOETHALS, Gillis ende Bertgen
fo 2v
DE SCHUYTERE, de wdwe van Joos DE KESEL, Lieven DHUYVETTERE, de wdwe
Arent VAN HOUCK over haer recht van bijlevinghe, Joos DE SCHUYTERE, Cathelijne
DE SCHUYTER (schuyters), mitsgaders Gillis DE DOBBELEERE als voocht van de weesen
Jooris DE SCHUYTERE te desen bij Ampman Burghmeestere ende Schepenen ter onderschreven
zaecke over de zelve weesen behoorelick gheauthoriseert. Alle tsaemen hoirs ten sterfhuyse van
wijlent Loys DE SCHUYTERE
...
...
Vercoopen an Jan WILLE de partijen van goederen hemlieden competerende verstorfven ende
ghesuccedeert bij den overlijden van wijlen Loys DE SCHUYTERE. Eerst een hofstede met alle
de huysen boomen ende ander cattheylen gheleghen binnen de vierheckenen in de veerstraete
met eenen waterganck op dander zijde van de straete commende totte riviere van de leyen,
Item noch een meersch groot ontrent 400 roeden noort daeranne ghelant Segher YDE ende op
dander zijde tclooster van Dronghene . . .
...
Noch een partije landts gheleghen op tvalckenhuys ghenaempt de platte weede groot 4 ghemeten
en half, item noch dheelft van eenen meersch gheleghen in den sompele achter dhofstede van
wijlent Lieven DE VLIEGHER groot 500 roeden oost daeranne ghelant Gillis YCKET ende zuyt
Jan MUYSHONDT . . .
...
...
20ste oct. 1584
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Margriete VAN DE VOORDE wdwe van wijlent fo 4
Joos DE SCHUUTERE fs. Gheerolfs zittende in baete ende commer, dewelcke verclaerde
vercocht thebben aen Jooris DENAEYERE fs. Jans, deen helft van een hofstede toebehoort
hebbende wijlent Gheerolf DE SCHUYTERE gheleghen inde Schueterstraete te weten de zijde
ligghende oost ende zuyt ande voornomde hofstede zoo die met sticken afghescheeden is met
alle den catheylen daerop ende inne wesende . . .
14de nov. 1584
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter CALLANT mitsgaders Adriaen DIERICX fo 6v
voochden van de ombejaerde weesen van Francois VAN EECHAUTE dewelcke verclaerden
vercocht thebben aen Jan PIJPE een behuysde hofstede gheleghen in den helshouck oost de
straete zuut Pauwels WYME ende noort Tanne DE VETTER (svetters) belast met sheeren
heerelicke renten van oude tijden daervute gaende mitsgaders 7 schellijnghen 6 pennijnghen
grooten tsjaers losselick den pennijnck 16e tot proffijte van Franchois VAN DER VYNCT
zonder meer commers.
...
...
6de dec. 1584
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Vervolg Reg. 274bis Wettelijke passeringen en staten van goed (1584-1622)
Compareerde in persoone Symoen DE WACHTER ende Margriete
fo 7
VAN HAVERBEKE zijne huusvrauwe de welcke verclaersden vercocht hebbende an Pieter
TEMMERMAN het gherechte vierendeel van een hofstede nu afghebrant wesende gheleghen
binnen de vierheckenen groot ontrent 100 roeden ghehouden van den erfachtighen heere van
Dronghene, oost daeranne Guillame NEVEJANS west Pieter DE DOBBELEERE, met een
waterganck zuut commende op de leye ende noort de veerstraete . . . 14de dec. 1584
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jacob NOTE, dewelcke kende ende verclaerde
fo 7v
wel ende deuchdelick vercocht hebbende tot behouve ende profijte van heer Franchois VAN
HECKE, pasteur van Sente Pieters neffens Ghent eene rente van 20 sch. gr. tsiaers losselick
den pennijnck 16e die hij belooft ghetrauwelick te betalene den 16de november in elck jaer
danof teerste jaer vallen zal den 16de nov. 1685 ende alsoo voorts . . . 10de dec. 1584
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Joorijne GHEERAERTS weduwe van wijlent
fo 10
Lieven DE PAPE fs. Jans als noch zittende in baeten ende commeren metsgaders Christoffels
Gheerolfs midts den overlijden van Joos DE PAPE alleene voocht van de weesen, dewelcke
kenden ende verclaersden wel ende deuchdelick schuldich zijnde aenden eerweerde Augustijn
VAN HEURNE een erfelicke rente van 10 sch. gr. tsiaers losselick den pennijnck 16e danof
...
...
deerste jaere vallen zal den 16de jan. 1586
welcke rente den comparanten besedt ende gheypotecquert hebben op de naervolghende partijen
van gronden van erfven, eerst op een behuysde hofstede gheleghen op sleindonck driesch groot
een ghemet, item noch op drie ghemeten lants gheleghen an halewijn meulene zuyt daeranne
ghelant de weduwe ende hoirs Joos DE PAPE voornoemt, item noch op 500 roeden lants
gheleghen op westacker zuut het godshuus van poortackere ende noort Daniel MARTENS
Item noch op 400 roeden lants op halewijn cautere west ghelant de chartreusen ende zuut den
herwech. Item op een ghemet maymeersch gheleghen in den keersmaeker zuyt Pieter LIJBAERT
ende noort de kinderen Anthone DE KOYERE
...
...
6de jan. 1585
-----------------------------------------------------Jacob DOBBELEERE overl. Dronghene voor jan. 1585
fo 12v
ende zijne huysvrauwe Gillijne DE CLEERCQ (scleercqs) overl. voor jan. 1585
K.: Hansken, Fransken, Copkin, Tannekin ende Vyncken DOBBELEERE
V.P.: Pieter DE DOBBELAERE mits den overlijden van Jan DE SMET als alleene voocht
Gronden van herfven de weesen toecommende gheleghen in Dronghene
Eerst competeert Hansken een leen groot ontrent twee ghemeten gheleghen boven de beeckstraete
oost de chartreusen noort de straete west joncheer Jan BETZ
Andere gronden van herfven de weesen te samen competerende
Een partije landts groot ontrent 7 ghemeten gheleghen op haelewijn cautere bij den meulene
Een ander stick landts gheleghen int zelve quartier ghenaemt den craeyaert groot 3 ghemeten
Noch een partie landts boven de opdraecht bachten de smesse te gaepaerde groot 100 roeden
Noch een partie landts gheleghen op den boelenaere groot ontrent 2 ghemeten commende bij
coope van Jan DENIJS oost Jan BEAGHELE zuudt den eerfachtighen heere van Dronghene
west Mauwers WIEME
Noch op den boelenaere groot 200 roeden oost den erwegh zuut France VAN DER LEYEN
noort dhoors van Loys DE SCHUUTERE
Een stuck landts gheleghen boven de schuuterstrate groot 2 ghemeten noort den wegh
Een stuck landts groot 150 roeden west dhoirs Hendrick VAN DAMME noort den wegh
Een stuck landts gheleghen te sande groot 500 roeden zuydt de wdwe ende hoirs Willem YDE
Een stuck landts boven de becstraete groot een half bunder noort Joos WAESBERGHE
Een ander sticxken groot 100 roeden ghenaempt de beck noort de herwegh oost dhoors Gillis DE
DOBBELEERE. Noch competeert de weesen een hofstede gheleghen binnen de vierheckenen
Groot 50 roeden danof de huusen verbrant zijn oost Pieter DE DOBBELAERE zuut de straete
West de wdwe ende hoirs Gillis DE TEMMERMAN met noch een ander hofstede daerneffens
commende bij coope van Jan LIJBAERT groot 20 roeden noort de straete west BEAGHELE
Noch een ander hofstede gheleghen bijt dryesschelken te gaepaerde groot 200 roeden
Noch twee partikens mersch daernevens tsamen groot 500 roeden . . .19de sporcle (febr) 1585
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Compareerde in persoone Jacob SCHAMP fs. Jans de welcke verclaersde fo 15
schuldich te zijne Gheerolf LANCSWERT fs. Pieters de somme van 36 £ gr. 19de jan. 1585
-----------------------------------------------------Gheerolf LODDERUGE ende Bauduyn VAN BUSEELE voochden van de fo 15v
ombejaerde weesen van wijlent Jan DE WULF die hij hadde bij Jacquemijne GOOSSINS fa.
Jacobs, hebben hemlieden voochden gheauthoriseert te moghen vercoopen deen helft van een
hofstede ende van een ghemet lants gheleghen bij noorthault in den terlynck 28ste febr. 1585
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Katelijne WEYTS weduwe van
fo 16
Martin WULGAERT te vooren van Adriaen SLOCK de welcke verclaersde schuldich te zijne
aen Philips SCHREYWATER eene rente van 20 sch. gr. tsiaers
...
14de febr. 1585
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Gheerolfs CORNELIS fs. Gheerolfs de welcke fo 20
verclaersde schuldich te zijn aen de eersaemen Augustijn VAN HEURNE een rente van 25 sch.
gr. tsiaers den pennick 16e danof teerste jaer vallen zal den 28ste maerte 1585 eerstcomende
ende alzoo voorts van jaere te jaere . . .
...
28ste maerte 1585
-----------------------------------------------------Margriete VAN LEENE overl. Dronghene voor jan. 1585
fo 22v
Hr.: Pieter COCHUUT
K.: Hansken ende Copkin COCHUUT
V.M. Jan COCHUUT als oom
De weesen competeert over hemlieden moeders successie eene behuysde stede in Dronghene
groot 200 roeden gheleghen in de halewijnstraete zuut sheeren straete
Item 200 roeden voor dezelve stede noort sheeren straete oost Jacob GOETHALS
Voorts zijn borghe elck voor anderen ende een voor al Jan COCHUUT fs. Jans, Jan ende
Anneken COCHUUT fs. Lievens
den lesten sporcle 1585
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven SUCAET metsgaders Pierijncken
fo 27
SUCAET zijne sustere weduwe van Gillis DE SCHUYTERE welcke comparanten kenden
ende verclaersden vercocht hebbende tot proffijte van Gillis VAN KERREBROECK een
hofstedeken groot ontrent 100 roeden wesende eertvaste wortelvast ende naghelvast
gheleghen in de allewijnstraete wesende vrij heyghen goet . . .
24ste july 1585
-----------------------------------------------------Wij Chaerles DE COTTREL Ampman, Zegher YDE, Lieven DE SMET
,
fo 27v
Geerolf DE MUUTERE, Jacop NOTE ende Gillis CORNELIS schepenen der prochie ende
ghemeene vierschaere van Dronghene mitsgaders Pieter DE SCHUUTERE Bailliu, Segher
YDE ende Matheeus HOSTE schepenen ende laten van der heerlickhede van mijn heere den
Prelaet van Dronghen streckende binnen der voornomde prochie doen te wetene dat voor ons
commen ende ghecompareert es in persoone Jan DE MEYERE fs. Pieters dewelcke kende
ende verclaersde vercocht hebbende tot behouve ende proffijte van Jooris WILLAYS drij
partien van lande gheleghen in tghuchte thalewijn.Deerste partie groot 368 roeden ende 7
vaeten ghenaempt het stickebilcxken, item de tweede partie ghenaempt den tronck groot 686
roeden commende met den oosthende aen een dreefken ofte landtstraetken zuut oost
sheerenstraete, zuut west Jan GOETHALS, item een derde partie ligghende ghedeelt in
tween op tcauterken boven den kelsput groot 323 roeden . . .
2de july 1585
-----------------------------------------------------Zijn ghecompareert in pesoonen Lieven DE MUTERE ende Geerolf
fo 31v
COPPENS fs. Jacobs als voochden van Fransken, Hansken, Janneken, Vyncken ende Betken
VAN DE MOORTELE Jacobs kinderen die hij hadde bij Lievijne HERMANS zijne huysvrauwe
de welcke vut crachte van zeker acte daten 12de aug. 1585 verclaersden vercocht hebbende aen
Gillis DE RUDDERE ende Bertholmeeus DE BACKERE als voochden van Chaerelken, Joorkin
Ende Tanneken VAN REDICHOVE filii Franchoys bij joncvrauwe Barbara DE TEMMERMAN
tot proffijte van de zelve weesen een stick slants ligghende te Baerelvelde groot zijnde 400 roeden
ghenaempt den helsbulck oost ghelant dhorie van Jacob VAN LOKEREN ende noort de
chartreusen alleenlick belast met eenen zack evene . . .
...
14de sept. 1585
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Margriete VAN DEN SOCHELT, overl. voor 1585
fo 35
Hr.: Pieter LIJBAERT
K.: Marten, Gillijncken ende Radegondeken LIJBAERT
V.M.: Joos VAN HULLE ende V.P.: Francoys VAN DER LEYEN
Eene hofstede onbehuyst gheleghen in de prochie van Baerle zuydt oost daeranne ghelant de
dreve van Lieven DE SMET
Gronden van erfven gheconquesteert in huwelicke
Eene onbehuysde hofstede gheleghen in Sleindonck driesch groot in tgheheele 1300 roeden
ligghende ghemeene ende onverdeelt commende van zijne moedere . . .
...
noch 200 roeden gheleghen in de prochie van Meerendre in de mortierkens zuudt de hoirs van
Pieter VAN DE VOORDE noort den rietgracht . . .
...
den lesten jan. 1585
-----------------------------------------------------Compareerden in persoone Lieven VAN DE PUTTE ende Joos
fo 39
VAN DE MOORTELE
fs. Lievens in huwelick hebbende Janneken VAN RENTERGHEM
fa. Jans te desen medecomparerende dewelcke verclaersden vercocht hebbende Geerolf ELAUT
fs. Lievens eerst ende alvooren 1051 roeden landts gheleghen in Dronghen cautere bij den
Raveschoot bosch west sheeren straete noort Pieter DE SCHUUTERE, noch een parcheel op
Baerle cautere ghehauden van joncheer Joos DE GRUUTERE noort den Deynschen erwegh
bij der krieckerie an Baerle keercke west Jan LANCSWEERT groot 300 roeden. Item noch
twee ghemeten wesende eene kriekerie an Baerle keercke vrij heyghen goet west de keercke
zuudt dhoirs van Geerolf LANCSWEERT noort den Deynschen herwegh oost Jan
LANCSWEERT. Item noch een parcheel in tzelve ghewest op Baerle cautere groot 386 roeden
commende metten westhende aende hofstede van Joos DE LOOSE ende op de leye
Item noch een bosch gheleghen op dheerlichede van de weese van Lieven VAN DE PUTTE
in tgheweste ghenaempt tverberrende gheleghen onverscheen ende onverdeelt met de kinderen
van Jan VAN RENTERGHEM fs. Pieters
...
...
11de nov. 1585
-----------------------------------------------------Compareerden in persoone Pieter LIJBAERT fs. Christoffels,
fo 40v
Joos VAN HULLE ende Francijne LIJBAERT zijne gheselnede metsgaders Lijsbette VAN
OOTEGHEM fa. Jacobs weduwe van Jan VIJVERAERT dewelcke verclaersden vercocht
hebben ten behouve ende proffijte van Geerolf ELAUT een meersch als zij tsaemen hebben
groot 100 roeden ligghende omme gracht ghenaempt den craeyaert 2de ougste 1585
-----------------------------------------------------Compareert in persoone Lieven GRIJP als vooght van Adriaenken
fo 41v
VAN RENTERGHEM fa. Jans gheprocreert bij Janneken HAUMAN ter onderschreven zaecke
behoorlick ghemachticht volghende der aucthorisatie danof verleent bij Bailliu ende Schepenen
van Meerendre in daten 1ste sept. 1585 . . .
...
Dewelcke verclaersden vercocht hebbende aen Gillis VAN HECKE dheelf van een huyse ende
hofstede groot 50 roeden gheleghen in den elshouck bij de smesse 6de sept. 1585
-----------------------------------------------------Compareert in persoone Pieter COCHUYT fs Martens voocht van de
fo 46v
onbejaerde weesen van wijlent Pieter GOETHALS fs. Joos ter onderschrevene zaecke behoorlick
gheauthoriseert danof wesende in daten 17de deser maent, welcke kende ende verclaersde wel
ende deuchdelick vercocht hebbende tot behouve ende proffijte van Gheerolf ELAUT een partije
landts groot een bundere gheleghen thalewijn de weesen toebehoorende
zuut daeranne ghelant
den comparant, west de hoirs HERMANS . . .
...
lesten jan. 1586
-----------------------------------------------------Compareert in persoone Jan TEMMERMAN als voocht van de ombejaerde fo 47v
weesen van Lieven DE RUYTER die hij hadde bij Joozijne TEMMERMAN fa. Willems de
onderschreven zaecke behoorlick gheauthoriseert midtsgaders Lieven DE SNOUCK de welcke
kenden ende verclaersden vercocht hebbende tot proffijte van Gheerolf VAN EECHAUTE
een ombehuysde hofstede gheleghen in de asselt groot 100 roeden wesende vrij eyghen goet
ombelast van eenighe heerelicke ofte eerfvelicke renten
...
25ste jan. 1586
------------------------------------------------------
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Compareert in persoone Jan DE MEYERE fs. Pieters ende
fo 48
Margriete DE VREESE (sVreese) fa. Gheerolfs zijne gheselnede metsgaders Joozijne
DE SCHUYTER (schuyters) fa. Jooris wdwe van Philips SNOUCK de welcke verclaersden
vercocht hebbene Gheerolf ELAUT fs. Lievens 200 roeden meersch in blaermeersch zuut
Lieven DE VLIEGHER ter causen zijne gheselnede west tbraem casteel, noort oost dhoirs
Joos CORNELIS . . .
...
...
den 10de sporckle 1586
-----------------------------------------------------Compareren in persoone Ghijselbrecht GOETHALS fs. Bauduwijns
fo 49v
ende Cathelijna DE SCHUYTERE fa. Joos zijne wettelicke huusvrauwe de welcke verclaersden
vercocht hebbende tot proffijte van Michiel VAN HOOREBEKE de naervolghende partijen van
lande, eerst eene behuysde hofstede groot 100 roeden wesende thien achterlynck zaetlant oost
daeranne ghelant Jan PRIJSBIER zuut den vercooper ende noort de strate. Item noch een half
ghemet meersch ligghende in de laecke in een stick gheheeten de vijf ghemeten oost de hoirs
Jacob DE VRIENDT west den prelaet van Dronghene ende noort den heleghen Gheest.
Item noch 289 roeden zaylants gheleghen ten planckxskens oost dhoirs Jan DE SMET
Item noch een ghemet bosch ghenaempt de hundeweede oost daeranne ghelant dhoirs Lieven
DE SCHUYTER west Arent DE VREESE ende noort de straete . . . 29ste jan. 1587
-----------------------------------------------------Compareert in persoone Joncker Jacques BORLUUT heere van Schoonberghe
fo 50
dewelcke verclaersde vercocht thebben an Simoen DE BLOCK fs. Adriaens zeker partije van
meerschen groot vier ghemeten ende 80 roeden ligghende in de laecke binnen dese prochie van
Dronghene ommegracht jeghenwordich in pachte ghebruuct bij Gillis CORNELIS fs. Michiels
soo de zelve partijen bij wijlent Mr. Joos BORLUUT scomparants vader zijn ghecocht
gheweest jeghens joncvrauwe Anna ende Jacques DE VRIENDT . . . 25ste meye 1587
-----------------------------------------------------Compareert in persoone Christiaen GOETHALS de welcke vute dien hij
fo 79v
deuchdelick ghehauden ende belanct staet an Adriaen DE WULF in huwelick hebbende
Lijsbette GOETHALS scomparants dochter de somme van 25 £ 12 sch. 7 gr. over haer
moederlick catheylick goet conforme den SVG ghepasseert voor Bailliu ende Schepenen
van de heerlickhede van Overmeersch den 15de nov. 1569 ende omme den voornomden
Adriaen ende zijne huusvrauwe behoorlick te bewaerne heeft hij wettelick in haerlieden
handen ghestelt de naervolghende partijen van goede.
Eerst alzulck recht van douarie ofte bijlevijnghe als hij heeft op den gront van zijne dochter
gheleghen binnen dese prochie mette vruchten huusen boomen ende andere catheylen daerop
en inne wesende hoedanich die zijn . . .
...
...
12de nov. 1587
-----------------------------------------------------Compareert in persoone Adriaen DE DOBBELAERE fs. Pieters de welcke fo 80
verclaersde schuldich zijnde aen Pauwels CLAYSSENS de somme van 24 £ gr. vlaems ter
cause ende over den coop van twee peerden bij den comparant ende Gillis zijnen broeder
ghecocht jeghens den voornomden CLAYSSENS . . .
...
28ste jan. 1588
-----------------------------------------------------Compareert in persoone Marten DE DOBBELAERE ende Janneken
fo 82
VAN DER CRUUSSEN zijne huysvrauwe dewelcke verclaersden vercocht hebbende an
Michiel VAN HOOREBEKE een stick landts groot 270 roeden ghenaempt tquaet stick oost
ende west ghelant den cooper, ghedaen omme de somme van 6 £ 10 sch. gr. vlaems boven
6 sch. 8 gr. ten lijfcoope
3de aug. 1587
-----------------------------------------------------Compareert in persoone Jan VAN DER VYNCT voocht van Hansken ende fo 83v
Vyntken VAN DER LOOVEN filii Gillis te kennen ghevende dat wijlent Gillis VAN DER
LOOVEN deuchdelick ghehauden was tot behouve van Pierincken ende Joosijncken de weesen
van Cornelis VAN DER VYNCT die hij hadde bij Philipotte VAN DEN NESTE in eene
lijfrente van 2 £ gr. tsiaers den pennijnck viiie vallende tot twee payementen in een jaer telckens
15de augusty ende february innegaende van den 15de aug. 1580 . . . 15de oct. 1587
------------------------------------------------------
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Compareert in persoone Marten DE DOBBELAERE fs. Bauduwijns
fo 92
jeghenwordich alsnoch zittende in baten ende commeren van den steerfhuyse van Janneken
VAN DER CRUUSSEN zijne overledene huusvrauwe te kennen ghevende dat hij over
diverssche jaeren deuchdelick ghehauden ende belanct es gheweest tot behouve ende proffijte
van Baerbelken VAN DER CRUUSSEN ghesteede beghijne in Ste Lijsbetten in Ghent zijne
schoonzuster ter causen van den vutcoop van de onderghedenomeerde partijen van de hofstede
ende landt in eene rente van 4 £ gr. tjsiaers losselick den pennijnck 16e vallende telcken 25ste
augusty cours ende loop ghenomen hebbende diversche jaeren hier te vooren . . .
Eene hofstede daer hij op woondt groot 200 roeden commende van den oosten ende zuuden
jeghens de schuuterstraete
...
...
...
21ste april 1589
-----------------------------------------------------Pieter BOONE fs. Victor, overl. Dronghene voor nov. 1589
fo 108
He.: Joosijne DE WEERT (sWeerts)
K.: Victoorken ende Jannekin BOONE
V.P.: Victor BOONE grootvader ende V.M.: Pieter VAN RENTERGHEM
Dese weesen competeert het 9de deel duergaende van drije bunderen landts mette catheylen
daerop ende innestaende ligghende in de prochie van Zeeverghem. Item noch een ander 9de
deel van de heelft van ander drije bunderen landts bij der weesen grootvader ende grootmoeder
gheconquesteert metten cattheylen daerop wesende ligghende binnen Zeeverghem onverscheen
ende onverdeelt metter weesen ooms ende moyen ande muelestraete over beede zijden van de
hofstede int gheheele belast metter heerlicke renten van audts daervut ghegaen. Noch een
ghelijck 9de deel in dheelft van 4 ghemeten landts binnen Zeeverghem onverdeelt als vooren
danof dander heelft competeert der weesen grootvader. Item zoo competeert de weesen tselfde
deel van de planterije van de fruytboomen staende binnen Ste Jans Lerene danof van den gront
der weesen moeder met haerlieder twee aude zusters
Der weesen vader ende moeder hebben in Ghendt an Bauduwijn VAN WANSELE fs. Diericx
danof voocht es Jan VAN WONTERGHEM in zijne noodt gheleent de somme van 9 £ gr. vlaems
op belofte van deselve somme gherestitueert te worden, den voorseyden WONTERGHEM hem
jeghenwordich resident in Zeelandt . . .
...
23ste nov. 1589
-----------------------------------------------------Compareert in persoone Olivier JOOS hoyr van wijlent Martijn VAN OOST fo 151v
de welcke transporteerde ende cedeerde bij dese tot prouffijte van Margriete HELAUTS
weduwe van Lieven LIEVENS eene rente van 3 £ 10 sch. gr. tsiaers den pennijnck 16e
als hem competeert sprekende ten laste van Lieven DE DOBBELEERE fs. Christoffels
als voocht van de weesen van Willem DE MEYERE metgaders Tanneken DOBBELEERE
te vooren weduwe van de voornomden Willem DE MEYERE vallen ende verschijnen
telcken eersten meye in elc jaer in wette van den 8ste april 1593 ghepasseert voor Ampman
ende Schepenen van Meerendere . . .
...
9de april 1593
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Loys VAN DER CRUUSSEN fs. Lievins ende Martin fo 154
DE DOBBELEERE houdere bleven ten steerfhuyse van Janneken VAN DER CRUUSSEN
fa. Lievins zijne gheselnede was mitsgaders Barbelken VAN DER CRUUSSEN fa. Lievins
ghestede beghijne Ste Lijsbetten de welcke verclaersde deuchdelick elc anderen vutghegroot
hebbende ter causen van zeker partijen van gronden in eene gheruineerde hofstede als zij
comparanten thun onverdeelt hebben gheleghen in Dronghene hemlieden ghesuccedeert bij
den overlijden van Margriete SMETS huerlieder grootmoedere in der manieren naervolghende
Te weten dat den zelven Marten DE DOBBELEERE met zijne kinderen volghen zal een stick
landts ghenaempt den crommen houck groot ontrent een audt bundere. Ende Loys VAN DER
CRUUSSEN zal volghen eene hofstede mette cattheylen daerop staende groot 200 roeden met
noch een ghemet landts gheleghen an deselve stede. Ende tvoornomde Baerbelken VAN DER
CRUUSSEN kende bij desen ontfaen thebbene in ghereede pennijnghen voor dezelve
vutgrootijnghe de somme van 4 £ gr.
...
...
16de dec. 1594
Hierinne te inserreren de renunciatie van Jacques VAN DER CRUUSSEN volghende het
het beschrijven hanghende an de minute
-----------------------------------------------------459
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Lieven DE SNOUCK overl. Dronghen voor febr. 1595
fo 167
He.: Joosijne IKETS
K.: Liefken, Hansken, Gilleken ende Gillijnken
V.P.: Gheerolf DE PAPE ende V.M.: Willem VAN HEEDE
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert
Zoo zijn dese weesen gherecht in deen heelft met Pierken DE SNOUCK haerlieden alfven broeder
van eene behysde hofstede gheleghen binnen vierheckenen op de veerstraete groot ontrent 100
roeden noort Wauter CORNELIS
Noch in dheelft van 200 roeden landts gheleghen in een bulck in tgoet ter vendt toebehoorende
Francoys DE SMET noort ende oost Simoen VRIENDT west de weduwe BRAKELMANS .
Noch deen helft van ghelijcke 200 roeden landts ligghende ghemeene metten voorseyden Pieter
DE SNOUCK der weesen broeder nevens an het straetken loopende naer tgoet ter vendt hendende
op den bruchschen wegh zuut tclooster van Dronghene
...
23ste febr. 1595
-----------------------------------------------------Lijsbette DE SCHEPPER (scheppers) overl. Dronghene voor febr. 1595
fo 168
Hr.: Joos YKETS
K.: Hansken ende Lievijntken YKETS
V.M.: Gheerolf DE PAPE
23ste febr. 1595
-----------------------------------------------------Aldegonde LIJBAERTS fa. Martens overl. Dronghene voor 1590
fo 169
Hr.: Lieven DE SNOUCK
K.: Pierken uit het eerste huwelijk van Lieven DE SNOUCK
Voochden Philips VAN KERREBROUCK ende Willem VAN DEN EEDE
He.: Joosijne YCKETS
Gheerolf DE PAPE als naeste bestaende
Dese weese alleene toecommende de somme van 14 £ 10 sch. gr. eens ende 5 £ gr. die schuldich es
Jan WILLEMS wonende te Meerendre zonder dat Joosijne YKETS hauderigge bleven eenigh recht
daerinne hebben moet ghemerct dat daermede ghequeten zijn de leerijnghen ende schoolghelden
daerinne der weesen vader belast was welcke pennijnghen zijn rustende bij Joosijne YCKETS
Dese weese blijft ooc gherecht in een 10de deel van een behuysde hofstede gheleghen te Dronghene
Binnen vierheckenen op de veerstraete groot 100 roeden . . .
23ste sporkele 1595
-----------------------------------------------------Compareert in persoone Bauduwijn DE DOBBELEERE ende
fo 171
Gillijne LIJBAERT zijne gheselnede dewelcke verclaersden vercocht hebbende Gheerolf ELAUT
fs. Lievens dheelft van 500 roeden landts gheleghen onverscheeden ende onverdeelt met den
coopere gheleghen in den over ackere, desen coop is ghedaen omme de somme van 5 £ gr. te
betaelen ten daeghe van de erfvenisse . . .
...
17de febr. 1594
-----------------------------------------------------Compareert in persoone Pieter DE ZUTTERE ende Lieven DE CUUPERE fo 181
De welcke kende ende verclaersden wel ende deuchdelick vercocht hebbende aen Bauduyn
DE DOBBELEERE een stick landts ligghende in Sleyndonck groot ontrent 200 roeden
Onbegrepen met alle de cattheylen daerop staende oost daeranne ghelant Mauwers DE COSTER
zuut ende west de kinderen Pieter VAN DER ZWALME . . .
7de maerte 1596
-----------------------------------------------------Compareerden in persoonen Pieter DE WULF , Laureyns DE WULF,
fo 182
Janneken VAN BRAKELE weduwe van Gillis DE WULF metsgaders Janneken VAN DE
FOREESTE lest wdwe van Loys VAN OVERWALE ende daer te vooren van Andries DE WULF
metsgaders Bauduwijn DE BUCK in huwelick hebbende Claerken fa. Andries DE WULF
vervanghende dander hoyrs van den voornomden Andries DE WULF kennende wel ende
deuchdelick vercocht hebbende Jan THIJS fs. Willems dheelft van 525 roeden landts ligghende
ligghende met desen cooper ghemeene op Baerle cautere daerment heet tvanevelt ghenaemt den
overackere ende in pachte ghebruuct bij Frans VINCENT oost daeranne ghelant Lieven DIERICX
met consorten west Jan DE SMET zuut den Deynschen wech ende noort de strate van den
chartreusen bosch
...
...
7de marty 1596
-----------------------------------------------------460
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Ic Anna DE VETTER (sVetters) fa. Pieters kenne mits dese duechdelick
fo 183
vercocht hebbende an Jan PIJPE een parcheelken landts ligghende binnen Dronghene
124 roeden ofte daerontrent oost aen de driesch ende noort daeranne ghelant dhoyrs van
wijlent Daneel DE BUCK belast met de heerlicke rente van aude tijden daervute gaende
metsgaders 2 sch. 6 dnrs an mijn heere den prelaet van Dronghene zonder meer commers
die ic belove te huerene tot ende metter date deser . . .
...
28ste dec. 1584
-----------------------------------------------------Gheerolf DE PAPE ende Cathelijen WILLEMS overl. Dronghene voor jan. 1587 fo 184
K. Pierken ende Gilleken DE PAPE
Voochden Jan BELAERT ende Gheerolf WILLEMS
Jan DE PAPE broeder ende Gillis DE MEYERE schoonbroeder van de weesen
15de jan. 1587
-----------------------------------------------------Gheerolfijne YDE fa. Lucas, overl. Dronghene voor febr. 1588
fo 184v
Hr.: Arents VAN HOUCKE
K.: Segherken VAN HOUCKE
V.M.: Pieter YDE ende V.P.: Jan VAN MEERE
Een stuck landts ghenaempt den heertbulck groot een alf bundere oost daernna ghelant der
weesen vadere zuut de strate ende noort tleen van Francoys DE SMET
Noch een ghemet landts in den waermoes lochtijnck oost daeranne ghelant Jan YDE causa
uxoris ende noort den H. geest van Dronghene
Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert
Eene behuysde hofstede ghenaempt notestede ligghende anden helschaut driesch groot int
gheheele 500 roeden oost Cornelis VAN DE FONTEYNE zuut den doschwegh west Lieven
DE CLEERCQ ende noort den driesch. Item noch een alf ghemet landts op gapaerts cauter
west Frans VAN DER LEYEN zuut Hans DE WEERT ende noort Marten DE DOBBELEERE
Item noch een ghemet en 25 roeden landts in den eertbulck oost tstraetken van Simoen DE
VRIENDT suut den Ghentwech noort tleen van Frans DE SMET . . . 17de maerte 1588
-----------------------------------------------------Compareert joncvrauwe Lijsbette VAN DE FOREESTE weduwe van
fo 204v
Gillis NEVEJANS als zittende in baten ende commeren welcke verclaersde vercocht thebbene
Segher YDE zeker partije van meersch ofte bleecpleynen ligghende op de oostzijde van de
veerstraete oost daeranne ghelant den zelven cooper zuut de leye west de hoyrs van Jan
GILLERONS, noort de caulsije metsgaders een ander partije ligghende op de ander zijde van
de caulsije van dezelve veere groot ontrent 100 roeden
...
5de july 1596
-----------------------------------------------------Gheerolfs VRIENDT overl. Dronghene voor 1596
fo 205
He.: Lievijne COPPENS alsnu in huwelick met Lieven CALLOOT
K.: Magdeleene VRIENDT
V.M.: Pieter COPPENS ende Pieter DE DOBBELAERE fs. Pieters als Schepenen
Gronden van erfven daer der weesen vader erfachtich vut verstorfven es
Alvooren de drij deelen van een behuysde hofstede gheleghen binnen veirheckenen aen thof
te Dronghene groot in erfven 60 roeden
...
11de july 1596
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE DOBBELEERE fs. Pieters de welcke fo 214
kende ende verclaersde wel ende deuchdelick vercocht thebbene vuter naeme ende als
ghemachticht bij procuratie speciale omme Gheerolf DE SMET fs. Joos conforme de zelve
alhier wettelick ghepasseert den lesten july 1594 lestleden an joncvrauwe Wouburghe
DE RUDDER (sRudders) weduwe van den eersaeme Michiel BRAECKELMAN eene partije
landts gheleghen binnen dese prochie in tgoet ter vent ghenempt tconnijnestick 1520 roeden
onbegrepen van den juuste mate daermede haer de cooperighe te vreden haudende es, belast
alleene met zulcke heerlicke rente alsser van audts tijden vutghegaen heeft zonder meer
commers. Desen coop boven de voorseyde rente over de cooperigghe van nu voorts thaeren
laste neempt ghemerct den vercooper die tot alsdan beloft te zuyveren. Es ghedaen omme ende
voor de somme van 25 £ gr. . . .
...
...
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Den 25ste octobris 1588 compareerden Berthelmeeux DE SCHUUTERE,
fo 215
Joos DE SCHUUTERE ende Cathelijne DE SCHUUTERE (Schuuters) in haerlieden priveen
naeme hebben vercocht Jan WILLE dheelf van 5 ghemeten in de broucken vrij eyghen goet,
noch 200 roeden in den waermoes lochtinck, noch 200 roeden op boelnaere cauter
-----------------------------------------------------ste
Den 8 novembris ‘84 Gheerolf CLAYS als voocht van Jacques
fo 215
VAN OOTEGHEM fs. Gillis gheauthoriseert bij Bailliu Schepenen ende laeten van Mariakercke
in date 5de 9bre 1584 heeft vercocht an Gheerolf VAN OOTEGHEM tderde van een hofstede
groot een alf ghemet voor de somme van 2 £ gr. boven tblat van bijleve
-----------------------------------------------------Den lesten january ’85 heeft Marten DE DOBBELEERE, Gheerolf DE PAPE
fo 215v
causa uxoris Bauwen STEYAERT, Lievijne MAES weduwe van Karel FRANS vercocht an Jan
VAN MEERE een partije zaylant 200 roeden ligghende op luchteren ghehauden van den
erfachtighen heere belast metter heerlicke rente ende noch 120 roeden ligghende tpassebeecstraete
oost de weduwe Willem YDE zuut Adriaen DE DOBBELEERE
-----------------------------------------------------fo 216v
Den 13de sporkele 1585 heeft Pieter TEMMERMAN vercocht an de
weduwe Jacop VAN OOTEGHEM eene behuysde hofstede mette landen groot tsaemen ontrent
een bundere ligghende an helshaut driesch zuut den driesch ende west dhoyrs Wauter VAN DE
FOREESTE alleendelick belast met dhherlicke evene ende pennijnck rente an den heere van
Nevele
-----------------------------------------------------ste
Den 26 octobris 1585 compareerden in persoone Joos CLAYS fs. Jans
,
fo 217
Bauduwijn VAN BUDZEELE ende Janne CLAYS zijne ghesellenede, Philips VAN
QUICKELBEERGHE ende Lieveijne CLAEYS zijne huysvrauwe, Pieter DE WIELMAECKER
over hem zelven ende voorts als voocht van Hansken Tanneken zijn kinderen die hij hadde bij
Gheerolfijne CLAYS tsaemen hoyrs ende erfghenaemen van den voornomden wijlen Jan CLAYS
ende Cathelijne VAN KEERCVOORDE huerlieden vader ende moeder waeren dewelcke kende
ende verclaersden deuchdelick vercocht thebben an Arent HUTSEBAUT brauwere een hofstede
gheleghen in de beecstrate metten lande ende den bulck daerachter gheleghen met boomen ende
catheylen daeroppe staende . . .
...
...
-----------------------------------------------------Op den 14de febr. 1585 heeft Olivier JOOS fs. Gheerolfs vercocht an
fo 218
Lieven DE MEYERE fs. Pieters dese naervolghende gronden an den erfachtighen heere van
Dronghene. Een alf bunder wisselmeersch oost Gheerolf ELAUT west Bauwen DE MEYERE
noort de caelene, noch 225 roeden wisselmeersch in den booris, noch 400 roeden wesende eene
behuysde stede oost ende zuut Slijndonckdriesch noort de kinderen ende wdwe DE MEYERE
noch 400 roeden meersch ghenaempt tcleen keersmaekerken oost de kinderen wijlent DE
MEYER noort de caelene zuut west de groote keersmaeker . . .
-----------------------------------------------------Op den 28ste febr. 1586 hebben Willem VAN LAECKE ende Gillis
fo 218v
DE DOBBELEERE fs. Gillis Reyt? als voochden van de weesen Marten DE BAETS metsgaders
Pieter DE DOBBELEERE over hem zelven als gherecht in zijn blat van bijlevijnghe ende inde
heelft in proprieteyt hebben vercocht Gheerolf DE MUUTERE een onbehuusde hofstede
ghestaen binnen Dronghen in de beecstrate groot drij ghemeten oost de weesen Gillis DE PAPE
west den driesch noort de strate zuyt de chartreusen omme een somme van 17 £ gr. zoo verre alst
annegaet trecht van de weesen ende trecht van Pieter DE DOBBELEERE . . .
...
-----------------------------------------------------fo 220
Op den 8ste meye ’86 heeft Jan LANCSWEERT fs. Mauwers metsgaders
Gheerolfijne DE BRUUN (sBruun) weduwe van Lieven DE DOBBELEERE dewelcke
vercoopen an Jooris WILLAYS een partije lants groot een ghemet op halewijn cautere
achter de muelene zuut den herwech west Domijn COCKUUT ende noort Willem VAN DE
GHEHUCHTE ghehauden van de majesteyt voor 4 £ gr. zuyver ghelts . . .
------------------------------------------------------
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Den 2de october 186 hebben Jan VAN BASSELAERE ende Janneken
fo 220v
zijne huysvrauwe vercocht an Jan DE CLEERCK eene behuysde hofstede groot een alf ghemet
oost dhoyrs Willem DENIJS oost helshautn driesch zuut Pieter DE CLEERCQ
Noch 100 roeden op neckens gracht west de voornoemden Pieter DE CLEERCQ , oost dhoyrs
Jacop DE DOBBELEERE, noch 100 roeden zuut Christiaen GOETHALS oost Jan DE MEYERE
west Pieter DE CLEERCQ , noch een alf ghemet op plaenkin zuut den keerckwech oost Pieter
YDE west Gheerken YDE ghehauden van den erfachtighen heere
-----------------------------------------------------Den 13de november 1586 was wetelick ghepasseert den staet van goede
fo 220v
van Gillijnken DE WEERT fa. Andries haer ghesuccedeert bij den overlijdene van Segherijne
NEYTS fa. Pieters haere moedere conforme de minute
-----------------------------------------------------Den 19de dec. ’86 es bij Schepenen ghepasseert attestatie op tversouck
fo 220v
van de voochden van Pierken ende Vyntken kinderen van Pieter VAN OOTEGHEM fs.
Ghheerolf metsgaders van Marten DE DOBBELEERE fs. Bauduwijns
-----------------------------------------------------fo 221v
Den 25ste july 1587 heeft Joos VAN WAESBEERGHE vercocht an Jan
HALSBEERCH zijn pachtgoet wesende eene mote bewalt in dese prochie ende Mariakeercke
ghenaempt tgoet ter beke metten nombre van 14 bunder landts onbegrepen voor 400 £ gr.
boven 5 sch. gr. ten Godspennijnck ende 10 sch. gr. voor tstipuleren van den contracte 20
guldens voor svercoopers huusvrauwe voor een hoofcleet ende 6 £ gr. ter taefelen.
-----------------------------------------------------ste
Den 24 sept. ’87 Pieter DE DOBBELEERE fs. Pieters, Pieter
fo 221v
DHOLLANDER ende Loys HEBBRECHT verzekeren eene rente van 7 £ gr. tsiaers den
pennijnck 16e omme Pieter DE DOBBELEERE fs. Gillis ten proffijte van de kinderen Jan
VAN HOOREBEKE naer vutwijzens den contracte
-----------------------------------------------------Den 13de july ’88 Philips BULTIJNCK als hoir van Jan BULTIJNCK
fo 221v
zijnen broeder es onteerft van 100 roeden lants in den raepbulck in baerelvelde strate oost
Pieter GOETHALS, zuut de strate noort Lijsbette DE KEYSER (sKeysers) voor 33 sch. gr.
contant met conditien dat hij vercooper geen goet vut voornomde steerfhuus zal vercoopen
tenzij de weesen Guillaeme tot zijnen advenante voldaen es
-----------------------------------------------------fo 221v
Den 13de july ’88 es wettelick ghepasseert den SVG van Leenkin ende
Janneken DE PAPE (spapen) filii Gillis die hij hadde bij Janne . . ? . . zijne ghesellenede
hemlieden ghesuccedeert van haerlieder moeder
-----------------------------------------------------Den 27ste oct. '88 Maurus WYME cleen kinderen Hansken, Gilleken ende fo 222
Christiaen die hij hadde bij Margriete PIJFROEN bij vutcoope van haerlieder catheylick goet
-----------------------------------------------------Den 22ste febr. ’89 Willem COCKUUT fs. Jans omme hem zelven
fo 222
metsgaders Jan COCKUUT zijnen broedere als voocht van de weesen van Willem OSTE elc
omme dheelft zijn onteerft tot proffijte van Pieter COCKUUT van een hofstede groot 200 roeden
gheleghen thalewijn ghehauden van den erfachtighen heere voor 12 £ gr. 8 £ gr. ten erfvenisse
ende de reste vercoopers beliefte met auctorisatie in forma
-----------------------------------------------------Minute van den SVG niet ghepasseert van de weesen Christiaen
fo 222
GHIJSELINCX die hij hadde bij Lijsbette TEMMERMANS zijn gheselnede te weten Tanneken
ende Vyntken al naer vutwijsen der zelve hanghende ghelijck de voorgaende
-----------------------------------------------------fo 222v
Den 14de juny 1589 Gheerolf DE WEERT heeft vut ghecocht Hansken
zijnen zone oudt 14 jaeren die hij hadde bij Marie EVERAERTS aenopende de successie van
zijne moedere voor 6 £ gr. eens zuuver ghelts verzekert op zijnen persoon ende goet present ende
toecommende ende bijsondere op een stick landts ghenaempt smeackere ligghende beneden Ste
Gheerolfs boom
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Den 3de jan. 1590 verleent bij den Ampman ende Schepenen auctorisatie
fo 222v
an Gillis DE BIL, Laureyns DE BIL ende Gheerolf DE WEERT voochden vrienden ende
maeghen van Joosijnken DE BIL (sbils), Gheerolfs kindt omme te vercoopen 16de deel van een
behuysde hofstede vercocht int gheheel voor 15 £ gr. aen Lieven DE CUUPERE
-----------------------------------------------------fo 223
Op den 7de sept. 1590 Gheerolf VAN LAECKE met Joosijntken YDE
fa. Willems met auctorisatie in forma zijn onteerft van 200 roeden lants ligghende op luchteren
cautere achter tzand zuut west den luchteren wech noort den cooper
-----------------------------------------------------Op den 7de sporkele 1591 vercochte Francoys VAN KEERCVOORDE
fo 223v
vervanghende Joos DE LEERSNIJDERE ende Olivier DE MEYERE zijne medehoyrs an Pieter
VAN DE VOORDE een partije lants ghenaempt het Loyken wesende een drij deelen van vieren
van eene ghemete commende vuten steerfhuuse van Arent DE VREESE fs. Gheerolf voor 3 £
eens naer vutwijsen den contracte
-----------------------------------------------------fo 223v
Den 22ste mey ’91 es Willem GOETHALS met hem Janneken
DE CLERCQ (scleercqs) zijne huysvrauwe onteerft met auctorisatie in forma van een hofstede
metten toebehooren ligghende ande boskeete ghehauden van den erfachtighen heere belast boven
een heerlicke rente met 20 sch. gr. tsiaers den pennijnck 16e an Pieter NIEUFATSOEN daerinne
gheerft Simoen VAN MULLEM met zeker beercxken ontrent 250 roeden
-----------------------------------------------------Den 12de juny 1591 es Lieven VAN HECKE fs. Adriaen onteerft ende
fo 223v
Jan BATSELEERS gheerft in een ghemet lants gheleghen op tzandt
-----------------------------------------------------Den 7de nov. 1591 Jan BEHAGHELE fs. Jacops als voocht van
fo 224
Dhaenken ende Jehanneken BEHAGHELE sijne onbejaerde broeders ende zusters heeft bij
consente van de zelve weesen vercocht an Jooris MUYSHONT fs. Jans een ghemet en 30 roeden
zaylant gheleghen op den boelanere voor 6 £ gr. conforme den contracte
-----------------------------------------------------fo 224
Den 19de dec. ’91 heeft Laureyns VAN DEN PERRE fs. Jans ende
Paesschijncken VAN DER BEKE fa. Lievens vercocht an Jooris MUYSHONT fs. Jans
700 roeden lants in den waermoes lochtijnck voor 7 £ gr. zuuver ghelts boven de heerlicke
renten volghende den contracte
-----------------------------------------------------de
Den 17 marty ’94 heeft Cornelis YDE fs. Laureyns vercocht an
fo 224v
Albijn VILAIN een ghemet meersch wesende lalant in de laecke in 7 roeden voor 15 £ gr.
zuuver ende ghereert ghelt
-----------------------------------------------------ste
Den 25 jan. ’95 heeft Jan DE WULF vercocht an Passchier
fo 224v
DE CLEERCQ ontrent twee ghemeten in den helshouck achter den gapaert voor 7 £ gr.
zuuver ghelts boven 20 sch. gr. ten ghelaeghe daerinne Jan PRAET als naelijnck gheerft es
-----------------------------------------------------Minuten van SVG ghepasseert 27ste april 1595 toebehoorende Loys ende
fo 225v
Pierken SCHEPPERS fs. Loys die hij hadde bij Lievijne DE WEERT fa. Joos
-----------------------------------------------------Den 4de meye 1596 es Jan VAN DEN BROUCKE vervanghende Joorijne fo 226
DENIJS zijne huysvrauwe onteerft van alzulcke partijen van lande meersch ende bosch
in diverssche partijen als zij hebben ligghen binnen dese prochie darinne gheerft es Frans
VERLEYEN cooper ende de weesen Lieven COCKUUT voor 20 £ gr. eens
-----------------------------------------------------Minute van staet van goede van Luuck ende Janneken DE GROUVE
fo 226v
Joos kinderen die hij hadde bij Lijsbette DE VLIEGHER (svlieghers) ghepasseert int
collegie den 11de octobris 1596
------------------------------------------------------
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De registratie van de akten is niet chronologisch gebeurd
Compareerde in persoone Eweyn HANSSENS in huwelick hebben Anna
fo 1
DOBBELEERE (sdobbeleeren) fa. Gillis, Pieter DE DOBBELEERE fs. Pieters zoo over hem
zelven als dactie vercreghen hebbende van Hans ende Tanne DOBBELEERE (sdobbeleeren)
Jacobs kinderen, Loys HEBBRECHT in huwelick hebbende Maria DOBBELEERE fa. Pieters
so over hem als actie vercreghen hebbende van Jacques DOBBELEERE fs. Jacobs, Pieter DE
DOBBELEERE, Lieven DE VLIEGHERE in huwelick hebbende Magdaleene DOBBELEERE
metsgaders de kinderen van Gillis DE DOBBELEERE al filij Gillis ende ten lesten Hans DE
BAETS fs. Martens ter causen van sijne moedere Tanneken DOBBELEERE (sdobbeleers)
fa. Gillis elc voor soo vele alst hem annegaet ende vervanghe huerlieden medehoyrs in de
versteerfte van wijlent Madeleene DOBBELEERE (sdobbeleeren) fa. Gillis hemlieden moye
kennende wel ende deuchdelick vercocht thebben an Charles DE COTTREL nu Aman ende
ontfanghere van Dronghene van alzulck een behuyst pachtgoet als hemlieden verstorfven es bij
den overlijden van de voornomde Magdaleene DOBBELEERE (sdobbeleeren) fa. Gillis in
haeren levene huusvrauwe van Jan WILLE, gheleghen in Bassebeke groot int gheheele midts
twee partijen beseten in pacht bij Loys DE WULF ende Arent VAN HOUCKE ontrent de
10 bunderen onbegrepen soo de partijen volghen ghespecifieert.
Eerst de behuysde hofstede metten huysse schueren stallen freyt ende andere boomen groot
een ghemet zuut de strate oost de zelve, item daerneffens een partije landts beplant met freyt
boomen ghenaempt de caesbulck groot 200 roeden oost Jan MUYSHONDT, item een partije
landts ghenaempt tdiefstick west den Ghentwech zuut de dreve van den prelaet groot 800 roeden
Item een alf ghemet te zande, item 2 ghemeten lants op becstraete cautere noort de Jezuyten van
Ghendt west de muelewech wesende lalant, item op tvalckenhuus een partije meersch groot
2 ghemeten ghenaempt de helsmeersch, item 104 roeden lants aen schaubrouc wesende lalant
Noch op tvalckenhuus een partije meersch groot 2 ghemeten ooc ghenaempt den helsmeersch
neffense de voorgaende. Noch 75 roeden meersch in bourgoyen lalant, twee partijen lants
ghenaempt tschuytersbulxkens hendende op de dreve van tgoet ter vent lalant, item noch 400
roeden landts gheleghen in den waermoes lochtinck lalant . . .
...
1597
-----------------------------------------------------Den naelesten dec. 1596 es ghecompareert Olivier JOOS fs. Gheerolfs
fo 4v
denwelcken wettelicke renunchierde van al trecht hem competerende als rechtzweer van wijlent
Mayken DE COSTER (scosters) huysvrauwe van Pauwels VAN ZEVERDONCK ende dat in
proffijte van Jan ende Willem VAN DE GHEHUCHTE ende Jan COCKUUT.
-----------------------------------------------------Compareert in persoone
Simoen VAN MULLEM fs. Pieters ende
fo 6
Joorijne GOETHALS zijne ghesellenede de welcke verclaersde alsnoch deuchdelick ghehauden
te zijne an Philips SCHREYWATERE fs. Jans in eene rente van 20 sch. gr. tsiaers losselick
den pennijnck 16e vallende telcken 14de sporkele in elc jaer volghende der wettelicke kenesse
alhier ghepasseert up den 25ste jan. '89
...
...
6de july 1595
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE DOBBELEERE fs. Gillis de welcke kende
fo 6v
wel ende deuchdelick schuldich te zijn ande weesen van wijlent Gillis DE DOBBELEERE
fs. Gillis zijnen broedere de somme van 20 £ gr. eens zuuver ghelts die hij ten daghe kendt
ontfanghen thebbene vut de handen van Pieter DE DOBBELEERE fs. Pieter ende de zelve
weesen toecommende ende ghesuccedeert zijn bij den overlijdene van Magdaleene
DOBBELEERE (sdobbeleeren) fa. Gillis haerlieden hauwe moye daervooren dat hij beloft
heeft te betaelene in proffijte van de weesen voor den tijt van drij jaeren gheduerende tot 25 sch.
gr. tsiaers danof deerste jaer innegaende zal den 1ste febr. 1597 . . . den lesten jan. 1597
-----------------------------------------------------Compareerde Simoen DE VRIENDT, Antheunis VAN POUCKE ende
fo 12
Barbera DE VRIENDT zijne huysvrauwe metsgaders Charles BUYDENS ende Lijsbette DE
VRIENDT zijne ghesellenede dewelcke kenden ende verclaersden wel ende deuchdelick
vercoopen ten proffijte van Jan NOTE zekere partijen meersch groot 400 roeden gheleghen
in blaermeersch . . .
...
1597
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Compareerde in persoone Arent VAN HOUCKE over hem selven ende
fo 16v
als vader van Segherken zijnen zone die hij hadde bij Gheerolfijne YDE fa. Lucas zijne
gesellenede was te vooren weduwe van Jan DE SCHUUTERE metsgaders Jan VAN MEERE
als voocht van de selve weese dewelcke gherenunchiert hebben van alzulck recht ende actie
als hem Arent ende zijnen zone competeert in 200 roeden lants ligghende op de boelenaere
oost den prelaet van Dronghene zuut Fransken DE DOBBELEERE fs. Jacops noort Jan WILLE
metsgaders noch in ander 200 roeden gheleghen in den waermoes lochtinc oost ghelant tclooster
van de chartreusen zuut den h.gheest van Dronghene ende noort den voornoemden Jan WILLE
al onbegrepen de juster mate, mitsgaders noch ander somme van 4 £ 6 gr. die tontfaene staen
an Ghijselbrecht GOETHALS, dhoyrs Pieter DE SCHUUTTERE dhoyrs Huughes ende Jooris
DE SCHUUTTERE. Welcke partijen ghecommen zijn vuten steerfhuuse van wijlent Loys DE
DE SCHUUTERE ende Jan DE SCHUUTTERE ende dit in proffijte van Jan WILLE ende
Magdeleene DOBBELEERE (sdobbeleeren) zijne huusvrauwe tevooren weduwe van Loys DE
SCHUUTERE ende dit int regard van de voornoemde Jan WILLE ende beloft bij desen Arent
zijnen zone costeloos ende schadeloos te ontheffen . . .
...
22ste meye 1597
-----------------------------------------------------Compareert in persoone Jan CLAYS fs. Jacops ende Gillijne COCHUUT fo 21v
zijne gheselnede dewelcke verclaersden vercocht hebbende an Marten COCKUUT fs. Lievens
twee partijen landts, te wetene deene partije ghenaempt troyken groot 100 roeden noort west
ghelant Lieven VAN PARIJS zuut oost tleen van Mr. Jacop LIJBAERT, het tweede stick groot
200 roeden ghenaempt de pijtrijs zuut west Pieter EECMAN d’aude noort oost twegheleken
loopende naer Landeghem
...
...
6de july 1595
-----------------------------------------------------Franchijntken STEYAERT , overl. Dronghene voor febr. 1593
fo 22
Hr.: Gheerolf BOONE
K.: Toorken, Pierken ende Gheerdeken BOONE
V.P.: Joos BOONE en V.M.: Jan STEYAERT
Pieter BRUNEEL oom van de moederlicke zijde
11de febr. 1593
-----------------------------------------------------Gillis VAN DEN BEERGHE, overl. Dronghene voor febr. 1594
fo 22v
He.: Janneken GHIJS
K.: Gilleken, Denijs, Liefken, Zegherken ende Janneken
V.P.: Gheerolf VERSCHAFFELT ende V.M.: Jan VAN MEERE
3de febr. 1594
-----------------------------------------------------Jan DE SMET overl. Dronghene voor febr. 1585
fo 23
He.: Lijsbette HOSTE fa. Mattheus
K.: Cyntken DE SMET
V.P.: Pieter TEMMERMAN en V.M.: Mattheus HOSTE voornoemt
Het voorseyde Gyntken DE SMET competeren diverssche gronden van erfven.
Een onbehuusde stede in de Asselt commende metten zuut oost hende anden driesch noort de
hoyrs van Lieven DE RUYTERE, item een partije landts gheheeten den overackere groot 500
roen zuut het leen Gillis LANCSWEERT west de hoyrs Pieter LIJBAERT noort den waghen
wech oost het landt van de hoyrs van Jan VAN DE MOORTELE, item een partijken commende
bij den overlijdene van Arent DE VREESE an het loenken groot drij vijf en twintich roeden
gheleghen in een stick van een ghemet, noch een partije bosch gheleghen in moenen bosch van
de welcken gheheelen bosch competeert Jan VAN MEERE. Ende es dese weese mette hoyrs
Lieven DE RUUTERE gherecht in het duergaende vierendeel van de ander drij deelen daervan
dat de hoyrs niet meer en compt dan een vierde
...
...
21ste febr. 1585
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven VAN PARIJS fs. Loys dewelcke verclaersde
fo 23v
vercocht thebben aen Marten COCKUUT fs. Lievens een parcheel landts groot een alf ghemet
gheleghen int gheweste alewijn cautere daeranne ghelant zuut oost den cooper op de noort west
zijde de kinderen van den vercooper ende zuut Mr. Jacques LIJBAERT met een leen belast mette
heerlicke renten van 4 sch. gr. tsiaers in proffijte van den erfachtighen heere metsgaders met
eenen alfven achtelinck coorens annecommende de aermen . . .
19de juny 1597
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Cathelijne VAN HECKE fa. Jan overl. Dronghene voor febr. 1594
fo 26v
Hr.: Kerstiaen GOETHALS
K.: Baerbelken GOETHALS
V.M.: Gheleyn VAN HECKE
Gronden van erfven commende van de moederlicke zijde
Het 5de deel in 140 roeden zaylants gheleghen te Royghem ligghende ghemeene ende onverdeelt
mette kinderen van Jan VAN HECKE belast metter spijckerrente ande chartreusen noort Jan
VAN HECKE zuut Jan VAN SCHELSTRATE west de strate. Het 5de in een alf ghemet meersch
hendende op de voorschreven partije noort Mr. Gheeraert RIJM zuut Jan SCHELSTRATE ,
noch een 5de deel in 100 roeden zaylants zuut de hofstede Pieter SCHELSTRATE hendende op
de meerschstrate
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert. Eene onbehuusde hofstede in Dronghene
groot drij vijf en twintich roeden . . .
...
1ste maerte 1594
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Antheunis DE LEGHE fs. Pieters welcken
fo 36
kende vercocht thebben Lieven VAN DE FOREESTE bailliu van de leenhove van Ste Pieters
een stick lants groot een bundere ligghende oost de helshautstrate noort ende oost daeranne
ghelant de kinderen van Willem DE LEGHE met huerlieden vier ghemeten alleendelick belast
zijn met 20 dnrs parisis tsiaers
...
...
7de nov; 1597
-----------------------------------------------------SVG Janneken VAN DER CRUUSSEN, overl. Dronghene voor juny 1589
fo 45v
Hr.: Marten DE DOBBELEERE fs. Bauduyns
K.: Janneken, Leentken, Pierijntken, Joozijntken Lauken ende Liefken
V.M.: Loys VAN DER CRUUSSEN en V.P.: Gheerolf DE PAPE
Baerbelken VAN DER CRUUSSEN schoonsuster
Gronden van erfven niet gheconquesteert zijne, twee ghemeten en 50 roeden ligghende boven
de laecke oost daeranne ghelant de weduwe ende hoyrs van Loys VAN OVERWAELE ende
noort den deynschen wech, item noch dheelft van een alf bunder meersch ligghende in de laecke
oost ghelant Philips VAN DER VYNCT, item ghelijck heelft van een stick lants groot een ghemet
ligghende voor de naervolghende gheconquesteerde hofstede, tselve stick lants commende bij
versterfte van Janneken DE SCHUUTERE (schuuters) moye van de weesen moeder oost daeranne
ghelant Michiel VAN HOOREBEKE ende west Pieter GAMBIER nu wesende een hofstede.
Item noch tvierde van zeker hofstede met een stick landts groot tsaemen 500 roeden oost de
schuuterstrate zuut Gheerolf COPPENS . . .
...
13de juny 1599
-----------------------------------------------------SVG Lijsbette VAN DER ZOCHELT overl. Dronghene voor 1598
fo 48v
Hr.: Frans VAN DER LEYEN alsnu in huwelick met Pierijne VAN VARIZEELE
K.: Bauken, Jacquemijncken, Paesschijncken ende Janneken VAN DER LEYEN
Deelvoochden: Lieven COCKUUT fs. Martins ende Gheerolf CORNELIS
Gronden van erfven gheconquesteert bij der weesen vader ende moeder
Een behuysde hofstede ende woonhuys in de schuuterstrate met eene schuere groot een ghemet
ommegracht, itme noch eene partije landts groot vier ghemeten gheleghen op den gapaert cautere
gheheete neckers gracht, een partije landts gheleghen op den cappelackere groot 800 roeden
zuut daeranne ghelant de keercke , de weesen zijn noch gherecht in het 8ste deel van de stede
daer Segher YDE nu in woont groot 7 ghemeten
...
...
5de febr. 1598
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Cornelie MATTHEEUS fa. Laureyns huusvrauwe
fo 50
van Berthelmeeus DE ZUTTERE de welcke ghegheven heeft volle macht aen haeren man omme
vut haere naeme te compareren voor Bailliu Schaut ende Schepenen der prochie van Wettere ofte
andere hheeren ende wetten vut erfven te gaene stroot ende alme te werpen soo zij alhier ghedaen
heeft van alzulcke partije landts groot een ghemet ligghende binnen de prochie van Wettere in de
ghereestrate haer ghesuccedeert bij den overlijden van haeren vader . . .
15de april 1598
------------------------------------------------------
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Jan DENIJS, overl. Dronghene voor 1500
fo 50v
He.: Janneken SEREYNS
K.: Hansken, Pierken ende Laurijnsken DENIJS
Voochden: Jan VAN DEN BROUCKE oom in causen zijnder huusvrauwe
ende Frans VAN DER LEYEN ende Lieven COCKUUT vrienden ende maghen
Hebben connen verdeelen jeghens der hauderigghe moedere ten bijsine van Niclaeys SERIJNS
ende wijlent Jan VERHUECHT met andere vrienden
Zo competeren hemlieden drij distincte leene daervut doverledene erfachtich verstorfven es
daervan deerste groot es 10 ghemeten gheleghen in 5 sticken daerment noempt luchteren driesch
De tweede groot 4 ghemeten west de muelene van Dronghene zuut ende noort den Ghentwech
Het derde groot 400 roeden ghenaempt den zompelen, zuut tclooster van Dronghene.
Noch dheelft van 450 roeden landts danof dander heelft toebehoort de wdwe Pieter DENIJS
Noch een stucxken landts gheleghen op den crayaert groot ontrent 100 roeden noort Adriaen
DIERICX causa uxoris
...
...
5de marty 1598
-----------------------------------------------------SVG Passchier BOONE, overl. voor jan. 1598
fo 55v
He.: Mayken VAN DER DONCT fa. Jans
K.: Passchierken ende Pierken BOONE
V.M.: Pieter TEMMERMAN oom ende V.P.: Clays BOONE
Gronden van erfven gheconquesteert gheduerende huerlieden huwelick
Eene behuysde hofstede binnen vierheckenen groot ontrent een alf ghemet, item noch twee
ghemeten landts op den boelenaere
...
...
4de juny 1598
-----------------------------------------------------SVG Anna BADETS fa. Andries, overl. Dronghene voor juny 1598
fo 56v
Hr.: Willem VAN LAECKE
K.: Jacques ende Liefken VAN LAECKE
Voochden: Pieter DE DOBBELEERE fs. Pieters ende Pieter DE PAPE
Gronden van erfven dese weesen toecommende, eenen alfven bundere meersch gheleghen
onverscheen ende onverdeelt met Pieter ende Gillis DE PAPE voornoemt oost ende west den
heere van Exaerde noort Jan SIMOENS
Ander gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert ligghende in Landeghem waeraf
de vader competeert deen heelft in proprieteyt, een audt ghemet landts noort Adriaen VAN DE
KEERCHOVE west den Ghentwech loopende naer Meerendre ghehauden van den heere van
Vinderhaute, noch 200 roeden gheleghen op Landeghemcauter oost Segher VAN DER DONCT
west Gheerolf DE MAEGHT . . .
...
18de juny 1598
-----------------------------------------------------SVG Margriet HYCKETS overl. Dronghene voor 1599
fo 80
Wdwe van Pieter DE BACKERE
Grootvrauwe van Grietken DE BACKER (sBackers) fa. Baudewijns die hij hadde bij Adriaene
DE PAPE (spapen) Jans dochter
Voochden: Jan HICKET ende Vincent PHILIPS
Dese weese competeert tderde van een hofstede gheleghen in de beecstrate groot een ghemet
ghehauden van Jor Joos DE GRUUTER ende in pachte ghebruuct bij Jan WEYNS,
Noch tderde van 100 roeden landts ligghende ontrent de hofstede ghebruuct bij Loys DE WULF
Een 3de deel in drij vijfentwintich roeden landts ligghende voor de hofstede 11de febr. 1599
-----------------------------------------------------SVG Gheerolf DE MUUTER, overl. Dronghene voor febr. 1599
fo 81
He.: Sara DE RUDDERE (sRudders)
K.: Liefken, Hanskenn Scijntken ende Tanneken DE MUUTER (smuuters)
Voochden: Cornelis YDE ende Gillis DE RUDDERE
Gronden van erfven daer den vader erfachtich vute verstorfven es
Een partije zaylants gheleghen thende de beecstrate groot 1100 roeden oost de zelve strate west
Gheert DE MAST noort dese weesen
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert
Een leen groot 400 roeden hehauden van Mr. Jan LIJBAERT . . .
11de marty 1599
-----------------------------------------------------SVG
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Kennelic zij allen lieden alsoo proces gheintenteert es gheweest ter vierschaere
fo 83
van Dronghene tusschen Magdeleene TEMMERMANS wdwe van Segher DE WULF
metsgaders Pieter DE CROOCK in huwelick hebbende Joanna DE WULF (swulfs) zijne
huysvrauwe heeschers ter eendere ende Segher YDE ter andere . . . 6de meye 1599
-----------------------------------------------------Tanneken DOBBELEERE fa. Gillis (sdobbeleeren)
fo 99
overl. Dronghene voor nov. 1599
Hr.: Pieter VAN HEEDE
K.: Tanneken VAN HEEDE
Voochden: Jan DE DOBBELEERE ende Gillis DE WEERT
Gronden van erfven daer der weese moedere erfachtich verstorfven es
Eene partije zaylants thenden driessche ghenaempt het ougstgat groot 500 roeden oost daeranne
ghelant den raedtsheer BRABANT, noch een partije gheleghen op de hooghe vendt groot ontrent
een ghemet zuut den deynschen wech ende west Lieven COPPENS de jonghe, noch een partije
lants ghenaempt den groenen weghele groot 450 roeden oost Lieven VAN OOST als pachtere
van de goede eertijts toebehoort hebbende Mr. Pieter DE RIJCKE, noch een stedeken te baerle
over de leye groot ontrent 50 roeden . . .
...
15de nov. 1599
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Abraham DE BAETS ende Mayken
fo 107
VAN DEN ZOCHELT metsgaders Laureyns VAN PARIJS met hem Betken VERSOCHELT
haerlieder respective huusvrauwen ende dochters van Zegher VERSOCHELT, welcke kenden
lijden ende verclaersden vercocht thebbene aen Marten COCKUUT fs. Lievens een stede metten
boomen ende andere cattheylen daerop staende in tgheweste tflaendersche groot metten lande
daermede gaende tot zes ghemeten zuut de chartreusen oost Marcus DE MUELENEERE ende
noort west Lieven DE CUUPERE
...
...
13de jan. 1600
-----------------------------------------------------Lievijne COCKUUT, overl. Dronghene voor febr. 1600
fo 110v
Hr.: Adriaen DOBBELARE
K.: Adriaentjen DOBBELARE
Voochden: Jan OSTE alfven broeder van dese weese ende Gillis DE DOBBELEERE als oom
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert
Een 10de deel deurgaende van een behuusde hofstede ligghende in de beecstrate groot metten
landen daermede gaende drij bunderen belast met eene rente van 3 £ gr. tsiaers den penninck 16e
in proffijte van Lucas CRUUL
...
...
24ste febr. 1600
-----------------------------------------------------Gillis DOBBELEERE reyt?, overl. Dronghene voor maert 1588
fo 137v
He.: Joosijne YDE alsnu in huwelick met Gheerolf VAN LAECKE fs. Pieters
K.: Leentgen ende Tanneken DOBBELEERE (sdobbeleeren)
V.P.:: Pieter DE DOBBELEERE fs. Gillis oom ende V.M.: Antheunis YDE
Ten bijzijne van Segher YDE ende Lieven DE VLIEGHER vrienden ende maeghen
Competeert Leentgen dautste weese bij de aflivicheyt van haeren vader een leen gheleghen in
Nevele ghehauden van den hove van de lande van Nevele ende in pachte bij Herman LAMMENS
fs. Jans groot 5 ghemeten
Gronden van erfven de twee weesen competerende vuter voorschreven successie
Eenen meersch gheleghen binnen dese prochie groot ontrent drij ghemeten gheheeten de busschen
west Lieven DE VLIEGHERE ende zuut de weesen van Gheerolf DE DOBBELEERE noch 500
roeden bosch genaempt den haebijtsbosch, item inde beecstrate een stick landts groot 100 roeden
west Pieter DE DOBBELEERE ende oost Gheerolf DE MUUTERE, noch in dese prochie dheelft
van eenen bulck ghenaempt den pepaers brouck groot int gheheele 500 roeden, daervan dander
helft competeert Jan DE BAETS, ande weesen heelft heeft Pieter SPEECKAERT recht van
bilevijnghe ghelijck ande naervolghende partije ooc deselve weesen toebehoorende te weten t4de
in een bundere landt ende meersch gheheeten Paesschens bunder metsgaders t4de in vier ghemeten
landt ende meersch in Everghem waerment heetden drijlinck ackere . . .
17de maert 1588
Augmentatie van SVG de zelve weesen toecommende bij den overlijdene van Magdeleene
DOBBELEERE (sdobbeleeren) haerlieden aude moye . . . . . .
22ste april 1599
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Cathelijne VAN DE WALLE overl. Dronghene
voor meye 1601
fo 147v
Hr.: Michiel VAN HECKE
K.: Baerbelken, Tanneken ende Pierijntgen VAN HECKE
Voochden: Pieter VAN HECKE fs. Passchiers ende Marijn DE MAERSCHALCK
De weesen es ghesuccedeert bij den overlijdene van hunne moeder tvierendeel duergaende
van een alf ghemet in een behuysde hofstede met t16de deel van de huysen ende catheylen
daerop staende groot int gheheele een ghemet ligghende binnen de prochie van Zeveneecke
welcke vercocht es an Marijn DE MAERSCHALCK . . .
28ste meye 1601
-----------------------------------------------------ende rekenijnghe omme Cathelijne DE WOLF (swolfs) fa. Lowijs die
fo 156v
hij hadde Cijntgen SCHEERLINCK zijne tweede huysvrauwe was die dese werelt overleden
es den 3de maerte 1599 ende Sijntken SCHEERLYNCX haere moedere op den 4de meye 1600
welcken staet ende rekenijnghe overgheeft Jan DE WOLF fs. Loys als voocht van de vaderlicke
zijde ende Pieter GHELINCKX in huwelick met Cathelijne DE CLEERCQ (scleercqx) .
Lieven DE VLIEGHERE fs. Lievens voocht bij Schepenen ghecommiteert.
Erfgront van svaders ende smoeders weghe
Eerst 14 zo 15 roeden landts wesende een vervallen hofstede ligghende binnen de prochie van
Wetteren int lant van Aelst belast met 8 sch. gr. tsiaers ende vercocht bij den doender deser voor
6 £ gr. eens in daten 28ste sept. 1600
Item ontfaen van Lieven ROELS 20 sch. gr. omme de reste ende volle betaelijnghe van een partije
lants gheleghen in Wettere hier te vooren vercocht bij den voornoemden Loys DE WOLF ende
Cijntgen SCHEERLYNCX zijne huysvrauwe
Dese weese heeft een 12de deel in de stede te luchteren groot een ghemet verhuert aen Daneel
HUUSMAN voor 2 £ gr. tsiaers
De zelve weese competeert een 6de deel in drij ghemeten meersch met haer broeders ende zusters
ligghende in den Reybroeck in pachte bij Jan DE WOLF voor 23 sch. gr. tsiaers
De zelve weese competeert een
6de deel in 200 roeden landts ghenaempt meezepoel in pachte
bezeten bij Jan ende Pieter DE WULF voor 6 sch. 8 gr. tsiaers
...
Venditie ghedaen up den 15de april 1599 bij Loys HEBBRECHT Bailliu van Mariakeercke
gheauctoriseert bij den Aman ten steerfhuyse van Loys DE WOLF haeren vader bij versoucke
van de hauderigghe . . .
...
...
Pieter DE WOLF es schuldich over jaerpacht van den hofstede metten lande daermede gaende
daer de hauderigghe inne overleden is
...
...
Lucas TOCH in huwelicke hebbende Joosijne DE WOLF (swolfs)
Blaesius? VAN RENTERGHEM in huwelick hebbende Janneken DE WOLF (swolfs)
Den 24ste april 1601 verteert int vertrecken van Pieter GHELINCX voocht van de moederlicke
zijde in zijn voiaige naer Audenaerde
...
...
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Sr. Francoys VAN DEN SCHAFFELT fs. Gheerolfs
fo 166
dewelcke verclaersde vercocht thebben an Gillis VAN MALDEGHEM fs. Roelants dheelft van
eenen meerschelken hem competerende ter causen zijnder huysvrauwe ligghende onverscheen
ende onverdeelt met Jacop NOTE . . .
...
...
14de april 1601
-----------------------------------------------------Adrianus DHONT, overl. Dronghene voor febr. 1601
fo 166
He.: Cathelijne MESTDACH fa. Jans
K.: Hansken DHONT
V.P.: Jan MESMAN ende V.M.: Jan MESTDACH
Matthijs ende Marten MESTDACH haerlieden ooms
1ste marty 1601
-----------------------------------------------------Gillis DE PAPE , overl. Dronghene voor jan. 1601
fo 169
He.: Susanna GOETHALS fa. Arnauts
K.: Cathelijne DE PAPE (spapen)
Voocht vrienden ende maeghen van de vaderlicke zijde Jan ende Pieter DE PAEPE metsgaders
Gillis DE MEYERE in huwelick met Cornelia DE PAPE (spapen) fa. Gheeraerts
Vrienden van de moederlicke zijde Marten CLAYS ende Joos TEMMERMAN 1ste febr. 1601
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Maria LOETGENS fa. Gheerolfs, overl. Dronghene voor meye 1602
fo 192v
Hr.: Joos VAN HOUCKE
K.: Marcus, Mayken, Janneken ende Vyntgien VAN HOUCKE = ca 10 jr.
V.M.: Joos LOENTGENS oom ende V.P.: Jan VAN HOVE rechtsweeer
Gronden van erfven daervut der weesen moedere erfachtich verstorfven es
Een ghemet landts in Nevele daerment heet inde gaverstrate noort de hofstede van wijlent heer
Frans VAN HECKE in zijn levene pasteur van theilich kerst
Item 50 roeden bosch in de prochie van Looten hulle ghenaempt in den malsen straete
Noch 50 roeden bosch in tselve bosch ghecommen van de kinderen Jan VAN RENTEGHEM
bij vutgrootijnghe van meer andere gronden, noch een partije meersch ghenaempt de hulle
meersch groot 400 roeden gheleghen an het muelestraetgen in Nevele oost ghelant den haudere
Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert
Een stick ghenaempt den biesbulck gheleghen in de prochie van Nevele ghenaempt thoofsche
groot ontrent een ghemet noort Adriaen MAES west Chaerles DE WEERT der weesen oom
200 roeden roeden bosch in de zelve prochie ende noch een partije lants ghenaempt den
koekelaere groot 200 roeden zuut Pieter WITTEVRONGHELE . . . 23ste meye 1602
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Adriaen DE WULF ende Lijsbette GOETHALS fo 198
fa. Christiaens zijne huusvrauwe dewelcke vercocht hebben an Pieter DE DOBBELEERE fs.
Pieters voor hem ofte zijne naercommers een rente van 3 £ gr. tsiaers losselick den pennijnck
16e daervooren zij comparanten van haerlieder cooper ontfanghen hebben de somme van 48 £ gr.
eens zuver ghelts welcke innegaen zal den 6de dec. 1602
...
...
besetten verzekeren op de naervolghene gronden van erfven, eerst op eenen meersch ghenaempt
de neer slijne groot 5 ghemeten ligghende met de zuut zijde lancxt de leye noort ende oost tgoet
van Philips VAN DER VYNCT
...
...
...
5de dec. 1602
-----------------------------------------------------Lieven VAN OOST fs. Lievens overl. Dronghene voor dec. 1602
fo 201v
He.: Cornelia NEYTS zijne leste huysvrauwe
K.: Lieven, Hans, Neelken Vyntgen ende Francijntgen VAN OOST
V.P.: Jan VAN OOST ende V.M.: Pieter VERHULST
Laureyns DE KESELE vriend van de vaderlicke zijde
Willem BRAECKMAN vriend van de moederlicke zijde
Gronden van erfven der weesen vadere erfachtich vut verstorfven
Een alf ghemet lants in de schuuterstrate zuut de schuyterstrate west Joos VAN OOST, noort
ende oost Albijn VILAIN . . .
...
Bauduwijn VAN DER LEYEN in huwelick hebbende Neelken VAN OOST fa. Lieven
Zijn zeker ende zelfs als principael gheconstitueert Lieven VAN OOST fs. Lievens ende
Bauduweijn VAN DER LEYEN fs. Franchoys
5de dec. 1602
-----------------------------------------------------Op trapport ende vertooch bij requeste ghedaen bij Gillis DE DOBBELEERE
fo 202v
fs. Pieters ende Simoen VAN DER STRAETEN als voochden van Adriaen DE DOBBELEERE
fs. Adriaens hoe dat de weesen competeerde volghens den SVG van Lievijne COCKUUT zijne
moedere bij gheleyt was de somme van 6 £ gr., ende dat de weesen bij den overlijdene van zijne
vadere gherecht was tot een 14de deel in 9 ghemeten lants . . . De achterghelaeten hauderigghe
es gheassisteert met Guillaeme VAN LAECKE
...
...
13de maerte 1603
-----------------------------------------------------Ghesien bij Schepenen van de prochie ende ghemeene vierschaere van
fo 203v
Dronghen met datter toebehoort proces voor hemlieden beleet tusschen Lieven YDE fs.
Laureyns ende Gheerolf OSTE in huwelick met Livijne YDE zijne dochter heeschers ter eender
ende Pieter GAMBIER te vooren tgarant anveert hebbende omme Albijn VILLIJN die te vooren
de zaecke anghenomen hadde omme Laureyns DE KEZELE verweerdere ter andere.
Dheeschers zegghen dat bijden overlijden van den voornoemden Laureyns YDE ende Livijne
DE KESELE (skesels) haerlieden vader ende moedere op heurlieden waeren verstorfven 16
ghemeten landts metten huuse ende catheylen daerop staende gheleghen binnen deser prochie
conforme der specificatie bij hemlieden overgheleyt . . .
...
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Willem DE MEYERE fs. Andries, overl. Dronghen voor nov 1588
fo 216v
He.: Tanneken DOBBELEERE (sdobbeleers) fa. Gheerolf
K.: Driesken ende Mayken DE MEYERE onbejaerde weesen
V.P.: Olivier JOOS ende V.M.: Lieven DE DOBBELEERE
Gronden van erfven daer den overledenen erfachtich verstorven is
Een partije ghenaempt pitbulck groot 500 roeden oost Lieven DE MEYERE
Een verberrende stede met de freytboomen daerop staende groot 400 roeden oost Arendt DE
MEYERE zuut Lieven DE MEYERE ende zuut west Sleyndonck driesch waervan het derde
conquest es. Item een stick landts ghenaempt het eechautgen groot 500 roeden west het straetken
naer de hoofbeke noort de zelve met een ghelijck stick van 500 roeden ghenaempt het meesselken
noort Dominicus DE MEYERE oost het straetken
In de marge: Compareerde in persoone Pieter LIEBAERT in huwelick met Anna DOBBELEERE
(sdobbeleers) fa. Pieters! te voren wdwe van Willem DE MEYERE . . .
20ste jan. 1611
Een stick landts gheleghen op Meerendre groot 4 ghemeten oost het Godtshuus van poortackere
west dhoyrs Martin SPEECKAERT. Een alf bunder meersch binnen Vinderhaute in de wilde oost
Philips BISSCHOP zuut de caelene, noch een alf ghemet meersch in de Vinderhautsche poucke
zuut Dominicus VAN DE ZWAELME (VERSWAELME) ende noort de caelene . . .
Gronden van erfven conquest ghecommen van Kaerle DE KEYSERE
Een behuysde hofstede in Dronghene groot een alf ghemet noort Lieven DE MEYERE oost
slijndonckdriesch zuut Gillis CALLANT, noch 25 roeden ghenaempt den meelackere
800 roeden in de prochie van Landeghem ghenompt den mosgavere . . .
24ste nov. 1588
-----------------------------------------------------Gheleyn VAN HECKE fa. Jans, overl. Dronghene voor dec. 1602
fo 233
He.: Maeyken GHERNAEYS
K.: Gheleyntien, Maeyken, Calleken ende Paesschijntghen VAN HECKE
V.P.: Joos VAN HECKE oom ende V.M.: Sijmoen STEYAERT
7de dec. 1602
Arent VAN OVERACKERE fs. Adriaen stelt hem zeker ende borghe zelfs als principael daerinne
verbindende zijnen persoon ende goedijnghen present ende toecommende met welcken zekere
de weesen contenteren
...
...
9de ende 16de dec. 1602
-----------------------------------------------------Janneken DE CUPPER (scuppers), overl. Dronghene voor jan. 1604
fo 233v
Hr.: Michiel VAN HECKE
K.: Janneken VAN HECKE
V.P.: Pieter VAN HECKE ende V.M.: Philips DE CUUPER . . .
...
Pieter DE DOBBELEERE Burchmeester, Lieven COCKUUT, Philips VAN KERREBROUCK
ende Jooris VLERICK Schepenen van dese prochie
14de jan. 1604
-----------------------------------------------------Compareert in persoone Pieter VAN RENTERGHEM de welcke verclaersde
fo 240v
schuldich te zijne Hansken ende Josijntken zijne kinderen die hij ghehadt heeft bij joncvrauwe
Barbelken BLOMMAERTS de somme van 82 £ ende datte in voldoenijnghe van twee bunderen
lants gheleghen in Dronghene in Ceuse
...
...
29ste jan. 1604
-----------------------------------------------------Compareert in persoone Bavo JOORIS fs. Jans de welcke verclaersde
fo 241v
vercocht hebbende an Pauwels ROGGHEMAN fs. Jans eerst een leen groot drije bunderen een
alf ghemet meersch gheleghen in Dronghene ghenaempt de reepen noort op de calene west de
chartreusen zuut de wdwe van Eloy DE VRIENDT . . .
8ste febr. 1605
-----------------------------------------------------Jacques POLLET, overl. Dronghene voor nov. 1603
fo 245
He.: Claere DE SCHUUTERE fa. Jooris
K.: Liefken, Lijnken, Vyncken ende Jacquemijne POLLET = 2 jr.
V.P.: Adriaen DE WULF ende V.M.: Lieven DE HUVETTERE
Gheconquesteerde goedijnghen. Een behuysde hofstede in baerlevelde in Dronghene groot
een ghemet noort oost sheeren strate zuyt dhoyrs Lieven DE CUPERE
Guillaeme YDE in huwelick hebbende der weesen moedere . . .6de nov. 1603
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Compareerde in persoone Roelandt DHERDE fs. Jacops de welcke kende fo 249
lijde ende verclaersde wel ende deuchdelick vercocht thebbene an Jan VAN VLAENDEREN
dheelft van een hofstede groot 300 roeden metten huysijnghen ende edificien daerop staende
gheleghen binnen deser prochie anden varentdriesch ende voorts dander partijen daermede
gaende en hem competerende vuter versterfte van joncvrauwe Livijne DE VETTERE(svetters)
groot tsamen mette heelft van de hofstede in gronden van erfven tot neghen bunderen en alf
ende daervan de specificatie hier volght
Gronden van erfven gheleghen binnen de prochie van Dronghene ghecommen van joncvrauwe
Margriete VAN CAMPE grootmoeder van wijlent joncvrauwe Lievine DE VETTERE conforme
den SVG van Copken ende Pierken DE VETTERE Jacops kinderen bij Margriete VAN CAMPE
zijne huysvrauwe ende ghepasseert op den 8ste ougste 1601 ende nu toecommende bij den
overlijdene van joncvrauwe Lievijne DE VETTERE, Roelandt DHERDE fs. Jacops
Alvooren tderde van de behuusde stede ten varentdriesch groot 350 roeden. Item 700 roeden
landts in twee sticken jeghens tgoet over es nu een stick ende gheheeten tvierendeel.
Item 500 roeden gheleghen jeghens tgoet over aen tsteecken. Item 5 ghemeten in een stick achter
thof. Item 400 roeden bachten de goede gheleghen thenden bollaerts bilck. Item een ghemet landts
gheleghen bachten Simoens VAN DE MORTEL stede neffens de wech naer Nevele nu in pachte
gebruuct bij Adriaen DIERICX. Item 800 roeden gheleghen op daude weede. Item 500 roeden
bachten daude weede an tdoorestyck. Item 582 roeden bachten de aude weede op den brouck
Item in den vendt twee ghemeten in vier sticken
Gronden van erfven tsamen binnen huwelick ghecocht
Eerst tderde in de voorschreven stede ten varentdriesch groot int gheheele 300 roeden.
Item bollaert bilck groot 800 roeden gheleghen anden varentdriesch. Item 1600 roeden in den
boelaere. Item 750 roeden meersch in de voorde meersch ende cauter bij halewijns hospitael
Item de vijf ghemeten broucx metten biloken daeranne gheleghen es nu al een ende es groot
tsamen twee bunderen . . .
...
...
...
ste
Aldus ghedaen ende wettelick ghepasseert op den 22 aprilis 1605
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Tobias VAN DE GEJUCHTE fs. Jans
fo 252
welcke kende lijdde ende verclaersde wel ende deuchdelick vercocht thebben Jan DE KEUNINCK
fs. Jacobs een hofstedeken ghestaen ende gheleghen in de beecstrate groot een alf ghemet ofte
daerontrent zuut ghelant de voorseyde strate west den vercoopere, noort een wech streckende den
langhen dam van Vinderhaute oost Willem GOETHALS
...
29ste nov. 1601
-----------------------------------------------------Reg. 276 Contracten en wettelijke passeringen en staten van goed (1606-1611)
(onderhouden bij Gillis COLIJN fs. Laureyns als greffier)
Lieven COCKUUT fs. Martins, overl.Dronghene voor dec. 1605
fo 5
Wdnr in (1ste x) van : Cornelie VAN DER LEYEN fa. Boudens
K.(1ste x): Segher, Gillis ende Cornelie COCKUUT
Wdnr in (2de x) van : (niet gegeven)
He.(3de x): Anna VAN RENTERGHEM sijne 3de ende leste huysvrauwe
K.(3de x): Christiaen, Denijseken, Hansken, Cathelijnken, Lievijntken ende Janneken COCKUUT
Voochden: Dominicus COCKUUT ende Segher YDE fs. Joos
Gronden van erfven van soverleden sijde commende
Eene behuysde hofstede groot in erfven vijf ghemeten ofte daerontrent met deen heelft van de
catheylen als huusijnghen ende boomen daerop staende oost ende zuut ghelant Jacob
HENIEBLOCK de jonghe ende de weduwe van Mr. Jacob HENIEBLOCK doude noort de
luchterstrate danof dander heelft van de huusijnghen competeren Anna VAN RENTERGHEM
Item eenen bulck lants groot ontrent een ghemet ligghende voor de hofstede
Item een partije lants ghenaempt den doorneplas groot ontrent 500 roeden ligghende ommegracht
west de doorenplas strate noort dhoirs van Joncheer Joos DE GRUUTERE oost ende west
Joos BOTERMAN, item een partije meersch groot 117 roeden en half zuut mijn eerweerde heer
den prelaet van Dronghene oost ende noort Zegher VAN OOST
15de dec. 1605
So hebben Burchmeestere ende Schepenen in officie dese te expedieren in behoorlicke vorme
op den 28ste sept. 1606 int volle collegie
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Joanna DE CUYPER (scuypers) fa. Francois, overl. Dronghene voor sept. 1606
fo 6v
Hr.: Andries DE MEYERE
K.: Fransken, Susannekin ende Grietkin DE MEYERE (smeyers)
V.P.: Jan FIERAERT ter causen zijnder huusvrauwe
V.M.: Jan DE CUYPERE fs. Francois voornoemt, oom
Gronden van erfven gheconquesteert staende huwelick
260 roeden lants ghenaempt het biestken ligghende in Dronghene oost Beernaert ende Jan
COCKUUT zuut de calene west Gillis CALLANT ende dhoirs Lieven VAN OVERWALE
noort tpouckstraetken, item een half ghemet meersch ghenoempt de zeept oost ende west
tgodshuus van poortackere binnen Ghendt zuut tcaleken noort de kinderen van Dominicus
VAN DE FONTEYNE, item 200 roeden lants in Landeghem op de cautere zuut Francois
VAN DE MOORTELE west Jan AERTS noort Catherine SNOUCX, hem competeert dhelft
deurgaende van een huus ghenaempt den boterpot, noch hebben de weesen tvierde deurgaende
van een huys met ghelijcke portie van de fruytboomen ghestaen an slijndonckdriesch danof
deen helft competeert Anteunis YDE ende dander vierde den hauder 28ste sept. 1606
-----------------------------------------------------SVG Joanna PIENS fa. Laureyns, overl. Dronghene voor juny 1606
fo 7v
Hr.: Gillis VAN DER STICHELE
K.: Liefken, Philipken, Copken, Hansken, Tanneken, Janneken ende Pierijntken
Voochden Jacques VAN DER STICHELE ende Lieven PIENS metten assistentie van Marten
SPEECKAERT
Gronden van erfven gheconquesteert staende huwelick
Eerst vier ghemeten meerschen gheleghen in de prochie van Afsne in hoomeersch oost de leye
zuut ende west mijn heere den prelaet van Ste Pieters , item een half bunder meersch ligghende
in blaermeersch in Dronghene . . .
...
17de juny 1606
-----------------------------------------------------SVG Cornelia COCKUUT fa. Lieven
, overl. Dronghene voor sept. 1606
fo 9
Hr.: Jan DE MUUTERE fs. Joos
K.: Mayken ende Tanneken DE MUUTERE
Voochden: Gillis COCKUUT fs. Lievens ende Mathijs MARTENS
Gronden van erfven van soverledene zijde commende
Vier ghemeten onder meersch ende zaylant ligghende ommegracht ghenaempt de wilde oost
de weduwe Michiel BRAKELMAN zuut Andries DE MEYERE west de calene ende noort
dhoirs Jan VAN MEEREN, item een ghemet lants op de boelenaere west den keerckwech ende
de weduwe van wijlent den raedtsheere Hieronymus DE BRABANT oost Francois VINCENT,
item 100 roeden bosch in moyenbosch ghemeene ende onverdeelt met diverssche persoonen,
item de vier deelen deurgaende van twaelfve van een ghemet ligghende ommegracht wesende
een behuysde hofstede belast met lalant ende bilevijnghe van Segher YDE fs. Joos, deselve
weesen blijven gherecht tot een 9de deel in gronden van erfven als Anna VAN RENTERGHEM
weduwe van den voornoemden Lieven COCKUUT fs. Martens de weesen grootvader was
SVG ghepasseert den 15de dec. 1605 . . .
...
28ste sept. 1606
-----------------------------------------------------SVG Adriaen DOBBELAERE, overl. Dronghene voor juny 1606
fo 10v
He.: Monijntken DE MUNCK (smuncx) fa. Jans alsnu in huwelick met Arent CLAEYS fs. Pieter
K.: Pierken, Gilleken, Liefken, Joosken, Gheerken ende Janneken DOBBELAERE ontrent 5 jr.
Voochden: Gheerolf DOBBELAERE fs. Jans ende Jooris DE MUNCK
Gronden van erfven ligghende in Dronghene deen heelft ghecommen van den overledenen ende
dander heelft mette houderigghe in huwelick vercreghen
Een behuysde hofstede gheleghen thenden de beeckstrate groot ontrent een ghemet noort daeranne
ghelant Lieven DE MUUTERE west de beeckstraete, item drij sticken lants gheheeten den
tarwebilcken groot tsaemen vijf ghemeten oost het boschstraetken west Jan VAN YDEGHEM,
ende Denijs CLAUTIER, item een oudt ghemet ghenaempt de langhe haghe west dhoirs van
Jan SIJMOENS oost de kinderen van Gheerolf DE MUNTERE . . . 15de juny 1606
------------------------------------------------------
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Pierijne VAN DE GHEHUCHTE fa. Willems, overl. Dronghene voor july 1606
fo 12
Hr.: Jan COCKUUT fs. Lievens
K.: Pierken, Willeken, Gheerolf, Vyntken ende Betken COCKUUT = 16 jr.
V.P.: Marten COCKUUT fs. Lievens ende V.M.: Willem VAN DE GHEHUCHTE oom
Gronden van erfven ghecommen van der weesen moederlicke zijde
Een bilck lants groot een half bundere ghenaempt den stekelbilck ligghende in de prochie van
Landeghem oost ghelant Loys VAN DE NESTE suut Jan DE CUUPERE noort het stekelbeeck
straetken, item binnen de prochie van Dronghene in den booris een vierendeel bunder lants oost
Pieter LIEBAERT west de 40 roeden ghehauden van dhoirs Joos DE GRUUTERE
Gronden van erfven bij den houdere in huwelick gheconquesteert
Een behuysde hofstede in Dronghene an slijndonckdriesch daer den houder jeghenwordich op
woont groot int gheheele een half ghemet
...
...
6de july 1606
-----------------------------------------------------Compareert in persoone Jan DE DOBBELEERE fs. Jacobs welcken
fo 25v
verclaersde vercocht thebbene an Pieter SCHELSTRATE fs. Gheerolfs een partije van
meersschen ghenaemt de nieuwen bulck groot een half bundere gheleghen in den oostgaver zuut
oost de calene noort oost de chartreusen zuut west Jacob NOTE . . . 9de maerte 1606
-----------------------------------------------------Compareert in persoone joncheer Charles DE COTTREL Amman Schaut ende
fo 26
ontfanghere van Dronghene de welcke verclaersde vercocht thebben an Jan DE DOBBELEERE
fs. Jacobs 700 roeden lants ligghende op halewijn cautere noort oost Jan DE MOERMEESTER
zuut de strate die loopt van de drie eecxkens naer halewijn . . .
9de maerte 1606
-----------------------------------------------------Compareert in persoone Tobias VAN DE GHEHUCHTE fs. Jans ende
fo 27
zijne huysvrauwe Lievine VAN DE GHEHUCHTE fa. Martins te kennen ghevende dat zij
belanct waeren ende zijn in Lievijne VAN HECKE wdwe van den voornoemden Martin VAN
DE GHEHUCHTE heurlieden moedere een rente van 4 £ gr. tsiaers den pennijnck 16e bij hem
comparant gheconstitueert ende verkendt op den 4de maerte 1606 . . .
In de marge
Den 11de april 1608 zijn ghecompareert in persoone Jan ende Lieven VAN DE GHEHUCHTE
metsgaders Guillame VAN CAUWENBERGHE in huwelick hebbende Johanna VAN DE
GHEHUCHTE tsamen hoirs van Lievijne VAN HECKE weduwe van Marten VAN DE
GHEHUCHTE haerlieden moedere was
-----------------------------------------------------Compareert in persoone Jan YCKET fs. Jans ende Lieven SUCAET
fo 35v
in huwelick hebbende Lievijne YCKET oock Jans dochter vervanghende Joosijne YCKET
weduwe van Adriaen LIPPENS haerlieder zustere ende medehoir in de versterfte van den
zelven vader ter eender zijde ende Cathelijne DE CLEERCQ (scleercx) fa. Gheerolfs
houderigghe bleven ter andere
...
...
26ste oct. 1606
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan FIERAERT fs. Jans ende met hem Catharine fo 36v
SNOUCK (snoucx) fa. Pieters zijne huysvrauwe welcken verclaersden vercocht thebben tot
proffijte van Jan DE MOMPERRE fs. Joos een rente van 30 sch. gr. tsiaers den pennijnck16e
Pieter DE MEYERE grootvader maternel was van Catharine SNOUCK
23ste nov. 1606
-----------------------------------------------------Kennelick zij allen lieden dat ghecompareert es in persoone voor Bailliu
fo 40
ende laeten van joncheer Philips VAN DEN KETHULLE als in huwelick hebbende joncvrauwe
Anna VAN DE KETHULLE fa. joncheer Willems in zijnen levene heere van Assche van hare
heerlichede binnen Dronghene Joos DE KEGHELE fs. Heindricx inwoonder van Ghendt de
welcke verclaersde vercocht thebbene an Franchois VINCENT fs. Bauduyns 100 roeden bosch
ghenaemt blomkens put den vercoopere toecommende bij coope van de hoirs van Nicasius
VAN HOUCKE gheleghen te baerlevelde noort Loys DE SCHEPPERE west Willem YDE
Causa uxoris zuut tbiesstraetken alleendelick belast met eene groote van drie parisis tsiaers
...
...
...
...
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Compareerde Lievine CORNELIS fa. Pieters weduwe ende houderigghe
fo 53v
ten sterfhuyse van Jan VAN VARESELE fs. Jans, de welcke verclaersde onder haer rustende
hebbende toebehoorende Pierken, Hansken, Gheerken, Charelken, Joosijntken ende Betken VAN
VARESELE haere kinderen, tjoncste kindt nu oudt zijnde 15 maenden, de somme van 8 £ gr.
vlaemsch zuyvere pennijnghen
...
Pieter VAN DE VOORDE ende Gillis CORNELIS als vrienden ende maghen ende ghesworen
deelvoochden,
...
...
28ste juny 1607
-----------------------------------------------------Kennelick zij allen lieden dat commen is voor Bailliu mannen van leene
fo 54
ende laten van joncheer Philips VAN DE KETHULLE in huwelick hebbende joncvrauwe Joanna
VAN DE KETHULLE filia joncheer Willems ende datte van zijnen hove ende heerelichede ten
Broucke bestreckende binnen Ste Maria Leerne, Adriaen DE WEERT fs. Jans houder bleven ten
sterfhuyse van Elisabeth VACX de welcke verclaersde onder hem rustende hebbende toebehoorende
Cathelijnken DE WEERT zijn dochterken nu oudt zijnde bet dan een jaer en half twelck hij ghehadt
heeft bij de voorseyde Elisabeth VACX zijne tweede huusvrauwe was de somme van 14 £ gr. eens
goede ende deuchdelicke schult
...
...
28ste juny 1607
-----------------------------------------------------Compareerde voor Bailliu ende Schepenen Loys HEBBRECHT in
fo 56v
huwelick hebbende Maria DOBBELAERE (sdobbelaers) fa. Pieters, Pieter DE PAPE fs. Gillis
ende Jan DE BAETS fs. Martens over hemlieden zelven ende vervanghende huerlieder medehoirs
in de versterfte van wijlent Anna GOETHALS fa. . . . kennende wel ende deuchdelick vercocht
thebben an Augustus HUDSEBAUT fs. Arents brauwer ende poorter der stede van Ghendt, die
den coop kendt ghedaen thebben voor hem ofte zijnen command alsulcke eene behuysde hofstede
als op hemlieden vervallen is bij den overlijden van de voorseyde Anna GOETHALS in haere
levene huusvrauwe van den voornoemden Pieter DE DOBBELEERE fs. Gillis ghestaen ende
gheleghen in dese prochie in de vierheckenen . . .
...
Loys HEBBRECHT over hem zelven als voocht van de weesen van Pieter DE DOBBELAERE
fs. Pieter, Pieter DE PAPE over hem zelven ende over Gillis DE PAPE, ende over de twee kinderen
van Guillame VAN LARE die hij hadde bij Anna DE BAETS, Guillame DE VREESE causa zijne
huysvrauwe, Jan DE BAETS, metsgaders Lambrecht DIERICX als ghetraut hebbende Lieivine
DOBBELAERE (sdobbeleaeren) fa. Pieter alle hoirs van wijlent Pieter DOBBELAERE fs. Gillis
doude, kenne bij desen wel ende deuchdelick vercocht thebben an Augustijn HUDGEBAUT of de
gonnen die hij inde erfenesse denomeren zal een huus mette erfve zoo tzelve gheleghen es binnen
de prochie van Dronghene binnen de vierheckenen oost ende zuut sheeren strate noort ende west
joncheer Chaerles DE COTTREL
...
...
Cornelis DHERTOGHE fs. Pieters te desen present als command ghedenomeert van de voorseyde
Augustijn HUDGEBAUT
...
...
12de july 1607
-----------------------------------------------------Op den 5de april 1607 zijn ghecompareert Andries DE MEYERE fs. Willems
fo 58
ende Claeys VAN RENTERGHEM met Mayken DE MEYERE (smeyers) zijne huusvrauwe
de welcke renunchierden als hoirs van de moederlicke zijde int sterfhuus van Tanneken VAN
ZEVERDONCK fa. Pauwels die hij ghehadt heeft bij Mayken DE COSTER (scosters) fa.
Maurus zijne huysvrauwe was, dat in proffijte van Jan ende Willem VAN DE GHEJUCHTE
metsgaders Jan COCKUUT fs. Lievens
...
...
1607
-----------------------------------------------------Margriete TOCH fa. Jans, overl. Dronghene luchteren den 6de meye 1606 fo 61v
Hr.: Jan DE WOLF
K.: Loysken, Hansken, Janneken, Sijntken, Pierijntken, Cathelijntken ende Joorijntken DE WOLF
V.M.: Lucas TOCH oom ende V.P.: Pieter DE WOLF oom
Gronden van erfven samen gheconquesteert
Een behuusde hofstede te Dronghene luchteren groot ontrent vijf ghemeten noort west ghelant
dhoirs Jan VAN MEERE oost de strate, item een half ghemet bosch gheleghen in moyen bosch
ter plaetse alsvooren . . .
...
Tjoncqste kindt alsnu oudt zijnde ontrent twee jaeren en half
...
25ste oct. 1607
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Catherine HOSTE fa. Adams, overl. Dronghene voor dec. 1607
fo 70v
Hr.: Daneels VAN DEN HEEDE fs. Gheerolfs
K.: Hansken, Zegherken, Pierken, Lauwerijntgen, Tanneken ende Maeyken VAN DEN HEEDE
V.M.: Laureyns OSTE ende V.P.: Nyclaeys SCHEPENS fs. Andries
Alvooren verclaeren de weesen toe te commen twee partijen van lande wesende der overleden
patrimonie te wetene een half ghemet op den boelenaere zuut Anthuenis YDE noort Pieter VAN
DE VOORDE ende oost den heerwech ende een ander groot één ghemet ende gheleghen binnen
de voornomde prochie commende metten noorthende op de paradijs gracht west Lieven VAN
DE FOREESTE noort oost Alvijn VILAIN . . .
...
13de dec. 1607
-----------------------------------------------------Sara DE RUDDER (srudders) overl. Dronghene voor 1608
fo 78
Wdwe (1ste x): Gheerolfs DE MUYTERE
K.(1ste x): Lieven ende Hans DE MUYTERE bij ghetijdighe oudde zijn selfs man metsgaders
Joosijne DE MUYTERE (smuyters) ghezelnede van Joos CORNELIS
Hr.(2de x): Lieven COCKUUT fs. Pieters, Sara DE RUDDER zijne eerste huusvrauwe was
K.(2de x): Pierken COCKUUT
V.M.: Lieven DE MUYTERE voornoemt ende V.P.: Joos COCKUUT fs. Pieters oom
Zoo heeft de weese bij successie van zijne moederlicke zijde ligghende ghemeene met zijne
halve broeders ende zusters het vierde deel deurgaende in dheelft van eene behuusde hofstede
op den driesch in de beeckstrate groot vier ghemeten noort de strate oost Gillis DE PAPE zuut
den cautercant ende den voornoemden driesch , item een half ghemet lants ghenaempt tgroote
stick ofte doorentken noort de chartreusen nu binnen eertijts buyten Ghendt zuut oost den
voornoemden Lieven DE MUYTERE, item dheelft van een stick lants groot twee ghemeten
danof den wederheelft toebehoort Lieven DE MUYTERE voorseyt gheleghen thenden de
beeckstrate voor dhofstede van wijlent Adriaen DOBBELEERE nu Arent CLAES causa uxoris
oost de bosstrate
...
...
...
31ste jan. 1608
-----------------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoonen Pierijne VAN VARESELE weduwe
fo 113v
van Franchois VAN DER LEYEN over haer zelven ende vervanghende Janneken VAN DER
LEYEN fa. den zelven Francois bij zijne eerste huysvrauwe, metsgaders Pierken ende Fransken
VAN DER LEYEN haere onderjarighe kinderen, Bauduwijn VAN DER LEYEN vervanghende
ende hem sterck mackende over tvoorseyde Janneken Pierken ende Fransken zijne broeders ende
zuster, Gheerolf CORNELIS in huwelick ghehadt hebbende Jacquemijne VAN DER LEYEN
fa. Francois ende zijne eerste huysvrauwe, vervanghende zijne kinderen, alle hoirs. Voorts Gillis
COCKUYT over hem zelven ende vervanghende Segher COCKUYT zijnen broedere, Jan
DE MUYTERE fs. Joos thuwelick ghehadt hebbende wijlent Cornelia COCKUYT vervanghende
zijne kinderen tsamen hoirs van Lieven COCKUYT fs. Martens. Te kennen ghevende alsoo zij
ghehauden ende belanct zijn in Joos VAN WONTERGHEM thuwelick hebbende Anna VAN
HULLE fa. Jan een rente van 20 sch. gr. tsiaers den penninck 16e vallende telcken kerstavont
ende dat Pierijne COCKUYT weduwe van Maurus VAN PARIJS de comparanten schuldich
ende ghehauden es eene ghelijcke losrente van 20 sch. gr. tsiaers . . .
12de maerte 1609
-----------------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoone Jan WILLEMS fs. Pieter ende met hem
fo 141v
Willemijne VRIENDTS fa. Jans zijne huusvrauwe ter eendere ende Jan DOBBELAERE fs
Jacobs ter andere. Desen 3de dec. zo kenne ick Jan WILLEMS vercocht thebben an Jan
DE DOBBELAERE een oudt ghemet lants voor de somme van 8 £ gr. en half ende de vrauwe
2 guldens voor svercoopers huusvrauwe een hooftcleet . . . . . .
14de jun. 1610
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Daniel ANDRIES fs. Berthelemeeus ende met hem
152v
Jacquemijne VAN GAVERE zijne ghezelnede welcke verclaersden te ratifieren ende confirmeren
alzulcke ghifte als zijlieden donatie inter vivos metter waermder handt ghedaen hebben in proffijte
van de drie onbejaerde kinderen van Lieven VAN HOUCKE voor Schepenen van ghedeele in
Ghendt den 19de july 1608 . Te weten in dheelft van 5 bunderen lants metten huuse ende bogaerde
daerop staende in de prochie van Dronghene in hueren bezeten bij Joos VAN DER LEEUWEN,
ende de zelve overdanckelick accepteerde . . .
...
lesten april 1610
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Compareerde in persoone Jan SCHAUTEETE als voocht van Lucas
fo 153
VAN WESTERGHEM fs. Melchior den welcke staende clachte ende verbodt dede op ende ten
laste van de naervolghende partijen van goede toebehoorende Loys VAN DEN NESTE causa
uxoris ligghende in de halewijnstrate, eerst op 1200 roeden lants ghenaempt het bogaerdeken,
noch op eenen bogaerd groot metten bilck lants daerneffens een bunder omme daeranne te
verhalene lossinghe ofte bezedt van eene rente van 3 £ gr. tsiaers den penninck 16e metten
verloopen croisen danof dependerende . . . . . .
...
5de meye 1611
-----------------------------------------------------Saluut met kennesse der waerhede doen te wetene dat wij als
fo 164
oppervoochden van de weesen van Pieter DOBBELEERE fs. Gheerolfs die hij hadde bij Marie
DE VOGHELEERE (svogheleers) zijne huusvrauwe was naer trapport ghedaen bij de voorseyde
weesen moedere ende de voochden Gheerolf DOBBELEERE fs. Gheerolfs metsgaders Daneel
DE VOGHELEERE ooms
...
...
5de nov. 1609
-----------------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoonen Marie DE VOGHELEERE weduwe
fo 165
bleven achter Pieter DE DOBBELEERE fs. Gheerolf ende Gheerolf DOBBELEERE fs. Gheerolf
metsgaders Daneel DE VOGHELEERE voochden van de onbejaerde kinderen van den
voornoemden Pieter DE DOBBELEERE te kennen ghevende hoe dat de weesen volghende
huerlieden staet als hedent alhier ghepasseert ende de houderigghe hebben deen heelft van een
partije landts gheleghen in Dronghene groot de zelve heelft naer het uytgheven van Lieven VAN
THUYNE ghezworene landtmeter der stede van Ghendt 470 roeden binnen huwelick
gheconquesteert streckende metten noortwesthende op de calene noortoost dhoirs Jan SIJMOENS
zuutoost de wederheelft van dese partie toebehoorende Omaer CURTVRIENDT ende Jan DE
MUYTERE fs. Gheerolfs, zuutwest Jan DE BAETS . . .
5de nov. 1609
ste
Hedent desen 25 meye 1609 zoo waren vergadert in goeden ghezelschepe fo 166
Pieter DE DOBBELEERE fs. Gheerolf ende Pieter BOSSCHAERT, alwaer Pieter DE
DOBBELEERE vercocht heeft an Pieter BOSSCHAERT ofte zijnen command een partije lants
commende metten noortwesthende op de calene . . . . . .
5de nov. 1609
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Willem DE WULF fs. Segher inzetene der prochie
fo 174
van haelter de welcke verclaersde vercocht thebben an Isabelle VAN RENTERGHEM weduwe
van Segher YDE ende apparanten hoir is van haeren overleden man alzulck recht ende actie als
hem competeert in een partije lants groot 500 roeden ghenaempt swalfs stede ofte den natten
bulck ligghende in dese prochie van Dronghene west streckende den kerckwech zuut dhoirs van
Mr. Arnaut van de visscherije noort dhoirs Jan VAN YDEGHEM . . .
29ste april 1610
-----------------------------------------------------Gheerolf DE WEERT overl. voor july 1610
fo 190v
He.: Cornelia DE BIL fa. Joos zijne tweede ende lest huysvrauwe
K.: Lievine, Tanneken ende Janneken DE WEERT
V.P.: Jan DE WEERT fs. Jans oom ende
V.M.: Berthelmeeus MEERE ter causen zijnder huysvrauwe, oom
Gronden van erfven hemlieden ghesuccedeert bij der aflivicheyt van haerlieden vader ende
hem te deele ghebuert jeghens Hans DE WEERT huerlieder halfven broeder.
Twee ghemeten en half lants in een stick van drie ghemeten ghenaemt de lancgavere gheleghen
in noorthaut ommecant ende ommegracht zuut Jan SCHAMP west de moerstrate, item 400 roeden
lants in een parcheel van 600 roeden ligghende op den cauter west joncheer Jacques VAN
ZILLEBEKE ghezeyt TACCOEN zuut Pieter YDE, item in de prochie van St Jans Leerne
125 roeden lants in leymeerch west den heere van Nevel oost Joos VAN DEN VELDE
Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelick der weesen moeder
200 roeden lants inde voorschreven 600 roeden op den cautere, item in de prochie van Ste Jans
Leerne 100 roeden lants in leymeersch zuut Dominicus COCKUUT, item 400 roeden lants ter
plaetsen als vooren west Christoffels DE MUUTERE . . .
...
15de july 1610
------------------------------------------------------

478

SVG

SVG

Vervolg Reg. 276 Contracten en wettelijke passeringen en staten van goed (1606-1611)
Pieter DE DOBBELEERE, overl. Dronghene
fo 192
He.: Maria DE VOGHELEERE fa. Lievens
K.: Gheeraert, Philips, Pierken, Joosken, Lievine, Cornelie ende Carelken DOBBELEERE
V.P.: Gheeraerd DE DOBBELEERE fs. Gheeraerd, oom
V.M.: Daneel DE VOGHELEERE oom
Gronden van erfven ghecommen van soverleden zijde gheleghen in Dronghene
De twee deelen van drieen van een hofstede gheleghen in de beeckstrate anden dries groot
ontrent een half ghemet, zuut ghelant den voornoemden Gheeraerd DE DOBBELEERE der
weesen oom, item een stick lants in den oostgaver groot 500 roeden west Gheeraerd DE
DOBBELEERE noort de gavergracht, item 25 roeden lants west an de vrauwe van Hansbeke
noort Jan DE MUUTERE, item een bulck lants groot twee ghemeten noort de beecstrate oost
Lieven DE VLIEGHERE, item 400 roeden lants noort de beecstrate west de chartreusen . . .
Gronden van erfven in huwelick gheconquesteert oock gheleghen in Dronghene
Eerst het ander derde van behuysde hofstede in de beecstrate, item een ghemet lants gheleghen
neffens de voorgaende partije in den oostgaver bij den overledenen ghecocht jeghens Gheeraerd
DE RIJCKE, item een half ghemet lants oost de paters van de societeyt Jesu binnen Ghendt
zuut den herwech commende bij coope van Jacob NOTE
...
5de nov. 1609
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jacques BUNDERVOET fs. Gillis ende met hem fo 198
Pierijne DOBBELEERE fa. Gillis zijn huusvrauwe dewelcke verclaersden vercocht thebben an
dheer Jan DE BACKERE fs dheer Berthelmeeus eene erfelicke rente van 2 £ 7 sch. 6 gr. tsiaers
den penninck 16e voor de somme van 38 £ gr.
...
...
Jan DE DOBBELEERE scomparante broedere
...
...
16de sept. 1610
-----------------------------------------------------Compareert in persoone Lieven DE WAGHENEERE fs. Jans ende
fo 203
Johanna SPEECKAERT fa. Martens zijne huysvrauwe ende als ghemachticht over Jan
CALLANT fs. Gheerolf bij procuratie speciale danof den teneur hier volght.
Is ghecompareert in persoone Jan CALLANT fs. Gheerolf dewelcke heeft ghestelt Lieven
DE WAGHENEERE fs. Jans hem ghevende volle macht auctoriteit ende special bevel
irrevocabelick ende zonder wederroepen, omme over ende in den name van hem comparant
te compareren voor de ghemeene vierschaere van Dronghene, ende aldar vut erfven te gaene
van alzulcke partijen van lande ende meersch als ligghende ghemeene ende onverdeelt met
Lieven DE WAGHENEERE ter causen van Johanna SPEECKAERT zijne huusvrauwe als
erfachtich hem comparant verstorfven van Johanna DOBBELEERE fa. Gheerolfs zijne moedere
ende datte tot profficte van Simoen OPSTAL, Jan DE KUENINCK fs. Jacobs ende andere die
als coopers daerinne gheerft zullen worden voor de somme ende conditie als bij de respective
contracten van vercoopinghe verhaelt es
...
...
...
16de sept. 1610
-----------------------------------------------------Compareerde voor de vierschaere van Baerlevelde ghenaempt het
fo 212
Vlaendersche haer bestreckende binnen de prochie van Dronghene, Landeghem ende daer ontrent
Gillis DE WEERDT fs. Gillis ende Willemine VAN HULLE fa. Gheerolfs zijne huysvrauwe
verclaersende schuldich te zijne Franchois VINCENT fs. Bauduwijns de somme van 40 £ gr.
vlaemsch in goede ghevalueerden ghelde, waervooren zij comparanten vercocht hebben anden
voornoemden VINCENT zijne hoirs ende naercommers een eeuwelicke ende erfvelicke losrente
van 2 £ 10 sc. gr. tsiaers den penninck 16e . . .
16de dec. 1610
-----------------------------------------------------Pierijne DE PAPE (spapen) fa. Lieven, overl. Dronghene voor nov. 1607
fo 213
Hr.: Roelant VAN DER MEERE
K.: Jacques VAN DER MEERE = ca. 4 jr
V.M.: Jan DE PAPE fs. Lievens oom ende V.P.: Jacob VAN DER MEERE, oom
Gronden van erfven ghecommen van soverledene zijde gheleghen in Dronghene
100 roeden erfve over tderde afghedeelt op de zuut west zijde van een behuusde hofstede ghestaen
op den slijndonckdriesch zuut oost aen den zelven driesch noort oost Pieter DE PAPE noort west
de weese van Jan DE SMET danof de andere twee derden competeren den voornomden Pieter
ende Jan DE PAPE de weese ooms . . .
...
8ste nov. 1607
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Arent VAN HOUCKE overl. Dronghen voor dec. 1610
fo 214
ste
Wdnr (1 x): Gherolfijne YDE
K.(1ste x): Zegher VAN HOUCKE zijn zelfs bedeghen
He.(2de x): Livine MAES fa. Gheerolfs
K.(2de x): Hansken, Lievinken, Tanneken, Lippinken ende Janneken VAN HOUCKE
Gronden van erfven daer der weesen vader erfachtich vut verstorven is
Deen heelft van een behuusde hofstede gheleghen anden helshouckdries alzo de zelve vercavelt
is bij Gillis VAN DER STICHELE ende Gillis VAN HULLE groot 500 roeden
Item een half ghemet lants in den ertbulck oost een driesken zuut den herwech
Item een half ghemet lants op Gapaert cautere noort Marten DE DOBBELAERE west de hoirs
Franchois VAN DER LEYEN. Item 100 roeden lants in Landeghem zuut een straetken oost ende
west es ghelant der weesen moedere, metsgaders deen heelft van 10 sch. gr. tsiaers den penninck
16e in profficte van de weduwe Jan CLAUS ende van ghelijcke heelft van 15 sch. gr. tsiaers in
profficte van de weduwe Balthazar VAN DER BEKEN ende dander heelft blijft ten laste vanden
gront die den voornomden Zegher ghedeelt heeft van Gheerofvijnken YDE zijne moeder op al
welcke partijen van gronden behaudt de hauderigghe haer blat van bijleve, midtsgaders haer
paert ende deel in het huus, schuere ende boomen . . . . . .
16de dec. 1610
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven CALLOOT fs. Willems ter eender zijde fo 215v
ende Izabelle VAN RENTERGHEM weduwe van Segher YDE ter andere
Alzo proces is hanghende tusschen Lieven CALLOOT heeschere ende Segher YDE verweerdere
ter causen van seker hofstede ligghende in de veerstrate inde vierheckenen noor de caulchije zuut
de leye oost Jan DE MEYERE WEST Dierick CAES, soo yst dat vanden voornomden processe
ghetransigiert ende verappointiert zijn Lieven CALLOOT over hem zelven ende vervanghende
Jacques PHILIPS in huwelick met Tanneken CALLOOT zijne zuster . . . 4de nov; 110
-----------------------------------------------------Compareerde voor de vierschaere van Baerlevelde ghenaempt het
fo 216v
Vlaendersche haer bestreckende binnen de prochie van Dronghene, Landeghem ende daer ontrent
Jan MOERE ghemachticht over Gillijne VAN RENTERGHEM fa. Gheeraert zijn huysvrauwe
ghepasseert voor Schepenen der prochie van Wackene den 15de april 1610 onderteeckent
Franchois CARDON metsgaders Jan BOM als ter onderschreven zake gheautoriseert over het
onderjarich kint van Joos VAN RENTERGHEM bij Schaut ende Schepenen der prochie van
Scheerheyndrixen in zuut beverlant bij acte van den 6de juny 1609 onderteeckent
Leyn JANSSENS beede te desen ghesien ende ghelesen de welcke verclaerden vercocht thebben
an Pieter VAN KERREBROUCK fs. Gheerolf een onbehuusde hofstede groot 100 roeden in de
prochie van Landeghem anden cappelle dries . .
.
...
18de juny 1610
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Joos YDE fs. Adriaens de welcke verclaersde
fo 217v
vercocht hebbende an Gheerolf HOSTE fs. Matheeus een behuusde hofstede gheleghen in de
schuyterstrate noort den melckwech van de laecke zuut Gillis CORNELIS noort west de
voornomde strate, noch een ghemet lants boven het paradijs oost den coopere zuut Pieter
CORNELIS noort de paradijs gracht . . .
...
21ste july 1610
-----------------------------------------------------Alzo proces ende gheschil was te rijzene tusschen Gillis VAN DER
fo 221v
STICHELE fs. Joos ter eendere ende Victor DE VREESE, Gillis DE BIL in huwelick met
Joozijne DE VREESE (svreesen) ende Jacquemijntken DE VREESE (svreesen) alle hoirs van
Willem DE VREESE ter causen dat men verstaet dat Lievine DE BIL (sbils) haerlieder
moeder was, zoude vercocht hebben zeker partijen van lande an wijlent Gheerolf HELAUT
die ghecommen zijn van Willem DE VREESE haerlieder vadere die naerderhandt te cavel
ghevallen zijn an Lieven HELAUT zijnen zone ende bij hem HELAUT nu vercocht zijn an
Gillis VAN DER STICHELE te weten een ghemet ende 30 roeden ghenaemt het hazelant
West de hofstede die den voorseyden STICHELE onlancx ghecoht heeft noort den varentdries
Oost Jan DE VREESE zuut dhoirs NORMAN, noch 1 ghemet gheleghen boven de waerandt
zuut Gillis GOETHALS in causen zijnder huusvrauwe . . . . . .
16de dec. 1610
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Compareerde in persoone Jan COCKUUT fs. Lievens thuwelick ghehadt
fo 224v
hebbende wijlent Pierijne VAN DE GHEJUCHTE fa. Willems zo over hem zelven als
vervanghende ende hem sterck maeckende over Jan VAN DE GHEJUCHTE fs. Willems
voornomt metsgaders Willem VAN DE GHEJUCHTE oock fs. Willems zone ende als oom
ende voocht met Marten COCKUUT van Pierken, Willeken, Gheerolfvijnken ende Betken
COCKUUT fii Jan bij de voorseyde Pierijne VAN DE GHEJUCHTE zijne 1ste huusvrauwe.
Te kennen ghevende dat de comparanten met Jan VAN DE GHEJUCHTE als hoir van
Tanneken VAN ZEVENDONCK fa. Pauwels bij Maeyken DE COSTER (scosters) zijne
ghezelnede was belanct zijn an Joos VAN WONTERGHEM fs. Joos in huwelick met Anna
VAN HULLE alleene hoir van Jan VAN HULLE haren vader . . . 16de dec. 1610
-----------------------------------------------------SVG Tanneken DANENS fa. Adriaens overl. Maria Leerne int jaer 1603
fo 230
Adriaen DE WEERT
K.: Adriaen, Pierijntken, Marten ende Janneken DE WEERT
V.P.: Pieter YDE ende V.M.: Gillis DANENS
De baeten excederen de commeren de somme van 72 £ gr.
Gronden van erfven de weesen toecommende ghecommen van de moederlicke zijde
Een partije landts ligghende binnen de prochie van Sinte Jans Leerne in de gauwe groot
900 roeden aen de oostzijde is ghelant Daniel VAN SPEYBROUCK, noort POTTELBERGHE
west mijn heere VAN OOMBERGHE zuut Adriaen DHANENS
Gronden van erfven ghconquesteert staende het huwelick
Een behuysde hofstede met zeker partijen van lande daermede gaende gheleghen in de prochie
van Meyghem groot 6 ghemeten in coope vercreghen van de weduwe Bouduyn MANOUT
in pachte ghebruyct bij Jan VAN LEEUWE . . .
...
6de july 1606
-----------------------------------------------------Ghesien bij Schepenen ende vierschaere van Baerlevelde ghezeyt
fo 231v
tvlaendersche streckende in Dronghene Landeghem ende daer ontrent, den schriftelicken
heesch in wettelicke ghebannen vierschaere ghedient van weghen Gillijne DE RUYTERE
weduwe van Lieven VAN VARESELE, den Bailliu der selver heerlichede causa officy met
haer ghevoucht heeschers ter eendere jeghens Johanna VAN GHENDT weduwe van Lieven
GRIJP verweerderigghe ter andere . . .
...
26ste sporcle 1609
-----------------------------------------------------SVG Maria DE KUENINCK fa. Christoffels, overl. Dronghene voor nov. 1609 fo 232v
Hr.: Franchois VAN DE VOORDE fs. Bouduyn
K.: Bauken, Betken ende Mijntken DE KUENINCK ((skuenincx)
V.M.: Christoffels DE KEUNINCK fs. Anthuenis der weesen grootvader
V.P.: Jooris VAN DE VOORDE oom
Stelt hem zekere ende borghe ende zelve als principael Pieter VAN DEN VOORDE daude
ten desen present.
...
...
6de nov. 1609
-----------------------------------------------------SVG Pierijne VAN DE GHEJUCHTE fa. Willems overl. Dronghene voor july 1606
fo 235v
Hr. Jan COCHUYT fs. Lievens
K.: Pierken, Willeken, Gheerolfvijntken ende Betken COCHUY T
V.M.: Willem VAN DE GHEJUCHTE ende V.P.: Marten COCHUYT oom
Willem VAN DE GHEJUCHTE over hem zelven ende de zelve kinderen als hoir van Tanneken
VAN ZEVENDONCK fa. Pauwels bij Maeyken DE COSTER (scosters) ghehauden ende belanct
zijn an Joos VAN WONTERGHEM in huwelick hebbende Anna VAN HULLE alleene hoir van
Jan VAN HULLE haren vader eene rente van 20 sch. gr. tsiaers den penninck 16e vallende telcken
1ste meye bij wijlent den voornomden Pauwels VAN ZEVENDONCK in wettelick verkent ende
gheconstitueert in profficte van den voornomden Jan VAN HULLE met belofte van de te lossene
ofte souffisantelick te bezettene binnen drie jaeren ende hem coopere danof in handen te leveren
behoorlicke briefven zonder zijnen cost al volghende de letteren van verbande ghepasseert voor
mijn heeren van den rade in Vlaenderen . . . . . .
...
Dezen SVG staat ook op fo 12 van hetzelfde register
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Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij dezen doen Jan VAN DER VENNET
fo 236
ende Gillis VAN DER STICHELE van alle de handelinghe ende administratie die zijlieden
vuyt crachte van wettelicke procuratie hemlieden bij de weduwe ende apparante hoirs van
zaligher Segher YDE verleent van daten 25ste juny 1610 in ontfangen als in vuytgheven.
In de marge
Present de weduwe van Segher YDE gheassisteert met Christiaen VAN OOTEGHEM haren
broeder ende apparante hoirs van den zelven haren man namelick Joos, Willem ende Jan
YDE, Joos VAN WONTERGHEM ter causen zijnder huysvrauwe Anthuenis YDE,
Cornelis DE SMET, Arent DE SCHUYTERE, Willem CORNELIS ende Gheerolf VAN
LAKE alle viere ter causen heurlieden huysvrauwe actum den 16de july 1611
Eerst in ontfanghen zoo hier naer volght
Ontfaen van Jacques VINCENT over een jaerschare landpacht verschenen kerstavont 1609
30 sch. gr.
Item ontfaen van Gillis DE ROOZE in minderinghe van twee jaerscharen pachte tleste
verschenen kerstavont 1609
3 £ gr.
Item ontfaen van Jan DE VREESE over een jaer pacht verschenen kerstavont 1609
24 sch. gr.
Item ontfaen Arent Gillis VAN DER STICHELE over den coop van een stick zaylants gheleghen
op den cappelackere volghende het vuytwijzen van de vercoopijnghe a la aulche ghedaen
15 £ gr.
Item ontfaen van Adriaen DE WULF over den coop van een stick lants ghenaempt den grooten
bulck vercocht alsvooren
53 £ 12 sch. gr.
Item ontfaen van Anthuenis YDE over den coop van ontrent vier ghemeten mersschen
gheleghen in de lake vercocht als voren
115 £ 1 sch. 8 gr.
Item ontfaen van Cornelis DE SMET over den coop van een partije meersch groot vier ghemeten
200 roeden ofte daerontrent ghenaemt de puyemersch vercocht alsvoren 84 £ 11 sch. 8 gr.
Item ontfaen van Pauwels VAN DEN STEENE over den coop van een stick landts ligghende
op den boelenaere vercocht alsvoren
21 £ gr.
Item ontfaen van Lowijs HEBBRECHT over den coop van een ghemet meerschen gheleghen
in borgoye ghenaemt de langhe mersch vercocht alsvoren
15 £ 15 sch. gr.
Item ontfaen van Franchois VINCENT over den coop van een stick landts ghenaempt
mattenbulck vercocht alsvoren
17 £ gr.
Item ontfaen van den greffier van Dronghene over de penninghen die Jan AERNOUTS
ghenomptiert hadde over het eerste payement van de hofstede op de veerstrate die hij ghecocht
hadde jeghens Segher YDE boven het ghene dat den greffier aftrack van namptghelde
43 £ 5 sch. 4 sch.
Item ontfaen van Gillis VAN DER STICHELE over den coop van een oudt hofstedeken
gheleghen an kloyken vercocht alsvoren
10 sch. gr.
Item ontfaen van den zelven Gillis VAN DER STICHELE over den coop van 500 roeden
mersch ghenaempt tbedelf bij hem vuyten sterfhuys ghecocht alsvoren
32 £ 17 sch. gr.
Item ontfane van Jan DE DOBBELEERE fs. Gillis over een jaer meersch pacht van tbedelf
verschenen baefmesse 1609
2 £ gr.
Ontfaen van den Roelandt DE WULF over den coop van 800 roeden cauterlants in de
prochie van Vosselaere wezende oock vercocht a la haulche voor Schepenen van de lande
van Nevele
26 £ 18 sch. 4 gr.
Item ontfaen van den zelven DE WULF over den coop van 400 roeden meersschen ghenaemt
de langhe mersch vercocht alsvoren
26 £ 10 sch. gr.
Item ontfaen van den zelven DE WULF over den coop van 400 roeden cauterlants als
voren
10 £ gr.
Item ontfaen van Adriaen BAUDONCK over den coop van een hofstede gheleghen binnen de
prochie van Nevele anden leghelare vercocht alsvoren
70 £ 10 sch. gr.
Item ontfaen van Mr. Pieter COUCKE over den coop van 525 roeden mersschen ghenaempt
den hollant vercocht alsvoren
69 £ 10 sch. gr.
19de jan. 1613
Er zijn zo in totaal 10 blz. van ontvangsten en ook nog 14 blz. van betalingen
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Compareerde in persoone Ghelein DHOOGHE fs. Frans ende joncvrauwe 257v
Anna VAN DER BRUGGHEN fa. Gillis zijne huysvrauwe dewelcke verclaerden vercocht
thebben an Gillis WIEME fs. Maurus eene behuysde hofstede gheleghen op deze prochie
van Dronghene in de varentdriesch daer den coopere inne woont groot metten lande daermede
gaende twee bunderen zuyt den voornoemden driesch west ende noort dhoirs van joncvrauwe
Anna DE VETTER (svetters) oost Bauduyn DE SMET op de voorseyde joncvrauwe Anna
VAN DER BRUGGHEN vervallen bij den overlijdene van joncvrauwe Anna BISSCHOP lest
weduwe van Lieven DE DUSSELAERE haer grootmoeder maternel ende haer te deele ghebeurt
jeghens joncvrauwe Pirijne VAN STEENSTRATE weduwe van Jan VAN RENTERGHEM
heure moeye . . .
...
...
23ste juny 1606
-----------------------------------------------------Livine COCKUYT fa. Pieters, zijne eerste huysvrauwe was
259v
overl. Dronghene Baerlevelde ghezeyt tvlaendersche voor april 1606
Hr.: Lieven COPPENS fs. Jacobs de jonghe
K.: Hansken, Copken, Pierken, Martijntken ende Janneken COPPENS
V.M.: Pieter COCKUYT fs. Martens
V.P.: Lieven COPPENS fs. Jacobs doude
Bij vutcoope ende overeendraghene van de voochden belooft den houdere zijne kinderen vrij
zuver ende met op te legghene ende betalene de somme van 60 £ grooten
Den houder belooft zijne kinderen te onderhoudene van ate dranck cleederen caussens schoenen
lijnen wullen zieck ende ghezont deucht ende eere te lerene de knechtkens te doen leeren lesen
ende schriven al redelick ende tamelick
naer heurlieden staete . . .
Gronden van erfven ghecommen van soverledene zijde vuten sterfhuyse van wijlent Margriete
GOETHALS fa. Joos huysvrauwe van Pieter COCKUYT fs. Martens haere moeder was ende
bijdien de voornomde weesen gheheel ende alleene competerende metten laste van de
bijlevinghe van heurlieden vadere naer costume deser heerlichede
Eerst een half bunder landts ghenaempt den clauwaert met een bulcxken over dander zijde van
de strate west de chartreusen zuyt oost de strate ligghende onverscheen ende onverdeelt met
Gillis CORNELIS causa uxoris danof een half ghemet lalant es
Item bij de keete een ghemet landts daerinne dese weesen gherecht zijn totter eender heelft, oost
Jan PATIJN causa uxoris noort west den deynschen wech
Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert
400 roeden meersch in Dronghene gheheeten het gaverken noort Pieter COCKUYT oost Marten
COCKUYT west den houder wesende lalandt
Een partije meersch in Landeghem ghenaemt het gaverken oost noort den houdere west Pieter
COCKUYT fs. Lievens groot 200 roeden
Een bulcxken ettinghe in Landeghem groot 125 roeden oost ende zuyt Marten COCKUYT
Een partije gheleghen in Landeghem op Dackemeersch groot 250 roeden oost Pieter COCKUYT
fs. Martens zuyt den houder west Jan VAN DER VENNET fs. Lievens
200 roeden op Landeghem cautere zuyt oost Pieter VAN LAECKE noort de brugschen herwech
75 roeden in Landeghem boven puttemeersch noort west Pieter DE WULF causa uxoris
200 roeden bosch in Dronghen baerlevelde ghemeene ende onverdeelt met Pieter COCKUYT
fs. Martens ende de weesen van Gillis VAN OOTEGHEM hendende op het crovelt
800 roeden zaeylandt gheleghen op Landeghem ghenaemt veerens gulleken west Jooris
WILAEYS gheleghen in twee partijen deur den wech naer wavensbrugghe
Op halewijncauter in Landeghem 700 roeden zaeylandt oost den herwech zuyt Mauwers WIBO
west Franchois BAERT
Twee partijkens op Landeghem aneen gheleghen ghenoemt het Rot met een meersschelken groot
tsaemen twee ghemeten west Jan VAN DER VENNET fs. Lievens causa uxoris noort Jacques
WIJCHUYSE zuyt Marten COCKUYT
Aldus overbrocht verzekert ende wettelick ghepasseert ter maninghe van Pieter LANCZWEERT
Bailliu ende wijsdomme van Franchois VINCENT ende Franchois VAN DEN MOORTELE
Schepenen der voorseyde heerlichede op den 20ste april 1606
------------------------------------------------------

483

SVG

SVG

Reg. 277
Wettelijke passeringen en staten van goed (1610-1611)
Willem DANINS, overl. Dronghene Baerlevelde voor maerte 1610
fo 0
ste
He.(1 x): Cornelia WAELPOELS
K.(1ste x): Gheerolf HUDGEBAUT in huwelick met Lievine DANINS ende Pieter VAN
LOOCKENE ghetraut met Mayken DANINS
He.(2de x): Laurijne BLANCKAERT fa. Dominicq
K.(2de x): Hansken, Fransken ende Willemijntken DANINS
V.P.: Jacques DANINS fs. Willems haerlieden broeder ende V.M.: Adriaen HUYS, oom
Gronden van erfven binnen huwelick mette voorseyde Cornelia WAELPOELS ghecocht
ende eenighe ghecocht staende huwelick met Laurijne BLANCKAERT
Eene behuyst hofstedeken groot 100 roeden gheleghen in Dronghene op dese heerlichede
zuyt oost de strate west ende noortoost de erfghenamen joncheer Lieven DIERICX
In de zelve prochie zeven vijfentwintich roeden landts op halewijncautere ghezeyt den wijck
zuyt oost de weduwe van Dominicus VAN DER HAGHEN noort Adriaen GRIJP
Binnen de zelve prochie 100 roeden bosch gheleghen onder dese heerlichede belast met zeker
even rente an den heere prelaet
...
...
4de maerte 1610
-----------------------------------------------------Gillis CORNELIS, overl. Dronghene voor nov. 1610
fo 1
He.(1ste x): Joozijne VAN DER HAGHEN
K.(1ste x): Joos ende Pierijne CORNELIS
He.(2de x): Barbara VAN SINT THOMAS
He.(3de x): Cathelijne COCKUUT alsnu in huwelick met Joos VAN DER DONCT
K.(3de x): Gheerken, Pierken ende Janneken
V.P.: Joos CORNELIS voornoemt ende V.M.: Joos COCKUUT
Gronden van erfven ghecommen met huerlieden halfven broeder ende zuster
Twee vierendeelen deurgaende van 180 roeden erfve wesende dheelft van een behuusde hofstede
met dheelft van de catheylen als huusinghen stallen ende boomen ende duvecot in de hasselt op
de oude leye danof dander heelft competeert Catherine COCKUUT
Item ghelijcke portie in 756 roeden lants gheleghen ter plaetse west ende zuut den voetwech
Een stick zaylant ligghende alsvoren groot 791 roeden zuut de hofstede van Anthuenis YDE,
west de hofstede van Gillis DE NAEYERE, item ghelijcke portie in 93 roeden lants ghenaemt
de strepe ligghende ter plaetse, item ghelijcke deelen in 200 roeden in blaermeersch zuut Gilbert
VERZOCHELT noort Jan VLERICK west den heleghen gheest van Dronghene, noch ghelijck
deel in 100 roeden in neerblaermeersch oost de bevrijtgracht, item binnen de prochie van Sinte
Denijs ghelijcke deelen in twee ghemeten lants ghezeyt in de berghen noort west den herwech
naer Cortrijcke oost den keerckwech, der weesen vader heeft deen 4de van voorseyde twee
vierendeelen voor huwelick ghecocht jeghens Gheeraerd CORNELIS zijnen broeder . . .
Voorts de weesen een ghemet lants ligghende op Dronghene cautere noort ende west Pauwels
KIECKENPOOST . . .
...
...
16de dec. 1610
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jacques VAN LAKE fs. Pieters dewelcke verclaerde
fo 3v
vercocht thebben an Jan CHRISTIAENS een partije lants gheheeten den tweebulck groot een
bundere gheleghen in Landeghem in de doode manstrate sorterende ter heerlichede van
Baerlevelde ghenaemt het Vlaendersche west dhoirs van Joos VAN DER VERRE noort Niclaeys
VAN RENTERGHEM oost het keerckelant van Landeghem . . .
...
Bij consente van de contractanten daerinne gheerft Gheerolf VAN RENTERGHEM fs. Jans te
desen presentende accepterende metten laste ende doende de betalinghe 8ste juny 1610
-----------------------------------------------------Compareerde voor Bailliu ende Schepenen van der heerlichede van
fo 4
Baerlevelde in persoone Johanne COCKUUT fa. Andries weduwe van Jan WIJCHUUS
gheassisteert met Jan WIJCHUUS haren zone ende Michel CORIS haren schoonzone dewelcke
verclaerde vercocht thebbene aen Gheerolf VAN RENTERGHEM fs. Jans een stick lants
ghenaemt den walsmeersch groot 786 roeden noort joncheer Jacques VAN RIJBEKE oost
dhoirs van Joos VAN DER VERRE zuut Gillis VAN MALDEGHEM west sheeren strate belast
alleenlick met 2 gr. 3 penninghen parisis tsiaers . . . . . .
1ste july 1610
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Joosijne DE SMET (smets) fa. Jans ende Elisabeth HOSTE (zij leeft nog) fo 12
overl. Dronghene voor febr. 1611
Hr.: Lieven DE VREESE
K.: Pierken, Hansken ende Betken DE VREESE
Voochden: Jan DE VREESE fs. Lievens ende Gheerolf HOSTE fs. Matheus
Gronden van erfven van de moederlicke zijde
Een onbehuusde hofstede gheleghen in de Asselt streckende metten zuut oost hende anden
driesch noort de hoirs van Lieven DE RUTERE groot een ghemet, item 500 roeden gheheeten
den overackere zuut het leen van joncheer Charles COTTREL ampman deser prochie west
dhoirs Pieter LIEBAERT noort den waghenwech oost het landt van Jan THIJS
Item 75 roeden in een stick lants groot een ghemet an het leykin . . .
Gronden van erfven tsamen ghecocht ende gheconquesteert
Een hofstede staende anden varentdriesch groot met bulcxken lants tsamen 200 roeden, west
den voornomden driesch noort Cornelis DE PAU oost Jan DE DOBBELAERE fs. Gillis
De hofstede belast boven de heerlicke rente met 3 £ gr. tsiaers den penninck 16e ancommende
De weduwe van Jan HELAUT doude . . .
...
17de febr. 1611
-----------------------------------------------------Compareeerde in persoone Willem YDE ende Johanne DOBBELEERE
fo 15
(sdobbeleers) zijne ghezelnede metsgaders Jaspar VAN DEN BURNE met Joosijne
DOBBELEERE (sdobbeleers) zijn huusvrauwe beede Martens dochters vercoopers ter eender
ende den voornomden Marten DOBBELEERE heurlieden vadere coopere ter andere
Den 26ste in sporcle 1611 zijn veraccordeert ten huuse van Gillis WIEME binnen Dronghene
Marten DOBBELAER ter eender, Willem YDE ende Jaspaert VAN DEN BURNE ter
andere zijde, alwaer Marten DOBBELAER ghecocht heeft jeghens Willem YDE ende VAN
DEN BURNE al het recht cause ende actie dat hemlieden toebehoort ofte zoude competeren
ter causen van haerlieder huusvrauwe Janneken ende Joosijnken DOBBELAERE filii Martens
hemlieden verstorfven bij den overlijdene van Janneken VAN DER CRUUSEN haerlieder
moeder was metsgaders het conquest goed ende haer part ende deel in de naervolghende
partijen. Eerst vier ghemeten ende 100 roeden lants oost de weduwe ende hoirs Loys VAN
OVERWALE, item een half bunder meersch gheleghen in de laecke oost dhoirs Philips VAN
DER VINCT, item een ghemet lants nu wesende een hofstedeken noort Pieter BULTINCK
zuut Gheerolf HOSTE ter causen zijnder huusvrauwe west de schuuterstrate, item een ghemet
ghenaemt het leyken oost het loofstraetken, item in een behuusde hofstede groot 200 roeden
noort Loys VAN DER CRUUSEN oost ende zuut de schuuterstrate . . .
17de maerte 1611
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DE WULF fs. Loys, Lucas TOCH ende
fo 23v
Joosijne DE WULF fa. Loys zijne huusvrauwe metsgaders Joos SCHELSTRATE fs. Gheerolf
ende Johanne DE WULF zijne ghezellenede verclaerden vercocht thebbene an Pieter DE WULF
fs. Loys voornomt huerlieder broeder, partijen van lande gheleghen in Dronghene mits den
overlijden van Lauwerijen DE WULF (swulfs) heurlieden zuster was . . . 19de meye 1611
-----------------------------------------------------SVG Magdaleene DOBBELAERE (sdobbelaers) fa. Gillis
fo 27v
overl. Dronghene voor july 1611
Hr.: Lieven DE VLIEGHERE
K.: Tanneken, Leentken, Janneken, Martijntken ende Vyntken DE VLIEGERE
metsgaders Grietken VAN DER EECKEN fa. Jans de voorseyde weesen halve zuster die
hij hadde bij Magdaleene haerlieder moedere
V.M.: Pieter DE DOBBELEERE ende V.P.: Pieter BRUNEEL
Gronden van erfven ende besette rente daer Magdaleene erfachtich vute verstorfven is
Eenen bulck landts ghenaempt ten bossche oost ghelant Daniel VAN SPEYBROUCK causa
uxoris zuut de paters van de Societeyt Jesu west Courtois bosch groot 500 roeden
Een stick landts ghenaempt de bruygom groot 400 roeden zuyt ende noort de strate
Dheelft van een stick landts op den cautere ghenaempt het langhe ghemet 550 roeden
Een behuysde hofstede inde beeckstrate daerment heet de vijfhofsteden noort de beeckstrate oost
de weduwe Pieter DE DOBBELAERE fs. Gheerolf groot 100 roeden . . . 5de sept. 611
------------------------------------------------------
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Compareerde in persoone Pieter CORNELIS fs. Arents houdere ten sterfhuyse
35v
van Christoffelijne VAN HECKE fa. Jans zijne huusvrauwe, den welcke verclaersde onder
hem rustende hebbende toebehoorende Janneken, Lievijntken ende Pierijntken zijne
kinderen de somme van 15 £ gr. vlaemsch goede ende deuchdelicke schult ghesproten
over den vriendelicken vutcoop van dheelft deurgaende van alle de meuble ende cathelicke
goedinghen ten sterfhuyse van der weesen moedere bevonden.
Deelvoochden: Joos VAN LEEUWE ende Arent CORNELIS . . .
7de july 1611
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Catheline HOSTE fa. Matheeus weduwe van
fo 45
Gillis DE CLEERCK , vercooperigghe ende Gheeorlf HOSTE haeren broedere coopere
Den 16de nov. 1611 zijn vergadert gheweest in goede ghezelschepe ten huyse van Gheerolf
OSTE fs. Matheeus alwaer Catheline OSTE zijn zuster vercocht heeft an den voornomden
Gheerolf haeren broeder alzulcke partijen van gronden als haer te cavel ghevallen zijn bij het
overlijden van haeren vader, eerst een hofstede groot een half ghemet noort dhoirs van Jan
DE VREESE oost de straete zuyt Pieter VAN DE VOORDE, item noch een partije oost de
zelve hofstede groot 200 roeden
...
...
...
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Adriaen DE VEY ende Johanne LAMBRECHT fo 47v
zijne ghezelnede metsgaders Godefroot VAN DEN ABEELE ende Catheline LAMBRECHT
zijne huysvrauwe beede Daniels dochters, dewelcke verclaerden vercocht thebben an Jacques
COCKUYT fs. Pieters een stick landts groot 200 roeden gheleghen int gheweste van halewijn
noort de strate west dhoyrije van Jan JOORIS oost Jacques COCKUYT , de voorseyde
Johanne ende Catheline LAMBRECHT verstorfven bij den overlijdene van haerlieden vadere
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Gillis LEM fs. Anthuenis houdere ten sterfhuyse fo 50
van Magdaleene GRIJP fa. Passchier zijne ghezelnede was, dewelcke verclaersde onder hem
rustende hebbende toebehoorende Hansken ende Passchijntken zijne kinderen, de somme van
12 £ gr. vlaems zuyvere penninghen. . . .
...
Marten LEERMIJTE fs. Joos anderzweer van de moederlicke zijde ende ghezworen deelvoocht
van de weesen, metsgaders Passchier GRIJP fs. Gheerolfs grootheere ende Jan LEERMIJTE
fs. Jans cousin . . .
...
...
15de dec. 1611
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Tanneken GILLEROENS huysvrauwe van
fo 59v
Robert ROBERTSENS te vooren weduwe van Franchois VAN DER GRACHT dewelcke
anden zelven haeren man ghegheven heeft last macht procuratie speciale ende irrovecable
omme te vercoopen alzulcke deelen van gronden van erfven als haer zijn competerende
gheleghen zoo binnen deser stede van Ghendt als binnen de lande van vlaenderen . . .
renunchierende van alle ecxeptien privilegien ende benficien van rechte die haer in contrarien
van desen zouden moghen te bate commen . . .
...
...
28ste nov. 1611
-----------------------------------------------------Jan CORNELIS fs. Gheerolf, overl. Dronghene voor meye 1612
fo 83v
ende Lievijne NEYT fa. Lieven overl. Dronghene voor meye 1612
K.: Jacques, Joozijntken ende Pierijntken CORNELIS
V.P.: Gheeraert CORNELIS ende V.M.: Pieter NEYT, oom
Gronden van erfven daervan heurlieder moeder erfachtich ghestorfven es
Twee partijen ligghende in Wondelghem bij den muelenwal van Jacques NEYT te weten
teerste parcheel groot 150 roeden ende het andere groot 60 roeden
Item 170 roeden landts gheleghen buyten de brugsche poorte bij mautpots muelene oost ghelant
Pieter NEYT zuyt de hoirs van Mr. Willem VAN DER ZIJPE sorterende onder de heerlichede
van westerghem, danof pachter is den voornomden Pieter NEYT
Item 178 roeden landts ligghende boven de vennet oost ghelant de kinderen van Jan MAES
west den voornomden Jacques NEYT ende pachter den voornomden Pieter NEYT
Het 7de deel in een parcheel bosch gheleghen bij papenlanghen bosch in waesschoot groot een
ghemet 75 roeden oost ghelant Segher DE BRABANDERE . . .
1ste juny 1612
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Compareerde in persoone Cornelis DE SMET fs. Lievens,
fo 87
Philips VAN KERREBROUCK fs. Gheerolfs, Lieven VINCENT, Gillis MEERE fs. Willems
ende Gheerolf VAN LOOCKENE fs. Gheerolfs al tsamen hoirs van Hansken SMET fs. Jans
dewelcke verclaersden vercocht thebben an Sijmoen OPSTAL fs. Jans een partije bosch groot
1000 roeden ligghende in Dronghene neffens tgijzelstraetken zuyt ghelant de hoirs van Jacob
HUEREBLOCK noort de erfghenaemen van Michiel BRAKELMAN, hierinne begrepen eenen
Cheyns daerop dat de weduwe van Joos BULTINCK wonende is . . . 24ste meye 1612
-----------------------------------------------------Margriete COCKUYT fa. Gillis, overl. Dronghene Baerelvelde voor febr. 1612
fo 87v
Hr.: Jan VAN LAKE
K.: Willem, Lieven, Pierken, Gheerken, Hansken, Karelken, Catheline ende Maeyken
V.M.: Dominicus COCKUYT, oom ende V.P.: Pieter VAN LAKE, oom
Gronden van erfven daer der weesen moedere erfachtich vute verstorfven is
Twee ghemeten 40 roeden landts gheleghen in Dronghene op halewijn cautere ghenaemt het
eeckstick oost ghelant mijn heere den president LIEBAERT zuyt Joris BOTERMAN noort
Marten COCKUYT alleenlick belast met heerlicke rente zonder meer commers
Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert
200 roeden meersch in Landeghem gheleghen in muysdale west Olivier VAN DER HAGHEN
oost Marten CLAEIS noortwest de calene in coope vercreghen van Joanna COCKUYT wdwe
van Jan WIJCHUYS anders niet belast dan met heerlicke renten zonder meer
In de prochie van Meerendre een half ghemet landts in blommaertwijn oost den blommaertwijn
bosch zuyt den houder noort de erfghenamen van Jan HELAUT bij den houder ghecocht
jeghens de hoirs van Pieter COCKUYT fs. Willems . . .
...
9de febr. 1612
-----------------------------------------------------Daniel VAN DEN HEEDE overl. Dronghene voor oct. 1611
fo 89
Wdnr van (1ste x): Catheline OSTE zijne eerste huysvrauwe was
K.(1ste x): Hans, Segher, Pierken, Laurijntken, Tanneken, Maeyken VAN DEN HEEDE
He.: Johanne DOBBELEERE fa. Gillis (dobbeleers)
K.: (2de x): Marten ende Gillijntken VAN DEN HEEDE
V.P.: Niclaeis SCHEPENS ende V.M.: Laureens OSTE ende Gheerolf VAN BEVERE
Gronden van erfven van soverledene zijde commende
Het derde van 200 roeden landts gheleghen in Dronghene op den helshouckdries ghemeene ende
onverdeelt metten voornomden Niclaeis SCHEPENS ende de weesen van Franchois SCHEPENS
die dander twee deelen zijn competerende west de strate
Stelt hem zeker ende borghe Gillis DOBBELEERE haeren vadere te desen present ende mede
comparerende . . .
fo 89 = 20ste oct. 1611 en fo 90 = 11de febr. 1612
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven DOBBELEERE fs. Martens dewelcke
fo 92
verclaersde vercocht thebben an Marten DE DOBBELEERE zijnen vader voornomt een stick
landts ghenaemt den crommen houck Bouduyn VERLEYEN ghelant zuytwest den brugschen
herwech noort ende noch een stick lants gheheeten het looken oost het loostraetken, Jan DE
CUYPERE zuyt ligghende binnen dese prochie van Dronghene belast met heerlicke renten van
oudts tijden daer vuyt ghegaen hebbende
...
...
5de july 1612
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone voor Bailliu ende Schepenen van Baerlevelde
fo 93
Guillame, Jan ende Daniel PLAETSAERT filii Daniel metsgaders Pieter CLAEIS fs. Pieters
in huwelick hebbende Elisabeth PLAETSAERT fa. Daniel de welcke over hemlieden zelven
ende vervanghende Laureyns PLAETSAERT heurlieder broedere al tsamen hoirs van
Margriete PLAETSAERT weduwe van Jan SPEECKAERT heurlieden oudde moeye was
verclaersden vercocht hebbende an Franchois VAN DE MOORTELE fs. Jacobs de vijf deelen
deurgaende van zesse van een partie bosch groot 500 roeden gheleghen in Dronghene in het
gheweste van Baerlevelde, oost ghelant Guillame YDE causa uxoris zuyt de baerleveltstrate
noort mijn eerweerde heere den prelaet van Dronghene
5de july 1612
------------------------------------------------------
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Jooris MUYSHONDT fs. Jan ende Janneken BUCS
fo 106
overl. Dronghene voor sept. 1612
He.: Lijsbette DE VREESE (svreesen)
K.: Hansken, Janneken ende Vyntken metsgaders de ghene daer dhauderigghe mede bevrucht
is ghebleven
V.P.: Philips VLERICK ende V.M.: Jan DE VREESE fs. Jans
Gronden van erfven de weesen vadere erfachtich vut verstorfven es ende op hem vervallen bij
den overlijdene van Janneken BUCS zijne moedere onverscheen met Jan MUYSHONDT
heurlieder grootvader
Dese zijn weesen gherecht in het rechte 4de deel van eene behuysde hofstede gheleghen an den
bassebeeckdries groot 200 roeden zuyt den dries ende noort den voornomden Jan MUYSHONDT
oost Christoffel DENIJS
Een ghelijck 4de deel in een ander behuysde hofstede gheleghen op dander zijde van den zelven
dries groot 100 roeden west de weduwe VAN DER SCHAGHEN noort den dries
Een ghelijck 4de deel in een ghemet landts gheleghen thenden de groote stede
Een ghelijck 4de deel in 150 roeden zaeylandts ghenaemt den waermoeslochtinck . . .
Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert
400 roeden zaeylandts gheleghen op den boelenaere oost den wech noort Gillis CALLANT west
den kerckwech zuyt Jan DOBBELEERE fs. Jacobs . . .
...
13de sept. 1612
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Bouduyn DOBBELEERE fs. Jans dewelcke
fo 121
verclaersde vercocht thebben an Martin LIEBAERT fs. Pieters 2 partijen van landen gheleghen
binnen Dronghene op den wijck van slijndonck ommecant ende ommegracht groot tsamen 500
roeden noort oost tGodshuys van poortackere binnen Ghendt west Lieven DE MEYERE fs.
Pieters zuut oost de caelene . . .
...
...
13de dec. 1612
-----------------------------------------------------Compareerde Emond DE MEYERE fs. Gheerolf bij zijnder ghetijdighe van fo 125
bet dan 30 jaeren ende Pieter CLAEIS fs. Pieters met Cornelia DE MEYERE fa. Gheerolfs
voornomt zijne huysvrauwe de welcke verclaerden vercocht thebben an Philips VAN
KERREBROUCK een partije landts groot een oudt ghemet gheleghen int gheweste van Slijndonck
daerment heet den mijlackere noort tgoede van tGodshuys van poortackere binnen Ghendt zuyt
Andries DE MEYERE fs. Pieters oost de coopere
...
...
31ste dec. 1612
-----------------------------------------------------Cornelia VAN LAERENE overl. Dronghene voor 1613
fo 128v
Hr.: Philip DE PAPE
K.: Hansken ende Cathelijnken DE PAPE
Voochden Antuenis VAN DAMME ende Lieven COCKUYT fs. Pieters
Zo hebben de wesen bij succesie van de moederlicke zijde eene behuysde hofstede in de
beeckstrate groot in erfven een half ghemet noort streckende ant clooster goed van Dronghene,
item een partije landts groot 250 roeden neffens de hofstede noort tclooster goed van Dronghene
zuyt Willem COCKUYT, item een bosschelken daerneffens groot een half ghemet . . .
De weesen competeert de somme van 10 £ gr. eens hemlieden verstorfven van Joozijne VAN
RENTERGHEM heurlieden grootvrauwe was jeghens Willem COCKUYT fs. Jans houdere
ten sterfhuyse van de selve Joozijne, welcke 10 £ gr. berusten onder den voornomden Willem
COCKUYT zo hij te desen present bekende . . .
...
17de jan. 1613
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter LANCZWEERT fs. Pieters ende met hem fo 130
Magdaleene DE PAPE (spapen) fa. Gillis zijne huysvrauwe de welcke kenden ende verclaersden
wel ende deuchdelick ghehauden ende belanct zijnde in Joos PATHEET fs. Anthuenis coopman
binnen Ghendt de somme van 32 £ gr. ghesproten over den coop ende leveringhe van de wijne
ende anderssins belovende hem dezelve somme te betaelene . . .
1613
------------------------------------------------------
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Compareerde in persoone Gheerolf DE SCHUYTERE fs. Wouters houdere fo 141v
ten sterfhuyse van Johanna VAN HECKE dewelcke verclaersde onder hem rustende hebbende
toebehoorende Hansken ende Liefken zijne kinderen de somme van 2 £ gr. eens zuyvere
penninghen. Deelvoochden zijn Cornelis VAN HECKE ende Christiaen WIEME fs. Maurus.
tjoncste kindt oudt zijnde vijf jaeren . . .
...
14de maerte 1613
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Franchois VINCENT fs. Bouduyns de welcke
fo 146v
verclaerde vercocht thebben an Lieven VINCENT zijnen zone een stick landts groot twee
ghemeten gheleghen op den boelenaere zuyt ghelant Jan MUYSHONDT west den herwech
noort mijn eerweerde heere den prelaet van Dronghene voormaels hem vercoopere
toecommende bij coope jeghens Jan DE GRUYTERE fs. Lievens alhier ghepasseert den
12de juny 1609
...
...
23ste meye 1613
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Elias DE BRABANDERE fs. Jacobs inzetene
der
fo 148
prochie van Hansbeke ende met hem Johanna DE PAPE (spapen) fa. Gillis zijne huysvrauwe
de welcke verclaerden vercocht thebben an Michiel COCHUYT fs. Gillis voor hem ofte zijnen
command de naervolghende partijen van lande ende mersch gheleghen in Dronghene op de
voorseyde Joanne DE PAPE vervallen bij den overlijdene van haren vadere ende moedere
ende haer te cavele ende deele ghebeurt jeghens haere zustere ende huysvrauwe van Pieter
LANCZWEERT . Eerst eene partije ghenaempt de weynsbrouck groot vier oudde ghemeten
ligghende bij den stede van Bauduyn DE MEYERE, item een ghemet landts op luchteren
cautere gheheeten het duur ghemet zuyt den voornomden Pieter LANCZWEERT causa
uxoris west den herwech noort dhoirs van Michiel BRAKELMAN oost Ste Lijsbetten Begijn
hof te Ghendt, item een half ghemet meersch in den booris zuyt Lieven DE MEYERE west Gillis
DE DOBBELEERE, item een ghemet onder landt ende meersch in den lanckschoot te wetene
het hende dweersch of naest het straetken west den voorseyden Pieter LANCZWEERT causa
uxoris noort de hoirs Emond DE MEYERE . . .
...
2de meye 1613
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DE ZUTTERE fs. Laureins
fo 153
Margriete DE ZUTTERE (szutters) fa. Laureins weduwe van Marten DOOSTERLINCK ende
Marten SPEECKAERT in huwelick hebbende Elisabeth DE ZUTTERE (szutters) fa. Pieters de
welcke comparanten renunchierden desen sterfhuyse van wijlent Berthelmeeus DE ZUTTERE
fs. Laureins heurlieder broedere ende oom was . . .
...
23ste meye 1613
-----------------------------------------------------Pieter VAN LOOCKENE fs. Jacob, overl. Baerlevelde Dronghene voor oct. 1612 fo 164v
He.: Marijken DANINS fa. Willems
K.: Willeken, Copken, Pierken, Joosken, Vyntken, Janneken, Betken ende Francijntken
V.P.: Andreas BLANCKAERT ende V.M.: Jacob DANINS
De bate excederen de commere de somme van 56 £ gr. maeckende elcke weese 3 £ 10 sch. gr.
welcke somme berustende onder de houderigghe . . .
Grondt van erfven de weesen toecommende van de vaderlicke zijde,
200 roeden landts noort daeranne ghelant de houderigghe zuyt den prelaet van Dronghene west
Segher VAN OOST causa uxoris
Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert
Een behuysde hofstede in Dronghene groot een bundere noort sheeren strate streckende naer
Barelvelde zuyt Lieven COPPENS fs. Jacobs
Een partije landts groot drie ghemeten en half west noort ende oost mijn heere den prelaet
Een half ghemet landts noort Pieter VAN PARIJS zuyt de prelaet van Dronghene
Een half bunder landts gheheeten den peerdenbulck wesende lalandt west Franchois VAN DE
MOORTELE noort Lieven COPPENS fs. Jacobs zuyt mijn heere den prelaet
In dezelve prochie een behuyst hofstedeken onder dese heerlickhede van Baerlevelde oost
Pieter GOETHALS fs. Gheerolf zuyt sheeren strate streckende naer de vierschaere . . .
In de prochie van Landeghem 2 ghemeten landts oost ende zuyt de hoirs van Jan DE MEYERE
In dezelve prochie een ghemet 33 roeden landts zuyt oost den voornomden Lieven COPPENS
west Franchois VAN DEN MOORTELE noort Andries DE MEYERE . . . 17de oct. 1612
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Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doen Jan VAN DER VENNET
fo 181v
ende Gillis VAN DER STICHELE ande weduwe ende hoirs van Segher YDE fs. Joos
In de marge
Ghepresenteert bij de doenders van de rekeninghe in handen van Elisabeth VAN RENTERGHEM
als hauderigghe gheassisteert met Christiaen VAN RENTERGHEM haeren broedere ende Jacob
NOTE zwaeghere metsgaders van Anthuenis ende Segher YDE filii Willems, Joos VAN
WONTERGHEM causa uxoris, Cornelis DE SMET ende Arent DE SCHUYTERE oock ter cause
heurlieder huysvrauwen, Willem CORNELIS oock causa uxoris, Willem YDE ende Jan YDE al
tzamen hoirs ten sterfhuyse van den voornomden Segher YDE den lesten dec. 1613
Ontfanghen van Arent DE SCHUYTERE over zijnen pacht verschenen kerstavont 1612 in
ghelde tot 18 £ 6 sch. gr.
Item ontfaen van Jan PIJPE bij moderatie over den aflos van eene rente van 2 £ 15 sch. gr.
tsiaers die bezedt was op de hofstede in de schuyterstrate
Item ontfaen van de weduwe van Hercules LIJBAERT over zijnen dootcoop 4 sch. 2 gr.
Item ontfaen van Philips PIJNAERT over het leste payement van het achterhuys te Ghendt
12 £ gr. versweghen was int vercoopen van de zelve huyze . . .
Betaelinghe ghedaen op den voorzeyden ontfanck
Betaelt an den procureur BLANCQUAERT over tlichten van zeker stick ancommende de
hoirs van Willem DE VREEZE
2 £ 8 sch. 4 gr.
Betaelt anden raedtsheere COUCKE over deene heelft van de comparitie jeghens Joos ROELS
ter causen van de hofstede in de schuterstrate
4 sch. 2 gr.
Nog een zestal bladzijden betalingen
...
...
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Gillis DE DOBBELAERE fs.
Pieter dewelcke
fo 215
verclaersde bij zijnen vrijen wille ghetransporteert ende ghecedeert heeft an zijne kinderen die
hij hadde bij Kestijne DE MEYER (smeyers) sijne huysvrauwe was te weten Lieven
DOBBELAERE, Martine DOBBELAERE ghetraut hebbende Gheerolf VAN BEVERE ende
Janneken DOBBELAERE (sdobbelaeren) ghetraut hebbende Pieter BEHAGHELE metsgaders
Catheline DOBBELAERE (sdobbelaeren) in huwelick hebbende Jan VAN DEN BEERGHE
alzulcke gronden van erfven als hem Gillis DOBBELAERE competerende waren in proprieteyt
ende in bijlevinghe, welcke gronden van erfven hij heeft laten vercavelen ende verdeelen
volghende de cavelbriefven van daten 22ste meye lestleden
23ste july 1614
-----------------------------------------------------Joozijne YCKET fa. Gillis, overl. Dronghene voor july 1614
fo 216
ste
Wdwe (1 x) van . . . SNOUCK
K.(1ste x):Lieven, Hans, Gillis ende Gilline SNOUCK ghezelnede van Gheerolf
VAN LEEUWE fs. Lievens heurlieder uterine broeders ende zustere hoirs ende elck eenen
9de staecke bedeghen zijn
Hr.(2de x): Cornelis DE VLEESSCHAUWERE
K.(2de x): Matheeus, Pierken, Cornelisken, Gheerken ende Janneken DE VLEESSCHAUWERE
Voochden: den voornomden Lieven SNOUCKende Lieven COCKUUT fs. Pieters
Gronden van erfven: deen helft deurgaende wesende een behuysde hofstede groot ontrent 100
roeden in Dronghene binnen veirheckenen ande veerstrate zuyt de calsije oost Jacques VAN
WONTERGHEM, danof een ghelijck vierendeel competeert den voornomden Cornelis DE
VLEESSCHAUWERE
...
...
...
Compareerde in persoone Gheerolf WILLEMS fs. Joos insetenen deser prochie den welcken
hem over Cornelis DE VLEESSCHAUWERE zijnen zwaeghere zeker ende borghe heeft
gheconstitueert
...
...
24ste july 1614
-----------------------------------------------------Joos BOTERMAN, overl. Dronghene helshouckdries voor dec. 1614
fo 223
He.: Lievine COCKUYT fa. Gillis alsnu in huwelick met Jan VAN LOVENDEGHEM fs. Pieters
K.: Jacques, Liefken, Vyntken, Grietken ende Tanneken BOTERMAN
V.P.: Lieven BOTERMAN oom ende V.M.: Dominicus COCKUYT oom
Gronden van erfven in huwelick gheconquesteert
Een behuysde hofstede an den helshouckdries groot 100 roeden
4de dec. 1614
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Anna STEERCKENS fa. Pieters,
fo 225v
overl. Landeghem Baerlevelde voor nov. 1614
Hr.: Gheeraert VAN RENTERGHEM fs. Jan
K.: Pieter VAN RENTERGHEM
V.M.: Lieven VAN LANDUYT ter causen zijnder huysvrauwe
V.P.: Adriaen VAN RENTERGHEM oom
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert ligghende in de prochie van Landeghem
Een hofstede groot met een bilcxken annex 400 roeden west de kercke van Landeghem
Item een half ghemet landts op den cautere west de hoirs VAN RIJBEKE oost den heerwech
Item 800 roeden landts gheheeten den walsmeersch ligghende achter de hofstede van Jan VAN
LOOCKENE noort joncheer Charles VAN REEBEKE oost dhoirs van Joos VAN DER VERRE
zuyt Gillis VAN MALDEGHEM west sheeren strate
Een bunder landts gheleghen op de doomansstrate ghenaemt den tweebulck west de hoirs Joos
VAN DER VERRE noort Niclaeys VAN RENTERGHEM . . .
19de nov. 1614
-----------------------------------------------------Compareerde voor ons Schepenen der heerlichede ende vierschaere
fo 244v
in Lokeren in persoone Pieter VAN DER VICHTE den welcke, verclaersde dat hij was
renunchierende alzulcke versterfte ende successie als hem was verstorfven bij den overlijden
van Lievine JOORIS zijne moedere ende dat tot behouve ende proffijte van Loys VAN DEN
NESTE fs. Adriaens zijnen schoonvadere . . . . . .
...
Welcke comparanten verclaersden vercocht hebbene ten proffijte van Pauwels ROGGHEMAN
doude een stick landts ofte hettinghe groot 160 roeden van oudts ghenaempt den stekelbulck
gheleghen in de prochie van Dronghene wesende lalandt
...
19de maerte 1615
-----------------------------------------------------Anna EVERAERT , overl. Dronghene voor nov. 1614
fo 250v
Hr.: Adriaen DE VLIEGHERE
K.: Liefken, Janneken ende Tanneken DE VLIEGHERE (svlieghers)
V.M.: Jan EVERAERT oom ende V.P.: Pieter APERE fs. Pieter ter causen zijnder huysvrauwe
Gronden van erfven ligghende binnen de prochie van haeltere danof dheelft in dheelft
ghecommen van soverledene zijde haer verstorfven van haeren oom ende dander heelft bij den
houdere mette weese moedere in huwelick gheconquesteert bij coope vercreghen van den
voornoemden Jan EVERAERT haeren broeder ghemeene ende onverdeelt met Pieter VAN
WAMBEKE . . .
...
...
20ste nov. 1614
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Segher DE BIL bij huwelicke zijn selfs metsgaders
fo 252v
Gheert DE BIL oudt 27 jaren, Lieven DE BIL oudt 25 jaren ende Beelken DE BIL oudt 29
jaren ende bij dien heurlieden mans ende wijf zijnde kinderen ende hoirs van Gillis DE BIL
dewelcke verclaerden vercocht hebbende an Jan SUCAET fs. Lambrecht de rechte heelft van
eene behuysde hofstede gheleghen binnen dese prochie anden varentdriesch int gheheele groot
200 roeden oost de weduwe Jan DOBBELAERE zuyt Lieven DE VREESE noort sheeren
strate wesende lalandt, een gelijcke helft van een sticxken landts op barelcauter groot 25 roeden
oost mijn heere BLASERE zuyt Gillis GOETHALS west Jan PIJPE eenen ghelijcken heelft
van 100 roeden landts op gapaert cautere oost Willem DE VREEZE zuyt Christiaen
GOETHALS west Victoir VLAMINCK noort den herwech . . .
26ste juny 1615
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Guillame MARTENS fs. Daneels de welcke
fo 261
verclaersde vercocht thebben an Lieven DE DOBBELEERE fs. Gillis hier present een stick
landts gheleghen tusschen de melckdam ende slindonckdriesch binnen dese prochie van
Dronghene ghenaemt de strepe ofte de wostijne zuutwest ghelant Pieter LIBAERT noortwest
de weduwe van Jan DE MOMPERE ende noortoost sheeren strate groot vijf ghemeten, desen
coop es ghedaen voor de somme van 116 £ gr. eens vrij zuuver ghelt van alle oncosten ende
sheeren recht ende dat boven een oudt ghemet landts gheleghen op den mijlackere zuut oost
jeghens beede de hofsteden van Philips VAN KERREBROUCK west Andries DE MEYERE
fs. Pieters met de wedergrootte van den zelven sticke ende noortwest tpoortackere goed
binnen Ghendt
...
...
...
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Gheerolf GOETHALS fs. Gillis, overl. Dronghene voor juny 1615
fo 264v
ste
Wdnr (1 x) van . . ? . .
K.(1ste x): Gillis ende noch broeders ende zusters
He.(2de x): Cornelis COORTE fa. Cornelis
K.(2de x): Hansken ende Lauken GOETHALS
Voochden: Gillis GOETHALS heurlieden halfven broeder ende Jacques DE PAU
Een stick landts gheleghen in den wijck van halewijn groot 700 roeden oost ghelant Pieter
DE PAPE zuut het langhe bulcxken west Cornelis WYLAEYS . . .
item 300 roeden
landts in den bulck nevens de hofstede noort de weduwe Jan DOBBELAERE oost den heere
COKELMONT ende zuut Gillis ende Tanneken GOETHALS . . . 4de juny 1615
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Gillis VAN MALDEGHEM fs. Roelants
fo 271v
inzetene der prochie van Landeghem de welcke kende ende verclaersde wel ende deuchdelick
schuldich te zijne Herman VAN DER VENNET fs. Jans de somme van 48 £ gr. in goeden
ghevalueerden ghereden gheldt ten zelven Herman ontfaen waervooren hij comparant vercocht
heeft anden voornomden Herman zijne hoirs ende naercommers eene losrente van 3 £ gr. tsiaers
...
...
...
10de sept. 1615
den penninck 16e innegaende den 1ste aug. 1615
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Victor BOONE ende Elisabeth DE VREESE
fo 279v
(svreesen) zijne huusvrauwe metsgaders Gillijnken ende Cornelia DE VREESE (svreesen) elck
haerlieden selfs, te kennen ghevende dat zij ghezaemdelick vercocht hebben an Jan DE VREESE
fs. Jans haerlieden halfven broedere alzulcke drie deelen deurgaende van viere als hemlieden
competeert in eene behuusde hofstede gheleghen in de schuterstrate groot 150 roeden zuut ghelant
de strate west Pieter CORNELIS noort Albijn VILAIN oost de weduwe van Franchois VAN DER
LEYEN voor de somme van 18 £ gr. vrij zuver ghelt . . .
...
24ste sept. 1615
-----------------------------------------------------SVG Cathelijne DOBBELAERE fa. Gillis (sdobbelaeren)
fo 287v
Overl. Dronghene voor dec. 1615
Hr. Jan VAN DEN BEERGHE
K.: Gheerken, Tanneken, Vyntken ende Janneken VAN DEN BEERGHE
V.M.: Lieven DOBBELAERE fs. Gillis ende V.P.: Segher VAN DEN BEERGHE
Gronden van erfven competerende de weesen, een stick landts ghenaemt voschbulcxken groot
twee ghemeten gheleghen op den wijck van luchteren oost Pieter VAN VERDEGHEM zuut
Jan DENIJS met zijn leen west Andreas VAN ALDERBEKE ende noort Pieter BEHAGHELE
causa uxoris wesende lalandt . . .
...
17de dec. 1615
-----------------------------------------------------SVG Adriaen DE VOGHELAERE, overl. Dronghene voor 17de dec. 1615
fo 288v
He.: Tanneken BOONE
K.: Chaerelken, Moengen, Vyngen ende Tanneken DE VOGELAERE
Voochden: Daniel DIERICX fs. Gheerolf ende Passchier HUBERECHT 17de dec. 1615
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE MEYERE ende Susanna GOETHALS fa.
fo 290
Arnoults te vooren weduwe ende houderigghe ten sterfhuyse van Gillis DE PAPE fs. Gheerolf
zijne huysvrauwe dewelcken verclaersden onder hemlieden rustende hebbende toebehoorende
Cathelijne DE PAPE (spapen) hare dochter fa. Gillis de somme van 12 £ gr.
Voochden: Pieter DE PAPE oom ende Gillis DE MEESTERE
...
Item is de zelve weese verstorfven ende ghesuccedeert bij den overlijdene van Joanna VAN
OOTEGHEM weduwe van Jan BEELAERT hare moeye paternel de somme van 27 sch. gr.
oock rustende onder hemlieden comparanten . . .
...
3de dec. 1615
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Zegher VAN HOUCKE fs. Arnoults ter eender ende
fo 291
Lievine MAES lest weduwe van den voornomden Arnout VAN HOUCKE zijne schoonmoeder
ter andere kennende tusschen hemlieden ghemaect zijnde zeker contract den 18de meye 1615
ten huuse van Jan CLAEIS tavernier binnen Landeghem, Lievine MAES gheassisteert met
Guillame DE VREESE haren schoonzone . . .
...
------------------------------------------------------
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Compareerde in persoone Niclaeis SCHEPENS ende met hem Maria VAN EE
fo 298
fa. Gheerolfs zijne huusvrauwe ter eendere ende Gheerolf VAN BEVERE ter andere kennende
ende verclaerende tusschen hemlieden ghemaect zijnde zeker contract van vercoopinghe
an Gheerolf VAN BEVERE ofte zijnen command een deurgaende derde deel van een bilcxken
landts ghenaemt het haelken ligghende op den helshouck binnen Dronghene west de strate noort
Willem DE VREESE commende van de huusvrauwe van den vercoopere voor de somme van
3 £ 15 sch. gr. ende 3 sch. 4 gr. voor de voornomde huusvrauwe
...
19de nov. 1615
-----------------------------------------------------Pieter LANCZWEERT, overl. Dronghene voor dec. 1615
fo 300v
He.: Magdaleene DE PAPE (spapen) fa. Gillis alsnu in huwelick met Pieter DE BEUKELE
K.: Charels, Pierken, Cathaline, Maeyen, Franchoisseken, Janneken ende Betken
V.P.: Jan LANCZWEERT ende V.M.: Elias DE BRABANTERE
Leen ende grondt van erfven binnen huwelick gheconquesteert
Eene behuusde hofstede recht over de kerck van Dronghene wesende eenen herberghe ghenaemt
Ste Huberecht groot 100 roeden leen zijnde noort joncheer Charles COTTREL schout ende
Amman alhier zuut ende oost de caulchije west Adriaen DE WEERT
Een ander hofstede jeghens over de voorgaende mette schuere stallen ende ander materialen
Item 400 roeden bosch gheleghen in moeyenbosch den overledene toecommende bij ghifte metter
warmder hand van wijlent Zegher YDE fs. Joos zuut Lieven VAN DE FOREESTE noort dhoirs
Dominicus VAN DER HAGHEN west wielkens put . . .
...
17de dec. 1615
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter SCHELSTRATE fs. Lievens ende Lievine fo 337-340
DOBBELEERE (sdobbeleers) fa. Pieters zijne huusvrauwe te kennen ghevende de voornomde
comparant hoe dat in conformiteite van tconsent bij Schepenen voornomt verleent an Maria
DE VOGHELEERE weduwe van voornomde Pieter DE DOBBELEERE op zeker requeste
van daten 20ste oct. 1616 onderteekent bij den Secretaris deser heerlichede te desen ghesien
ende ghelesen in prisie van de voorseyde weduwe zijne schoonmoedere overghenomen heeft
hare vruchten bestialen ende bezaethede gheestimeert ende ghepresen bij Gillis VAN DER
STICHELE ende Jaspar DOBBELEERE fs. Jans als mannen bij beede partijen daertoe ghecoren
ende ghenomen ter somme van 37 £ 19 sch. gr. conforme de prisie hier oock medegaende in
daten 22ste oct. 1616 vuten vutcoop van welcke catheylen onder andere gheprocedeert is de
kinderen van Pieter DOBBELEERE ende Maria DE VOGHELAERE vaderlick ghereet goed
beloopende ter somme van 28 £ gr. volghende den SVG alhier ghepasseert den 5de nov. 1609
tvoorseyde consent is verleent zonder prejudictie van de onbejaerde weesen naemelick
Gheeraert, Philip, Pier, Joos, Cornelia ende Grietken DOBBELEERE de voorseyde Lievine
broeders ende zusters . . .
...
...
Gheeraerd DE DOBBELEERE de voornomde weesen oom ende voocht, item 7de deel van
500 roeden landts inden oostgavere west den voornomden Gheeraert DOBBELEERE noort de
gavergracht, item 7de deel van 25 roeden landts west mevraue van Hansbeke noort Jan DE
MUYTERE fs. Gheerolf, item 7de deel van twee ghemeten landtrs noort de beeckstrate west de
Chartreusen van Ghendt, item 7de deel van een ghemet landts daer eertijts de galghe stont oost
de chartreusen zuut den Ghendtwech . . .
...
...
Voorts constitueerden hemlieden daervooren zeker ende borghe den voornomden Gheeraerd
DE DOBBELEERE fs. Gheeraerds ende Gillis WIEME fs. Maurus onder de clausule van elck
voor andere ende een voor alle . . .
...
...
10de nov. 1616
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter ende Gheeraerd PIEFROEN over hem zelven
fo 350
ende oock den zelven Pieter als ghemachticht bij procuratie over Jacques PIEFROEN zijnen
broedere, voorts Joos VROMBAUT fs. Franchois met Anna PIEFROEN zijne huusvrauwe
tsamen hoirs van Jan PIEFROEN hunnen vader was, de welcke verclaersden vercocht thebben
an Pieter DE BEUCKELE fs. Lievens dheelft van een hofstede ghenaemt eertijts Ste Anthuenis
gheleghen binnen vierheckenen deser prochie neffens sheerenstrate op de zuutzijde groot 100
roeden rentende an den heere deser heerlichede ende dat boven de heerlicke renten van ouden
tijden daervute ghegaen hebbende
...
...
10de nov. 1616
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Compareerden voor Bailliu ende Schepenen van Baerlevelde in persoonen fo 354v
Christiaen VAN RENTERGHEM, Jacob NOTE ende Joanne VAN RENTERGHEM zijne
huusvrauwe, Andries DE MEYERE fs. Pieters met Anna VAN RENTERGHEM zijne
ghezelnede alle drie Willems doude kinderen, Elizabeth VAN RENTERGHEM fa. Willems
de jonghe huusvrauwe van Jan LIEBAERT, Jan ende Olivier VAN RENTERGHEM
ghebroeders filii Willems de jonghe voornomt, Jan VAN LANTSCHOOT ende Joozijne
VAN DEN STEENE fa. Lievens doude zijne huusvrauwe, ende ten lesten Lieven VAN DE
STEENE fs. Lievens voornomt zoo over hem zelven als oom ende voocht van de onbejaerde
kinderen van Jan VERLET bij wijlent Joanna VAN DEN STEENE fa. Livinus, was op het
adveu van Schepenen van de heerlichede van Bellem ende Schuervelt als oppervoochden
van dezelve weesen tsamen hoirs van Isabelle VAN RENTERGHEM weduwe van Segher
YDE fs. Joos kennende wel ende deuchdelick vercocht thebben an Franchois VINCENT
voor hem ofte zijnen command een stick lants ghenaemt het crovelt ligghende in Dronghene
onder dese heerlichede
...
...
9de febr. 1617
-----------------------------------------------------Franchijne VINCENT fa. Franchois zijne 2de huusvrauwe
fo 356v
overl. Dronghene Baerlevelde ghezeyt tvlaendersche voor 1617
Hr.: Lievens COPPENS fs. Jacobs de jonghe, ende Lievine COCKUUT zijne 1ste huusvrauwe
K.: Fransken, Magdeleentken ende Lievijntken COPPENS
V.M.: Franchois VINCENT voornomt fs. Bauduyns ende
V.P.: Lieven COPPENS fs. Lievens
Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert
Zeven vijfentwintich roeden landts ghecocht jeghens Karel VAN DER STRAETEN, noort oost
den haudere zuut het ackerstraetken west Jooris VAN REDICHOVE
Een partie bosch teenen block groot 742 roeden west de strate
Item heeft den houdere met de moedere binnen huwelick ghelost in handen van de weduwe van
Guillame VAN DALE woonende in Seelant een rente van 22 sch. 6 gr. tsiaers den penninck 16e
bezedt op een partie landts ligghende in de prochie van Landeghem ghenaemt veerenschrave
groot 813 roeden . . .
...
...
...
9de febr. 1617
-----------------------------------------------------Cornelia CORNELIS fa. Arents,
fo 368
overl. Landeghem Baerlevelde ghezeyt tvlaendersche voor 1617
Hr.: Segher VAN HOUCKE
K.: Areken ende Maeyken VAN HOUCKE
V.M.: Arent CORNELIS voornomt ende Guillame DE VREESE fs. Lievens
Gronden van erfven gheleghen in de prochie van Landeghem binnen huwelick gheconquesteert
Een behuusde hofstede op den poelliedries groot 537 roeden west den cappellendriesch
270 roeden lants int ackerken noort dhoirs van Gheerolf VAN KERREBROUCK fs. Blasius oost
Jan VAN RENTERGHEM zuut Gheerolf HANSENS
Eenen bulck lants neffens de hofstede groot 640 roeden oost Adriaen MORTIER zuutwest
sheeren strate, item 103 roeden in het zeghebilcxken oost het ackerstraetken zuut den helighen
Gheest van Landeghem
...
...
...
9de febr. 1617
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Marcus VAN DER CRUUCEN in huwelick
fo 381v
hebbende Mayken TORASSE, ende Lieven VAN DOORNE als voochden van Pepijn, Marck
ende Gheertruydt TORASSE fii Marc bij Janneken CLEERCK als houderigghe van zijnen
sterfhuyse, de welcke kenden ende verclaersden mette de houderigghe int vriendelick verpart
ende gheliquideert te zijne van alle de schulden van baten ende commeren van haer heelft ende
deel van den coopschat van zeker leen ghecocht van Jacques DONAES groot 6 bunderen
gheleghen in dasselt binnen de prochie van Dronghene belast met 2 £ gr. tsiaers den penninck
16e ten proffijcte van Jr Jacques VAN ZILLEBEKE gheseyt TACCOEN ende 15 sch. gr. tsiaers
den penninck xvie ten proffijcte van Jan DE RIJCKE fs. Jooris ende ten lesten met 3 £ gr. tsiaers
den penninck xvie in proffijcte van Jan DE RIJCKE fs. Jans
Passchier ende Nicolaes TORASSE broeders vrienden ende maeghen van de zelve weesen
consenteren bij desen den staet van goede
...
...
9de aug. 1617
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Compareerde in persoone Marten DOBBELEERE fs. Bouduyn zittende
fo 386
in baten ende commeren van den sterfhuyse van Joanna VAN DER CRUUCEN fa. Lieven
zijne 1ste ghezelnede was. Te kennen ghevende dat hij belanct es an joncvrauwe Barbara
VAN DER CRUUCEN zijne schoonzustere van eene rente van 3 £ 10 sch. gr. tsiaers reste
van 4 £ gr. tsiaers die diverssche jaeren cours ghehadt heeft ghesproten over den vutcoop van
de hofstede ende lande van welcke rente deerste jaerschaere vallen ende verschijnen zal den
25 augusty 1618 eerstcommende
...
...
28ste sept. 1617
-----------------------------------------------------Jan DHANNE fs. Pieters, overl. Dronghene voor oct. 1617
fo 389
He.: Joozijne VAN DEN BEERGHE fa. Robrecht
K.: Pierken, Hansken ende Liefken DHANNE
V.P.: Jacques DHANNE oom ende V.M.: Segher VAN DEN BEERGHE, oom
Ligghende ghemeene ende onverdeelt met Joozijne DHANNE heurlieden moeye het 6de
deurgaende deel van 50 roeden erfve wesende een behuyst hofstedeken staende in de prochie
van Moerbeke zuut de weduwe van Pieter THIETINS west Gillis VAN LANGHEVELDE
noort Anthuenis AERTS, oost sheeren strate . . .
...
12de oct. 1617
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Joos ende Laureins VAN BUSELE, Lieven
fo 390
GRIJP ende Cornelia VAN BUSELE zijne huusvrauwe, Lieven ROOBIER met Janneken
VAN BUSELE zijne ghezelnede metsgaders Joos DE MUYTERE ende Magdaleene VAN
BUSELE zijne huusvrauwe ende voorts Pieter COBBAERT als voocht van Gheerolf, Vyntken
VAN BUSELE alle tsamen Bouduyns kinderen ende dit vut crachte van wettelicke consente
ghepasseert voor mijne heeren Schepenen van ghedeele der stede van Ghendt als oppervoochden
van Gheerolfvijntken VAN BUSELE fa. Bouduyns die hij hadde bij Janneken CLAEIS zijne
huysvrauwe was naer trelaes ende rapport themlieden waerts ghedaen bij Pieter COBBAERT
als voocht, Joos DE MUYTERE, Lieven ROOBIER ende Adriaen BOGAERT der weesen
schoonbroeders vrienden ende maghen consenteren te vercoopen een behuyst hofstedeken
gheleghen binnen de prochie van Dronghene in de Asselt groot 100 roeden noort de leye zuut
de Asseltstrate west den prelaet van Dronghene vercocht an Lieven COCKUUT fs. Pieters voor
hem ofte zijnen command
...
...
...
1617
-----------------------------------------------------Jacques VERGAERT fs. Lievens bij Lievine POTTERS
fo 398
overl. Dronghene voor nov. 1617
He.: Elisabeth DE SMET fa. Jans (smets)
K.: Hansken, Niclaesken, Betken ende Joozijntken VERGAERT
V.P.: Franchois VERGAERT oom ende V.M.: Jan DE SMET fs. Hendricx grootvader
Bij den overlijden van hun vaders moeders Lievine POTTERS is vervallen 100 roeden lants
gheleghen binnen de prochie van Vosselare
Leen ende grondt van erfven binnen huwelick gheconquesteert
Een behuusde hofstede daer de weesen moedere op woont gheleghen binnen Dronghene recht
over de keercke groot 30 roeden leen wesende
...
...
Item een andere behuusde hofstede gheleghen binnen vierheckenen ende groot oock 30 roeden
van welcke twee hofsteden competeert deen heelft de houderigghe ende dander heelft de
weesen belast met bijlevinghe van de houderigghe . . .
...
16de nov. 1617
-----------------------------------------------------Compareerde voor Burghmeester ende Schepenen van Baerlevelde Jonas
fo 405
DE MEYERE fs. Pieters houdere ten sterfhuuse van Elisabeth BRUNEELS fa. Jans, zijne
huusvrauwe, de welcke verclaerde onder hem rustende hebbende toebehoorende Pierken ende
Janneken zijn kinderen de somme van 32 £ gr. eens goede ende deuchdelicke schult ghesproten
wesende over de vriendelicke vutcoop van dheelft deurgaende van de alle de inhavelicke ende
catheylicken goede ten sterfhuuse bevonden, mits dat er gheene erfachtichede en es zo wel van
de catheylen binnen ende buuten huuse als peert coeyen harnas schooven inde schuere ende
vruchten op het velt . . .
...
Voochden: Jan BRUNEEL ende Pieter DE MEYERE
13de dec. 1617
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Lucas YDE fs. Martens overl. Dronghene schuyterstrate voor febr. 1618
fo 405v
He.: Magdaleene DOBBELEERE fa. Martens (sdobbeleeren)
K.: Lucas, Fransken, Hansken, Martken, Joozijnken, Martijnken, Pierijnken ende
Cathelijnken YDE
V.P.: Pieter YDE oom ende V.M.: Marten DE DOBBELEERE grootheere
Eerst competeert de weesen deen heelft ende de houderigghe dander heelft van een huyseken
fruytboomen ende ander catheylen staende op de hofstede haer houderigghe toebehoorende
gheleghen in Dronghene in de schuyterstrate groot een ghemet zuut ghelant Gheerolf HOSTE
west de schuyterstrate noort Pieter BULTINCK
...
...
15de febr. 1618
-----------------------------------------------------Reg. 278
Wettelijke passeringen en staten van goed (1618-1622)
Compareerde voor Ampman ende Schepenen van de prochie van Dronghene fo 1
Jan VAN DEN BERGHE fs. Robrecht ende Anna BOONE zijne huysvrauwe te vooren weduwe
ende houderigghe ten sterfhuyse van Adriaen DE VOGHELAERE dewelcke verclaersden onder
hemlieden rustende hebbende toebehoorende Charelken, Sijmoenken, Joozijnken ende Tanneken
DE VOGHELAERE (svoghelaers) haere kinderen die zij ghehadt heeft bij den voornomden
Adriaen haeren 1ste man was, de somme van 4 £ gr. vlaems goed ende schult ghesproten over den
vutcoop van dheelft deurgaende van alle de goede, aldaer gheene gronden van erfven bevonden
Deelvoochden: Daniel DIERICX ende Passchier HUBRECHT
...
17de dec. 1615
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Niclaeis DE WEERT fs. Adriaens de welcke
fo 7
gherenunchiert heeft tot behouve van Adriaen DE WEERT zijnen zone van het recht van bileve
als hij competeert an twee behuusde hofsteden gheleghen binnen vierheckenen recht over de
kercke bij hem ghecocht jeghens de weduwe van Jan DE SMET . . . 15de maerte 1618
-----------------------------------------------------Compareerde Adriaen SCHOCKAERT fs. Jacobs dewelcke vercocht heeft an
fo 7
Gheerolf DOBBELEERE fs. Gheerolf een half ghemet landts gheleghen an twaterlat zuut ghelant
den erfachtighen heere noort Jan MUYSHONT west sheeren strate . . .
15de marty 1618
-----------------------------------------------------Christoffel DENIJS fs. Joos, overl. Dronghene voor maerte 1618
fo 7v
He.: Joanna HAECK fa. Jacobs zijne tweede huusvrauwe
K.: Hans, Marten, Joosken, Janneken, Barbelken, Vintken, Neelken ende Grietken DENIJS
danof Jacques DENIJS heurllieder broedere bij huwelick zijn zelfs.
V.P.: den voornomden Jacques DENIJS ende Victor BOONE fs. Pieters onzen medeghezelle
in wette als daertoe bij ons ghecommiteerd van de moederlicke zijde
Gronden van erfven commende van de vaderlicke zijde
Een hofstede bij Bassebekedries groot in erfven 200 roeden oost ghelant Joos YCKET zuut de
strate west ende noort Jan MUYSHONT, item 400 roeden lants in de boelenaere oost Lieven
COCKUUT fs. Pieters west den kerckwech, item 100 roeden lants an luchteren dries noort den
zelven dries oost de strate zuut den Prince wesende lalandt . . .
29ste maerte 1618
-----------------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoone Michiel VAN OVERWALE ende Jan VAN fo 9
FERTENBURG in huwelick hebbende Catheline VAN OVERWALE zo over hem zelven als
gheauctoriseert bij Bailliu ende Schepenen van Sente Lieven Hauthem int landt van Aelst over
Cor? ende Franchijntken VAN OVERWALE filii Lievens metsgaders Olivier DE CLOOTERE
ghetraut hebbende Tanneken VAN OVERWALE alle Lievens kinderen bij procuratie machtich
over tvoornomde Tanneken zijne huusvrauwe volghende der procuratien voor Schaut ende
Schepenen van Letterhautem ghepasseert den 26ste maerte 1618 te desen ghezien ende ghelesen.
van welcke auctorisatie staende in de marge van zeker requeste supplierende Jan
FERTENBURGHE ende Michiel VAN OVERWALE aen mijne heeren Bailliu Burghmeester
ende Schepenen van de prochie van Ste Lievens Hauthem als dat believe te verleene procuratie
omme te moghen vercoopen zekere goederen binnen Dronghene ten profficte van hunne twee
ander jongher weesen daerinne competerende vanden sterfhuyse van Lieven VAN OVERWALE
actum desen 5de marty 1618
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Compareerden Claeis ende Pieter VAN OOTEGHEM ghebroeders filii
fo 10v
Philips bij huwelicke hun selfs, metsgaders Jan SPEECKAERT fs. Jans ende Loys DHANENS
voochden van Hans VAN OOTEGHEM oudt ontrent 20 jaeren oock fs. Philips bij Martijne
VERMEERE fa. Jans zijne 2de huusvrauwe was ende behoorlick gheauctoriseert bij Amman ende
Schepenen van de lande ende heerlichede van Nevele, hoe dat de zelve drie ghebroeders
competeert een partije lants groot 5 ghemeten gheleghen in Dronghene hemlieden ghesuccedeert
vuten hoofde van Jan VERMEERE heurlieden grootvader was, danof zij voochden met Hans
neffens de voornomeden Claeis heurlieden twee deelen vercocht hebben an Pieter DE PAPE
fs. Gillis voor de somme van 100 £ gr.
...
...
29ste marty 1618
-----------------------------------------------------SVG Jacques COCKUYT fs. Pieters
fo 29v
ende Sara DE CUYPERE (scuypers) fa. Jan bij Maria VRIENT (vrients)
Beede overleden in Dronghene voor juny 1618
K.: Pierken, Joosken, Janneken, Pierincken, Tanneken ende Joozijntken COCKUYT
V.P.: Lieven COCKUYT oom ende V.M.: Jan DE CUYPERE fs. Willems grootvader
Gronden van erfven verstorfven bij den overlijdene van heurlieder vadere
Eene hofstede met een bulck lants groot een bundere, west de halewijnstrate, noort Joos
COCKUYT met zijn hofstede oost den zelven Joos met zijn leen
Een partije in deel ettinghe ende zaeylant ghenaempt neelshoveken groot een ghemet
Een stuck lants ghenaempt den businakere groot 1000 roeden zuut de strate west den herwech
naer Brugghe noort Martin COCKUUT
Gronden van erfven binnen huwelick tsamen gheconquesteert
Drie partijen ettinghe deen an dandere gheheeten rijmeersch groot 4 gehemeten
In de prochie van Landeghem een stick lants groot een bundere ghenaempt den beck
Item een stick lants ghenaempt den ooteghem groot een ghemet 50 roeden zuut oost de kinderen
van Lieven COPPENS fs. Jacobs oost Joos COCKUUT west Pieter COCKUUT fs Lievens .
Ende voorts Lieven VAN DER STICHELE fs. Gillis als houdere zijn bladt van bijleve tot een
vierde zijn leven lanck gheduerende naer costuyme
Den SVG van de moeder van Sara DE CUYPERE ghepasseert voor de vierschaere van Meerendre
...
...
28ste juny 1618
den 16de maerte 1606 . . .
-----------------------------------------------------Compareerde in persoonen Emond DE MEYERE fs. Gheerolf ende
fo 46v
Lieven DE DOBBELEERE fs. Gillis elck over hem zelven, metsgaders Pieter CLAEIS fs. Pieters
ende Cornelia DE MEYERE (smeyers) fa. Gheerolfs voornomt zijne ghezelnede vercoopers ter
eender ende Gillis VAN DEN STICHELE fs. Joos coopere ter andere van eenen bulck lants
gheleghen int gheweste van Slindonck groot 500 roeden, west de weduwe Philips VAN
KERREBROUCK noort de opcalene oost Mr. Jan BRAEM, datte voor de somme van 60 £ gr.
vrij zuuver ghelt boven 3 gr. tsiaers . . .
...
...
7de nov. 1615
-----------------------------------------------------SVG Adriaen DE WEERT fs. Jans, overl. Maria Leerne int jaer 1614
fo 61
He.(1ste x): Anna DHANENS fa. Adriaens
K.(1ste x): Marten, Pierijntken, ende Livijnken DE WEERT
Voochden: Gillis DHANENS ende Pieter YDE fs. Martens
He.:(2de x): Elisabeth VACX
K.(2de x): Cathelijntken DE WEERT
V.M.: Inghelbrecht VACX fs. Adriaens oom
H.(3de x): Anna DE NEVE fa. Gillis
K.(3de x): Pierken, Cornelia ende Willemijntken DE WEERT
V.P.: Gillis DE WEERT, cousin ende V.M.: Gillis DE NEVE oom
metsgaders Adriaen DE WEERT bij huwelick zijn selfs man, der weesen broeder gheprocreert
bij de voorseyde Adriane DANENS (er staat Adriane)
Gronden van erfven gheleghen in de prochie van Meyghem van soverleden zijde commende
Een behuysde hofstede gheleghen in de kerckstrate
Dhelft van een stick zaeylant gheleghen voor de hofstede groot 500 roeden noort sheeren strate
Oost Loys DHANENS zuut Dierick MATHEUS
...
...
29ste dec. 1618
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Compareerde in persoone Gheerolf BOONE fs. Gheerolfs ende
fo 65
Marie DOBBELEERE (sdobbeleers) fa. Pieters zijne huusvrauwe verclaerende schuldich te
zijne Loys HEBBRECHT fs. Loys Bailliu deser heerlichede de somme van 48 £ gr. goeden
ghevalueerde ghelde van hem ontfaen, daervooren zij comparanten vercoopen bij desen
tot profficte van den voornomden Bailliu zijne hoirs ende naercommers eenen eeuwelicken
ende erfvelicke losrente van 3 £ gr. tsiaers den penninck 16e danof deerste jaerschare ende
3 £ gr. vallen ende verschijnen zullen den 28ste sept. 1620
...
26ste jan. 1619
-----------------------------------------------------Compareerde in persoonen Joanna BUCX fa. Loys weduwe van
fo 66
Jan DE CUYPERE fs. Joos metsgaders Gheerolf BOETJENS met Lievine DE CUYPERE
(scuypers) zijne huusvrauwe, Lieven VAN DEN SOCHELT fs. Pieters ende Maurijntken
DE CUYPERE (scuypers) zijne ghezelnede, Jan VAN HOUCKE fs. Arents ende Joanna
DE CUYPERE (scuypers), voorts Pieter DE VREESE fs. Joos met Cathelijne DE CUYPERE
(scuypers), al tsamen kinderen ende hoirs van den voornomden Jan DE CUYPERE,
De welcke kenden lijdden ende verclaersden wel ende deuchdelick vercocht thebben an Jan
DE DOBBELEERE fs. Jacobs ten desen present een behuyst hofstedeken zo tzelve ghestaen
ende gheleghen is in den cleenen helshouck deser prochie groot drij vijfentwintich roeden ofte
daer ontrent onbegrepen, met welcke grootte den cooper hem tevreden is houdende zuut ghelant
Adriaen DE BRUYNE west Pieter DENIJS noort oost den coopere wesende lalandt ende op
hemlieden hoirs vervallen bij den overlijdene van haeurlieder vadere ende anders niet belast dan
met heerlicke rente zonder meere commers. Desen coop es ghedaen omme de somme van
20 £ gr.vrij zuver ghelt
...
...
28ste febr. 1619
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VAN LOVENDEGHEM fs. Pieters ende
fo 67
Lievine COCKUUT fa. Gillis zijne huusvrauwe te vooren weduwe van Joos BOTERMAN
ende voorts als schoonvader van Jacques, Liefken, Vyntken, Grietken ende Janneken
BOTERMAN haere kinderen soo ist dat de suppliant van advise es om tzelve zijn deel van een
vervallen hofstedeken te vercoopen, daerdeure tdeel van de weesen op niet zoude commen ten
zij tzelve heurlieder deel mede wordt vercocht, twelck bij den suppliant niet en mach ghedaen
worden zonder voorgaend consent ende auctorisatie van mijne voorgaende heeren als
oppervoochden
...
...
lesten jan. 1619
-----------------------------------------------------Jan DE PAPE fs. Lievens, overl. Dronghene voor febr. 1619
fo 68
He.: Lievine VAN DER DONCT fa. Seghers in huwelick met Guillame COCKUUT fs. Jans
K.: Pierken, Liefken, Vyntken, Tanneken Claerken ende Segherijntken DE PAPE bet dan 1 jaer
V.P.: Pieter DE PAPE ende V.M.: Pieter CLAEIS fs. Absolon ter causen zijnder ghezelnede
Gronden van erfven ghecommen van soverledene zijde
Een hofstedeken zo tzelve metten huse schuere ende boomen ghestaen ende gheleghen es in
Slindonckdries binnen dese prochie groot 50 roeden ofte daerontrent oost ghelant de voorseyden
dries, noort poortackere ende zuut den voornomden Pieter DE PAPE
Item 100 roeden landts op den westackere noort de weduwe van Jan DE MOMPERE
Item 100 roeden landts op den mijlackere noort oost dhoirs Philips VAN KERREBROUCK
Item een half ghemet landts op halewijn cautere noort west de chartreusen eertijts buyten nu
binnen Ghent zuut oost Roelant VERMEERE
Item zes roeden in de poucke ghemeene metten voornomden Pieter DE PAPE der weesen oom
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert
Een bilcxken landts binnen dese prochie groot 100 roeden gheheeten den dobbelen lochtinck
zuut oost Simoen OPSTAL west Gillis VAN DER STICHELE niet belast mette naervolghende
partijen dan met cleene heerlicke renten van ouden tijden daervute ghegaen hebbende
Item binnen dese prochie een half ghemet meersch in den booris oost dhoirs Gillis CALLANT
zuut Lieven DOBBELEERE fs. Gillis.
Item een ghemet lants op Landeghem cautere west Gheerolf DE BIL zuut west Gheerolf
DOBBELEERE
...
lesten febr. 1619
------------------------------------------------------
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Jan DE WULF overl. Dronghen voor april 1619
fo 72
ste
Wdnr (1 x): Margriete TOCH fa. Jans
K.(1ste x): Loys, Hans, Janneken, Joozijntken, Pierijntken, Cathelijntken ende Joorijntken
DE WULF
He.(2de x): Marie LIPPENS fa. Pieters
K.(2de x): Lievintken, Willemijntken, Tanneken ende Maeyken DE WULF
V.P.: Pieter DE WULF
V.M.: Lieven INGHELS in huwelick met Anna LIPPENS, moeye van de moederlicke zijde
Gronden van erfven van soverleden zijde commende
Deen heelft deurgaende van vijf ghemeten lants met tvierendeel van de catheylen ende huyse
schuere stallen boomen ende catheylen daerop staende daerment heet te luchteren noort ende
west ghelandt dhoirs van Philips VAN OOTEGHEM, oost de luchterstrate
Item dheelft deurgaende van elf deelen van twelfve in dheelft van een huuseken, boomen ende
catheylen met dheelft van den grondt ligghende bij het steenen huus van wijlent Jacob
HUERBLOCK ghemeene ende onverdeelt met Joos SCHELSTRATE ter cause van Joanna DE
WULF zijne huusvrauwe der weesen moeye. Item de vijf deelen van zesse van een stick landt
gheleghen in de neesepoel groot een vierendeel bundere noort Lieven DE MEYERE fs. Pieters
zuut Loys DE WEERT west Jan VAN YDEGHEM . . .
...
Ander gronden van erfven in huwelick gheconquesteert
Een 12de deel deurgaende van tvoorseyde gheheel behuust hofstedeken bij t’steenen huus
Een 6de deel van tvoorseyde stick landts gheheeten de neesepoel . . .
Een ghelijck deel van een meersch in den oostgaver . . .
11de april 1619
-----------------------------------------------------In de marge fo 72v – 73 en 73v
Sedert es dese vier weesen ghesuccedeert bij den overlidene
van heurlieder moedere lest huusvrauwe van Loys DE DURPERE een 23ste deel deurgaende van
de hofstede huus ende boomen metsgaders een 12de deel in tvierendeel van de landts op neesepoel
ende ghelijck deel van het oudt ghemet meersch in den oostgavere sonder dat Pierken ende
Hansken DE DURPERE filii Loys voornomt daerinne gheerft zijn . . . 25ste febr. 1627
-----------------------------------------------------SVG Jan DE WULF overl. Dronghene voor april 1619
fo 74
ste
Wdnr (1 x) Margriete TOCH fa. Jans
K.(1ste x): Hans, Joozijntken, Pierijntken, Cathelijntken ende Joorijntken DE WULF ende
Loys bij huwelick zijns zelfs zijnde ende Janneken DE WULF ghezelnede van Gillis VAN
DE GUCHTE, metsgaders
K.(2de x) Lievijntken, Willemijntken, Tanneken ende Maeyken DE WULF
oock fa. Jans bij Maria LIPPENS fa. Pieters zijne 2de huusvrauwe
V.P.: Loys DE WULF voornomt ende V.M.: Lucas TOCH oom
Dubbel met voorgaande SVG
-----------------------------------------------------SVG Adriaen DE WEERT fs. Niclaeis, overl. Dronghene voor oct. 1619
fo 91
He.: Cathelijne TEMMERMAN fa. Pieters
K.: er zijn wezen maar zij zijn niet gegeven
V.P.: Niclaeis DE WEERT ende V.M.: Joos TEMMERMAN
Een behuysde hofstede gheleghen binnen vier heckenen ghenaemt den inghel
Men bevindt dat de ghemeene commere verre excedeert de generale bate, hebben de zelve
successie van haerlieden vadere gherenunchiert
10de oct. 1619
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE MEYERE fs. Lievens ende Susanna
fo 93
GOETHALS fa. Arnoudts zijne huusvrauwe te vooren weduwe van Gheerolf PIEFROEN fs.
Pieters de welcke verclaersden onder hemlieden rustende thebben toebehoorende Adriaentken
Margrietken, Pierijntken, Willemijntken ende Janneken PIEFROEN hare kinderen die zij hadde
bij den voornomden Gheerolf haren 2de man was, de somme van 25 £ gr. vlaems zuvere
penninghen ende datte over de zelve weesen portie . . .
...
V.P.: Adriaen RUBENS ter causen zijnder huusvrauwe ende
V.M.: Arent GOETHALS oock oom . . .
...
8ste nov. 1618
-----------------------------------------------------SVG
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Compareerde voor Amman ende Schepenen van de ghemeene vierschaere fo 93v
van de prochie van Dronghene metsgaders voor Meyere ende Schepenen van Meerendre
in persoone Pieter ARENTS fs. Martins de welcke verclaerse vercocht thebben an Lieven
COPPENS fs. Jacobs een 5de deel als hem es competerende in vijf ghemeten landts ligghende
int gheweste van halewijn ende Landeghem in vier parcheelen op den comparant vervallen
bij den overlijdene van Pierijne COCKUUT fa. Pieters zijne moedere ligghende ghemeene
met zijne broeders ende zustere oost ghelant an deen partie ghenaemt den doorne Mher.
Jacques LIBAERT ruddere ende president van den grooten rade, noort mijn eerweerde heere
den prelaet van Dronghene west de kinderen van Lieven DE CUYPERE ende an dandere
ghenoemt den hooghen weert ghelant oost Andries DE MEYERE fs. Willems noort de hoirs
van Jacques COCKUUT beede gheleghen in Dronghene ende de twee andere gheleghen in
Landeghem sorterende onder de heerlichede van Meerendre . . .
6de oct. 1618
-----------------------------------------------------Pieter HANSSENS fs. Gheerolf bij Gheertruyde VAN HECKE
fo 113v
overl. Dronghene an den varentdries voor dec. 1619
He.: Elizabeth DE RUYTERE (sruyters) fa. Jans
K.: Pieter, Gheert, Tanneken, Betken, Barbelken, Passchijntken, Joozijntken ende
Franchijntken HANSSENS oudt bet dan zes jaeren
V.P.: Eweyn HANSSENS oom ende V.M.: Gheerolf DE RUYTERE oom
Grondt van erfven binnen huwelicke gheconqeusteert
De 3 deelen van 4 van een half ghemet erfven wesende een behuyst hofstedeken ghestaen
anden varent driesch oost ghelant de strate zuut den voornomden Gheerolf DE RUYTERE
met de houderigghe zijne zustere, noort ende west het Baerleveltstraetken in coope
vercreghen van Lieven DE CLEERCQ ende Jan BATSELEER . . .5de dec. 1619
-----------------------------------------------------Compareerde in persoonen Dominicus COCHUUT ende Cornelis DE SMET
fo 121
als voochden van de weesen van Lambert DE LESPEE die hij ghehadt heeft bij Jehenne
fa. Adrianus BRUSTIJNE zijne ghezelnede was, overghegheven voor Schepenen der Stede
van Brugghe ende gheaffirmeert van de goede bij den voornomden Lambert was
achterghelaten conforme de acte staende achter den zelven inventaris in daten 17de dec. 1619
alhier ghezien ende ende bevindende dat den ghemeene commer verre excedeert de generale
bate hebben de zelve successie gherenunchiert
...
...
6de febr. 1620
-----------------------------------------------------Compareerde in persoonen Lievine DE WEERT huysvrauwe van Pieter
fo 121
DE DOBBELEERE fs. Adriaen ende Janneken DE WEERT bij oudde van 26 jaren zijnde
alle kinderen met Janneken DE WEERT noch onderjaerigh, danof Pieter DE DOBBELEERE
staende voocht ghecreert is van Gheeraert DE WEERT ende Cornelia DE BIL zijne tweede
ende leste huysvrauwe was beede der werelt overleden, tsamen hoirs van Joos DE WEERT
fs. Jans wijlent heurlieden oom paternel de welcke met den voornomden Pieter DE
DOBBELEERE vervanghende ende hemlieden sterck makende over tvoorseyde Janneken
DE WEERT heurlieden zustere, stellen in heuren stede ende maken machtich bij desen den
zelven Pieter DE DOBBELEERE hem ghevende volcommen macht procuratie speciale ende
irrevocable om over ende in heuren name metter adjonctie van Arent CLAES fs. Pieters
zijnen
schoonvadere hem te presenteren binnen de stede van Middelburch in Seelant aldaer den
voornomden Joos DE WEERT heurlieden oom deser werelt is overleden ende alle de goedinghen
bij hem achterghelaeten neffens heurlieden medehoirs tot een 4de deel deurgaende in dheelft
tzij ghelt meuble ofte immeuble schulden van bate te verscheedenende verdeelen de zelve
tanveerde ende vercoopen danof quitantie te gheven . . .
...
Voorts zijn te desen medeghecompareert Gheeraert VAN BEVEREN fs. Bouduyns oudt 49
jaeren ende den voornomden Arent CLAEIS oudt 40 jaeren beede woonende binnen dese
prochie welcke hebben verclaert ghekent thebben den voornomden Gheeraert DE WEERT
ende Cornelia DE BIL zijne huysvrauwe de comparanten vader ende moedere ende van
tvoorseyde Janneken DE WEERT, mits dat Hans DE WEERT fs. Gheeraert voornomt
28ste febr. 1620
gheprocreert bij Maeyken EVERAERT zijne 1ste huusvrauwe was . . .
-----------------------------------------------------500
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Jan MUYSHONDT fs. Jans, overl. Dronghene voor maerte 1620
fo 126
ste
Wdnr (1 x): Joanna DE BUCK
K.: Janneken MUYSHONT huysvrauwe van Philips VLERICK fs. Adriaens zie fo 143v
He.(2de x): Joanna SERRIJNS fa. Pieters
K.(2de x): Segher, Hansken, Liefken, Cathelijntken, Lievintken ende Janneken MUYSHONDT
ende de kinderen Janneken, Lievintken ende Joorijntken, dochters van Jooris MUYSHONDT
fs. Jan gheprocreert bij Elisabeth DE VREESE fa. Jan zijne ghezelnede was
V.P.: Jan DE PAPE fs. Gheerolfs ende V.M.: Pieter DENIJS fs. Jans
Jan DE VREESE fs. Jans als voocht van de weesen van Jooris MUYSHONT
Jan MUYSHONT fs. Jooris voornomt bij huwelicke staet zijn selfs man.
Gronden van erfven gheleghen binnen de prochie van Dronghene
Deen heelft deurgaende van 200 roeden erfve wesende eene behuysde hofstede met tvierde
inde catheylen, oost ghelant de weduwe van Christoffels DENIJS zuut de Bassebeke dries
Dheelft van een hofstedeken op dander zijde van den voorseyden dries groot 100 roeden, oost
Gillis ICKET noort den zelven dries
dheelft van een bunder landts int groote stick boven Bassebeke daer den herwech doorloopt
naer de meulene, item dheelft van een ghemet landts zuut de hofstede, item dheelft van een
half bundere ettinghe vooren op het valckenhuus
...
...
ste
Voorts competeert de hoirs een 8 deel in het woonhuys schuere ende boomen staende op
dhofstede bij de smesse tobehoorende dhoirs Jan DENIJS . . .19de maerte 1620
-----------------------------------------------------Lieven DE VREESE fs. Jans, overl. Dronghene voor maerte 1620
fo 129
ste
Wdnr (1 x):
K.(1ste x): twee broeders ende een zustere
He.(2de x): Lievine VAN OOST fa. Lievens
K.(2de x): Liefkin, Jooskin, Loysken, Gheerken, Cornelisken ende Janneken DE VREESE
V.P.: Jan DE VREESE fs. Lievens ende V.M.: Lieven VAN OOST fs. Lievens oom
Ligghende ghemeene ende overdeelt met heurlieden halfve broeders ende zuster deen heelft
deurgaende van een behuysde hofstede gheleghen op de varendriesch groot 200 roeden
Stelt hem zeker ende borghe Jan VAN OOST onsen medeghezelle in wette te desen present
ende den voornoemden Lieven VAN OOST haere broeders . . .
19de maerte 1620
-----------------------------------------------------Allen den ghonen die dese presente letteren zullen zien ofte hooren lesen fo 140
doen te wetene alzoo bij ende van weghen Jehenne BRUSTIJNE fa. Adriaens weduwe van
Lambert DE LESPEE gheheel bleven in baten ende commeren mits ulieden sghedeels van
hare kinderen. Te coope ghestelt was bij tbernen van twee keerssen ofte clopslaghen eene
behuysde hofstede daer vuyt steect de valcke wesende eene herberghe gheleghen binnen de
vier heckenen deser prochie groot in erfven 93 roeden daeranne oost ghelant Lieven Cockuut fs.
Pieters zuut de leye west Lieven CALLOOT noort de caulchije . . . 4de juny 1620
-----------------------------------------------------Jan DE DOBBELEERE fs. Jacobs overl. Dronghene helshouck int jaer 1619
fo 146
He.: Pierijne STEUPERAERT fa. Arents in huwelick met Adriaen SCHOCKAERT fs. Jacobs
K.: Pierken, Hansken, Adrianeken, Janneken Betken = 9 jr ende Tanneken DE DOBBELEERE
huusvrauwe van Lieven VAN QUATHEM fs. Gillis
V.P.: Laureyns VAN HECKE fs. Lievens rechtsweer van de weesen ende de voornomden
Lieven VAN QUATHEM
Leen ghecommen van soverleden zijde te weten twee ghemeten landts ligghende binnen deze
prochie in de beeckstrate streckende lancx den Brugschen herwech
Gronden van erfven oock ghecommen van soverleden zijde van wijlent zijnen vader
De deurgaende heelft van een hofstede groot een ghemet staende in den cleenen helshouck
200 roeden landts op den boelenaere ghenaemt den vlienderpol
Een ghemet meersch gheheeten tbiesmeersschelken in den helshouck zuut Pieter DENIJS
noort Guillame DE VREESE west Pieter BEHAGHELE
Een half bunder zaylant ghenaemt den helsput in een stick van zes ghemeten bij halewijn
Meulene zuut ende west Mhr. Jacques LIBAERT
...
...
20ste juny 1620
-----------------------------------------------------501

Vervolg Reg. 278
Wettelijke passeringen en staten van goed (1618-1622)
Compareerde in propre persoone Jooris VLERICK fs. Lievens
fo 151v
de welcke vercoopt an Amand VAN RAVESCHOOT fs. Charels twee pleynen gheleghen
op de veerstrate binnen vier heckenen ghecommen vuten sterfhuys van Segher YDE fs.
Joos noort de caulchije zuut de leye . . .
...
...
23ste july 1620
-----------------------------------------------------Hedent desen 11de juny 1620 waren vergaderts in goede ghezelschepe ten fo 156
huuse van Gheeraert HEBBELINCK ghezeyt VAN HULLE tavernier in den inghel binnen
Dronghen, Hubrecht DE SCHEPPER fs. Jans Amman deser heerlichede van Dronghen
ende Maren DOBBELEERE fs. Bauduyns welcken kent vercocht thebben anden voornomden
Scheppere een behuusde hofstede gheleghen in het gheweste van de schuterstrate met de
huusinghen schueren stallen fruytboomen ende andere boomen daerop staende, oost sheeren
strate, noort Loys VERCRUYSEN groot 200 roeden, metsgaders noch een ghemet ende 14
roeden zaylant gheleghen bij de keete buyten het hecken lancx den wech loopende naer Deynse
oost Laureins DOBBELEERE west dhoirs Gillis CORNELIS. . .
-----------------------------------------------------Op hedent desen lesten nov. 1619 waren vergadert in goeden ghezelschap fo 200v
ten huuse van Pieter DE DAPPERE in de prochie van Baerle Niclaeys DE VREESE fs. Lievens
ende Joos DE CLEERCQ fs. Gheeraerd ghetraut met Cathelijne DE VREESE (svreesen) fa.
Lievens voornomt ende Guilliame DE VREESE oock Lievens zone ter andere. Alwaer den
voornomden Niclaeys DE VREESE ende Joos DE CLEERCQ kennen vercocht thebben an
den voornomden Guilliame DE VREESE zijnen broeder alzulck part ende deel van lande haer
lieden verstorven bij het overlijden van hunne moeder Mayken DOBBELAERE.
De 1ste partije ghenaemt joose stick ende noch een partije landts daeran gheleghen groot een half
ghemet met noch een partije landts gheleghen ande langhe eecke groot een half bunder oost
Laureins HELAUT zuut west Jan PIJPE noort mijn heere van Vinderhoute. Dit is ghedaen in
presentie van Antheunis VAN HOUCKE ende Pieter DE DAPPERE . . .
4de aug. 1620
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jacques DE BOUVERE fs. Olivier houdere
fo 217v
ten sterfhuyse van Cathelijne YDE fa. Joos de welcke kende lijdde ende verclaersde onder
hem rustende hebbende toebehoorende Joosken zijn kindt = ½ jr. verweckt met de voorseyde
Cathelijne YDE de somme van 37 £ gr. eens goede ende deuchdelicke schult ghesproten
over den vutcoop van dheelft deurgaende van alle de inhavelicke ende catheylicke goede ten
sterfhuuse van de weese moedere bevonden, mits dat er gheene erfachtichede en es.
V.M.: Joos YDE fs. Joos der weese oom ende
V.P.: Olivier DE BOUVERE grootvader . . .
...
20ste jan. 1622
-----------------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoone Janneken SPOTS fa. Jan weduwe van
fo 222
Roelandt DE GHEENDT ende zittende in bate ende commere, welcke comparante verclaersde
vercocht thebbende an ende ten profficte van Jan COPPENS fs. Philips alzulck part ende deel
van zeker meersschelken ligghende in vijf stucken in de prochie van Dronghene ghemeene
ende onverdeelt met Lieven PIENS houdere bleven van Maria BIERLINCX te voren weduwe
van Jan SPOTS volghende de grootte canten ende abouten ghementioneert bij den state van
goede ghepasseert voor Schepenen van Ghedeele in date 26ste maerte 1602 de voornomde
deelkens de comparante toeghecommen ende ghesuccedeert bij den overlijden van Hans SPOTS
broeder van comparante . . .
...
...
17de febr. 1622
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DE VREESE fs. Jans de welcke verclaersde fo 223
vercocht thebben an Lievin COPPENS fs. Jacobs ende Livine DE VREESE fa. Jans voornomt
tderde van zeker hofstedeken groot int gheheele een half ghemet gheleghen binnen dese prochie
van Dronghene in de schuuterstrate oost ghelant de zelve strate west Bouduyn VAN DER LEYEN
zuut Gheerolf HOSTE hem vercoopere toecommende bij ghifte van Segher YDE doude welcke
coop es gheschiet voor de somme van 8 £ gr. vlaems eens zuver ghelts te betalen den daghe van
de erfvenesse ofte zulcke daghen daernaer . . .
...
17de marty 1622
------------------------------------------------------
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Wettelijke passeringen en staten van goed (1618-1622)
Compareert in persoone Franchois DE MEYERE fs. Andries inzetene
fo 223v
dezer prochie ende met hem Livine COCKUYT fa. Jans zijne huusvrauwe de welcke kenden
ende verclaersden schuldich te zijne Jan VAN OYGHEM fs. Oliviers coopman ende poorter
der stede van Ghendt de somme van 24 £ gr. in goeden ghevalueerden ghelde waervooren zij
vercocht hebben anden voornomden VAN OYGHEM zijne hoirs ende naercommers eene
rente van 30 sch. gr. tsiaers losbaer den penninck 16e ingaende op hedent date deser danof
deerste jaer verschijnen zullen den 14de april 1623 . . .
...
Eenen bijvende ende gheduerighe zekere de partijen van goede hiernaer verclaerst ligghende
binnen dese prochie. Eerst twee ghemeten landts in den hooghen bilck west ghelant de wdwe
van Andries DE MEYERE fs. Pieters ofte Sijmoen VAN NEVELE noort poortackeregoet
binnen Ghendt oost de erfghenamen van Coolaert DE SCHIETERE , item een hofstedeken
daerbij gheleghen ghenaemt den boterpot
...
...
14de april 1622
-----------------------------------------------------Kennelick zij allen lieden dat Pieter DE VREESE fs. Gheeraerd houdere
fo 225
ten sterfhuyse van Lievijne VAN DE VOORDE fa. Pieters commen es voor Amman ende
Schepenen van de ghemeene vierschaere van Dronghene de welcke verclaersde onder hem
rustende hebbende toebehoorende Gheerkin, Pierkin ende Betken bet dan een jaer, zijne
kinderen de somme van 21 £ gr. eens goede ende deuchdelicke schult ghesproten over den
vutcoop van dheelft deurgaende van allen den inhavelicke ende catheylicken goede ten
sterfhuyse van der weesen moedere bevonden, mits datter gheene erfachtichede en es
V.P.: Gheeraerd DE VREESE fs. Seghers oock grootvader van de weesen
V.M.: Pieter VAN DE VOORDE der weesen grootvader
...
14de april 1622
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Cathelijne DE PAPE fa. Philips de welcke
fo 229
met Arent LANTSMAN fs. Arents haeren man ende kerckelicken voocht overzien ende
ghevisiteert hebbende zeker billet van bate ende commere bij Joanna MANDE weduwe
ende houderigghe ten sterfhuyse van Philips DE PAPE haren man overghegheven ende
gheaffirmeert van de goede bij den zelven Philips haren vadere was achterghelaten ende
daerbij bevindende dat den ghemeenen commer verrre excedeert de bate, heeft de successie
van haren vader gherenunchiert
...
...
28ste april 1622
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Willem CARTOIS fs. Martens de welcke
fo 240
kende ende lijdde vercocht thebben an Marten DE BAETS fs. Joos zeker partije meersch groot
emmers deen heelft van een ghemet ende 36 roeden onbegrepen de juste mate gheleghen
binnen de prochie van Dronghene int gheweste Slindonck oost Michiel COCKUYT west
Christiaen COCKUYT noort west de cale
...
...
lesten juny 1622
-----------------------------------------------------Willem CORNELIS fs. Gheerolf, overl. Dronghene voor juny 1622
fo 240v
He.: Joanna YDE fa. Willems
K.: Willem, Hans, Pierken, Joosken, Pierijntken, Baerbelken, Joorijntken, Martijntken ende
Gillintken CORNELIS oudt zijnde twee jaren ofte bet
V.P.: Gheerolfs CORNELIS, oom ende V.M.: Anteunis YDE, oom medeghezelle in wette
Gronden van erfven in huwelick gheconquesteert
Eene hofstede mette landen int ghehuchte ghenaemt noorthaut groot tsamen vier ghemeten oost
Joos VAN WONTERGHEM west de weesen van Pieter DE POORTERE zuut Joos YDE doude
noort de noorthautstrate, item een stick lants groot 600 roeden oost Cornelis DE SMET zuut den
Ghendtschen herwech west de chartreusen noort Gillis GOETHALS
Een stick landts ghenaemt het buckenvelt groot 7 ghemeten oost Gillis VAN DER STICHELEN
zuut sheeren strate west de chartreusen noort sheerenstrate streckende naer Baerlevelde
Item drie bunderen hams ofte weede in een ham van derthien ghemeten ligghende onverdeelt met
Jor Pieter DELVAEL die dander vier ghemeten toebehoort, west mijnheere VAN OOMBERGHE
zuut de leye oost Jor Guille VAN DER ZIJPE
Item ende ten lesten een half ghemet maymeersch in den gasthuys meersch gheheeten den
nieuwen ham, waeranne dese houderigghe neffens ghelant licht met een half ghemet haer
verstorven van haren vadere . . .
...
...
lesten juny 1622
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Vervolg Reg. 278
Wettelijke passeringen en staten van goed (1618-1622)
Joanne DE SMET (smets) fa. Frans, overl. Dronghene voor july 1622
fo 243
Hr.: Jooris VLERICK
K.: Franchois, Hans, Cornelis, Joorken, Janneken ende Franchijntken VLERICK ende
Lieven VLERICK bij huwelickl zijn selfs ende Mayken VLERICK ghezelnede van
Charles VAN DE GHEHUCHTE fs. Christiaens
V.M.: Lieven VLERICK ende V.P.: Jan VLERICK
Gronden van erfven ghecommen van soverledene zijde haer verstorven van haren vadere ende
moedere ende heur te cavel ghevallen jeghens wijlent Nicolaes DE SMET haeren broedere
Dheelft deurgaende van een hofstede groot int gheheele twee ghemeten in de prochie van Ste
Martens Lathem noort west ghelant de Lathemstrate noort oost de wdwe Pieter VAN DAMME
Een bulck landts gheleghen neffens de hofstede achter de cleene schuere groot een bunder noort
west de Lathem strate zuut west mijn heere van Ste Baefs
Item 457 roeden bosch ghenaemt dhostijne west sheeren strate noort Heindrick STERCKE
Item 400 roeden zaylandt oock ghenaemt dhostijne zuut den voorschreven bosch
Item een stuck cauterlant groot 1100 roeden gheheeten het bundere . . .
...
Item een stuck landts bij Afsne muelene groot een half ghemet noort den wech naer Lathem
Item twee ghemeten landts gheleghen voor de smesse noort ende oost den Cortrijcschen herwech
west Christiaen VAN DE GHEHUCHTE
...
...
In de prochie van Ste Martins leerne een half ghemet meersch ghemeene ende onverdeelt met
een half ghemet dat hiernaer in het conqeust volghen zal noort dhoirs Jan VAN PARIJS
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert gheleghen in de prochien van Ste Martens
Lathem, Afsne, Dronghene ende Ste Martens Leerne
Eerst de wederheelft van de voorschreven hofstede met ghelijcke portie van de huysinghen
schueren stallen boomen ende catheylen daerop staende
Item 933 roeden landts bij Lathem meulene west dhoirs Pieter BEYENS noort de kinderen Joos
VAN DE MOORTELE zuut den wech
Item 800 roeden landts in drie partijen anden grooten moortelput west Gillis DE BAETS zuut
Christiaen VAN DE GHEHUCHTEN noort dhoirs Jan DE SMET
Item 500 roeden landts ghenaemt dhooghe ham zuut Balthazar VAN DER BEKEN
Item een partije ettinghe gheheeten den platten brouck groot twee ghemeten
Item een bulck landts groot 400 roeden nu een jonghen bosch oost de moyenstrate . . .
Item in de prochie van Dronghene het derde deel van twee oude bunderen bosch ghemeene ende
onverdeelt metten heere van Vinderhaute ende consorten
...
...
...
Item twee bunderen onder landt ende heyde op beede zijden van den Curtricksche herwech . . .
Item 200 roeden landts boven den cleenen moortelput, west mijnheere van Ste Pieters, oost
dhoirs Niclaeis VAN DEN BUNDERE
...
...
4de july 1622
-----------------------------------------------------Reg. 279
Wettelijke passeringen en staten van goed (1622-1624)
Compareerde in persoone Pieter DE SCHEPPERE fs. Loys houdere bleven fo 2v
achter Magdaleene YDE fa. Pieters de welcke verclaersde onder hem rustende hebbende
toebehoorende Cathetijntken endePierijntken DE SCHEPPER (scheppers) zijne kinderen
gheprocreert bij de voornomde Magdaleene YDE zijne eerste huusvrauwe was de somme van
72 £ gr. vlaems eens ghereede penninghen spruutende over den vriendelicke vutcoop van alle
de weesen recht van successien als hemlieden bij den overlidene van de voorseyde heurlieder
moedere zouden moghen ghesuccedeert ende verstorven wesen zo wel van huyscatheylen bestialen
vruchten in de schuere bezaethede op de ackere tarwe coorne vlas schulden van baten, ghereede
penninghen oock de portie ende dheelft van dheelft wesende een vierde deel van de huysinghen
schueren stallen boomen ende catheylen staende op de hofstede ende lande hiernaer ghespecifiert
niet vutghesteken nochte ghereserveert
V.M.: Pieter YDE fs. Pieters oom ende V.P.: Loys DE SCHEPPERE oom
Een hofstede met de lande groot int gheheele vijf ghemeten binnen dese prochie in den teerlinck
hem verstorven van zijnen vadere ligghende ghemeene den voornomden Loys DE SCHEPPERE
zijnen broedere alle belast met zulcke heerlicke renten alster van ouden tijden vut ghegaen hebben
ancommende mijn heere den prelaet ende convente van Dronghene . . .
24ste nov. 1622
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Vervolg Reg. 279
Wettelijke passeringen en staten van goed (1622-1624)
Compareerde in persoone Cornelia COORTE fa. Cornelis lest weduwe van fo 24v
Gheerolf GOETHALS wonende binnen dese prochie hoir bedeghen in de versterfte van Pieter
ZOETAERT heuren grootvader maternel te kennen ghevende hoe dat zij 2 zo 43 jaeren hier te
vooren bij consente van Jan LUCHERPAU haren 1ste man was bij vorme van warachtighe
vutgrootinghe ende verhoirszatinghe cedeerde ende overliet tot profficte van Bouduyn
WITHOOGHE fs. Pieter ende Magdaleene ZOETAERT fa. Jans zijne huusvrauwe ende
comparante rechtsweere alzulck recht ende actie als haer vuten hoofde van haeren grootvader
an ende inde naervolghende partijen van goede. In den eersten een ghemet ende 25 roeden onder
landt ende bosch ligghende ghemeene ende onverdeelt met het kindt van Jacob SCHERPINCK
ende Jacob LUCHERPAU in 3 partijen binnen den ambachte van Maldeghem in de prochie van
Sinte Lauwereins danof dat teerste licht in den quaden bosch ontrent 2 lijnen 30 roeden tusschen
Cornelis DE BREE ande noort zijde Pieter BOUDINS ande zuutzijde Jan GHEERAERT ten
westhende streckende metten oosthende ande weduwe Franchois SLABBAERTS landts,
voorts in 75 roeden boombosch in de gohelaer wateringhe tusschen Cornelis DE BREE ande
noortzijde Pieter GHEERAERT ande zuutsijde ende Pieter BOUDINS ten westhende streckende
metten oosthende an Cornelis putssenslandt . . .
...
9de juny 1623
-----------------------------------------------------SVG Marten DE BAETS fs. Joos, overl. Dronghene voor july 1623
fo 27v
He.: Catheline DE MEYERE (smeyers) fa. Sijmoens
K.: Joos, Pieter, Olivierken, Hansken, Barbelken ende Janneken DE BAETS = 3 jaeren
V.P.: Andries DE BAETS fs. Joos ende V.M.: Gheerolf VAN BEVEREN fs. Bouduyns
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert
Een partijken meersch gheleghen binnen dese prochie daerment heet den claeren brouck
oost ghelant het vlaeckenbrouckstraetken west Michiel COCKUYT groot 150 roeden
Ontrent 100 roeden bosch int ghehuchte van slijndonck oost den waterloop van den melckdam
noort Lieven DOBBELEERE
...
...
6de july 1623
-----------------------------------------------------SVG Joanne TEMMERMAN fa. Ghijselbrecht, overl. Dronghene nov. 1623
fo 47v
Hr.: Gheerolf DOBBELEERE fs. Jans
K.: Liefken, Gilleken, Hansken, Martken ende Joorijntken DOBBELEERE
V.M.: Ghijselbrecht TEMMERMAN grootvader ende
V.P.: Franchois VAN KERREBROUCK fs. Franchois met Magdaleene DOBBELEERE der
weesen zuster zijne huysvrauwe
Gronden van erfven ligghende binnen Dronghene ghecommen van soverleden zijde
Eene nieuwe behuysde hofstede gheleghen in den wijck van luchteren groot binnen hove met
eenen cant bosch tsamen 400 roeden noort de hoirs van wijlent Michiel BRAKELMAN oost
de erfghenamen van Andries DE MEYERE zuyt dese weesen
Eenen bulck lants voor de hofstede groot met eenen bosch ghemeene ende onverdeelt met
Andries VAN HAVERBEKE tsamen twee ghemeten ende 50 roeden zuyt den voornomden
Andries oost Pieter VAN OOTEGHEM noort dese weesen
Eenen bulck lants groot 400 roeden zuyt sheeren strate noort Pieter ende Jan VAN OOTEGHEM
oost dhoirs van Loys DE WEERT
Gronden van erfven oock gheleghen binnen dese prochie binnen huwelick gheconquesteert
Een parcheel meersch groot 800 roeden ghenaemt de wilde oost Lieven SLOCK zuyt ende west
de gavergracht rentende in den rentebouck van den heere van Vinderhaute
Een hofstede groot 3 ghemeten zuyt ende oost de strate rentende onder den heere van Vinderhaute
met een cheynseken. Een stuck lants op luchteren cautere gheheeten den mijleecke groot 650
roeden daer den wech deur streckt zuyt ende west Pieter VAN OOTEGHEM oost den kerckwech
noort Jan VAN YDEGHEM. Een stick lants ghenaemt den visput groot een ghemet 30 roeden noort
Jan DE MUYTERE fs. Gheerolfs .
Een stick lants ghenaemt het eecke stick groot een half ghemet west de weesen van Daniel VAN
DEN EEDE noort de Ghendtwech oost Jan DE MUYTERE
Een stick lants ghenaemt het veldeken groot 450 roeden zuyt Joos VAN WONTERGHEM causa
uxoris west een straetken streckende naer courtoys bosch
...
16de nov. 1623
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Wettelijke passeringen en staten van goed (1622-1624)
Compareerde in persoone Gheerolf VAN MULLEM fs. Sijmoens houder fo 61
bleven achter Maria HOOCHBROUCK zijne ghezellenede was de welcke verclaersde onder
hem rustende thebbene toebehoorende Hansken, Copken ende Janneken VAN MULLEM
zijne kinderen de somme van 9 £ gr. vlaems zuyvere penninghen goede ende deuchdelicke
schult over de vriendelicke vutcoop mits dat zij gheene erfachtighede en hebben.
V.M.: Dominicus COCKUYT fs. Gillis ende V.P.: Jan VAN MULLEM fs. Sijmoens, oom
Soo hij ten dese oock bekenne onder hem houdere berustende thebben toecommende tvoornomde
Hansken zijnen zone 3 £ gr. bij ghifte van Lijsbette HEBBERECHT huysvrauwe van Dominicus
COCKUYT zijne metere al zonder eenighe defalcatie . . .
...
15de febr. 1624
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven POLLET fs. Jacques ende met hem
fo 62v
Barbara GOETHALS fa. Christiaens zijne huyvrauwe de welcke verclaersden vercocht thebben
an Adriaen DE WULF fs. Joos het vierde deel deurgaende van eene behuysde hofstede ghestaen
ende gheleghen in de schuyterstrate groot int gheheele 104 roeden mitsgaders een ghelijck vierde
van 2 partijen zaeylant groot int gheheele twee ghemete ende 54 roeden, zuyt oost de voorseyde
strate west Albijn DE VILAIN zuyt ende west de weduwe van Christiaen GOETHALS, omme
ende voor de somme van 20 £ gr. vlaems ende 16 sch. gr., voor vercoopers huysvrauwe een
hooftcleet te betalen ten daghe vander erfvenesse . . . . . .
...
15de febr. 1624
-----------------------------------------------------Elizabeth BUNDERVOET fa. Gillis, overl. Dronghene voor febr. 1624
fo 63v
Hr.: Gillis WIEME fs. Maurus
K.: Hans, Segher, Joos, Maurijntken, Joozijntken, Janneken, Lievijntken ende Betken WIEME
huysvrauwe van Jan DANINS
V.M.: Jacques BUNDERVOET, oom ende V.P.: Jan DANINS voorseyt fs. Willems
Gront van erfven binnen huwelicke gheconquesteert
Eene behuysde hofstede gheleghen an den varentdries deser prochie met de lande annex in zes
partijen al deen an dander groot tsamen zeven ghemeten zuyt den varentdries west ende noort
Jan BAUWENS oost de weduwe ende hoirs Jan DOBBELEERE fs. Jacobs
Een ghemet lants gheleghen op barelcauter ghemeene mette kinderen van Karel WIEME oost
den houdere zuyt den deynschen wech west Jan THIJS
...
...
lesten febr. 1624
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter VAN DE GHEHUCHTE fs. Jans
fo 82
ende met hem Catherine MYNCKE fa. Gheerolfs zijne huysvrauwe te kennen ghevende dat zij
vercocht hebben an Lievine DE MUYTERE fs. Gheerolfs 100 roeden lants wesende tderde deel
van een ghemet den noortcant ligghende binnen dese prochie daerment heet de wisput noort
ghelant de chartreusen.
...
. . . Zo presenteerde hem als nalinck Adriaen
DE DURPERE fs. Mathijs ter cause van Johanne MYNCKE fa. Gheerolfs zijne ghezellenede
zustere van svercoopers huysvrauwe . . .
28ste maerte 1624
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Anna VAN HOUCKE fa. Arents weduwe bleven fo 91
achter Segher DE BIL fs. Gillis ende zittende in baten ende commeren, te kennen ghevende
hoe dat haren man vercocht heeft an Jan VAN HOUCKE haren broedere alzulck recht part ende
deel als haer comparante competeerde in de huysinghe schuere lant ende meersch achterghelaten
bij wijlent Lievine MAES hare moeder was . . .
27ste juny 1624
-----------------------------------------------------Kennelick zij allen lieden dat voor Bailliu ende Laten van joncheer Jan
fo 111
SIJMOENS van zijn heerlichede ter Beken ofte beeckstrate in de prochie van Dronghene
compareerde in persoone Tobias VAN DE GHEJUCHTE fs. Jans ende Lievine VAN DE
GHEJUCHTE fa. Martens zijne huysvrauwe te kennen ghevende dat zij vercocht hebben an
Lievin NEERMAN fs. Philips hemlieden schoonzone een behuyst hofstedeken gheleghen
binnen dese prochie groot in erfven ontrent 93 roeden sorterende te deser heerlichede noort
ghelant de vercoopers met eene dreve streckende bezijden deur tzelve hofstedeken oost Jan
CLAEYS zuyt sheeren strate west Jan DE SCHEPPERE, ende dat boven de heerlicke rente
van ouden tijde daervute ghegaen hebbende . . .
...
27ste juny 1624
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Wettelijke passeringen en staten van goed (1622-1624)
Compareerde in persoone Jacques BOLLAERT fs. Willems ende
fo 119v
Franchoys BOLLAERT zijnen zone, te kennen ghevende dat zij wel ende deuchdelick
vercocht hebben an Gillis VAN DER STICHELE fs. Joos ende Lievin VAN DER STICHELE
zijnen zone de naervolghende partijen van lande gheleghen binnen dese prochie op den wijck
van keuse ende helshouck in welcke gronden den voornomden Franchoys is competerende de
5 deelen van 6 bij versterfte ende successie van Anna ende Lievine DE VETTERE (svetters)
de 3 deelen ende de 2 deelen van Jacques BOLLAERT zijnen broeder was ende Jacques zijnen
vader is competerende het ander 6de deel bij ghifte van Jacques zijnen zone, mitsgaders alzulck
recht van bileve als Margriete VALCKE weduwe van den voornomden Jacques BOLLAERT
zoude moghen competeren op de drie deelen van zesse die hij bij zijne schoondochter ghecocht
heeft volghende den contracte in date 27ste meye 1614
Eerst een partie daerment noempt de craeyaerden som zaeylant ende de reste gheeringhe
ghescheeden ligghende met eenen gracht tsamen groot 900 roeden ligghende ommegracht
Noch 400 roeden landts gheleghen overhende van den varentdriesch op den cautere oost Lievin
AERTS causa uxoris zuyt Gillis VAN DER STICHELE west mijn heere den prelaet van
Dronghene noort bollaerts bilck, item noch 200 roeden landts op den zelven cautere oost
Philip DE MEYERE zuyt dhoirs Christiaen VAN DE GUCHTE, west mijn heere den prelaet
van Dronghene noort Gillis GOETHALS causa uxoris . . . . . .
maerte 1624
-----------------------------------------------------Catharine LANCZWEERT fa. Gheerolfs overl. Dronghene voor 1625
fo 133
Hr.: Gillis YCKET fs. Gillis
K.: Hans, Pierken, Liefken, Fransken, Joosken, Gilleken, Amandeken Janneken ende
Gheeraerd YCKET hemlieden broedere bij huwelicke zijn selfs zijnde
V.M.: Joos FIERS fs. Jans oom ende V.P.: den voornomden Gheeraerd YCKET
Gronden van erfven gheleghen binnen dese prochie in huwelick gheconquesteert
400 roeden landts anden mijlsteen rontomme ghelant tcloostergoet van Dronghene in coope
vercreghen van Gillis LANCZWEERT ende Jan VAN DEN STEENE fs. Lievins
Item een ghemet landts achter bassebeke west mervrauwe DARRANDA oost den herwech
ghecocht jeghens Omaer DE BISSCHOP, item een half ghemet meerschen in bourgoyen
anden dam van Dronghene noort den zelven dam zuyt mevrauwe DARRANDA ghecocht
jeghens Willemijne ende Gillijne YCKET zijne zusters . . . . . .
24ste jan. 1625
-----------------------------------------------------Heden desen 16de jan. 1625 zijn vergadert gheweest in goeden ghezelschepe fo 137
ten huyse van Pieter LAMBERTIJN tavernier binnen Dronghene Guillame SCHELSTRATE
fs. Gheerolfs ter eendere ende Lievin VINCENT fs. Franchoys ter andere alwaer den
voornomden Guillame SCHELSTRATE vercocht heeft an Lievin VINCENT een partie bosch
groot 550 roeden gheleghen op den wijck van luchteren vut een partie van 5 bunderen leen
oost ende zuyt den voornomden SCHELSTRATE west sheeren strate noort de weduwe Jan
YDE . Desen coop es ghedaen voor de somme van 68 £ gr. vlaems vrij zuyver ghelt te betalen
ten daghe vander erfvenesse . . .
...
...
6de febr. 1626
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Gheerolf DE VREESE fs. Lievins houdere bleven fo 148v
achter Joozijne YDE fa. Joos de welcke verclaerde onder hem rustende thebben toebehoorende
Hansken, Adriaentken, Gheertken, Syntken, Janneken ende Barbelken DE VREESE ontrent drie
jaeren zijne kinderen de somme van 18 £ gr. zuyvere penninghen ende dat over de vriendelicken
vutcoop mits datter gheen erfachtichede en is . . .
...
V.M.: Willem YDE oom ende V.P.: Pieter DE VREESE oom
...
26ste juny 1625
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Thomas DE ROOSE fs. Gillis ende met hem
fo 152
Catherine DOBBELEERE (sdobbeleers) fa. Jans zijne huysvrauwe te kennen ghevende dat hij
vercocht heeft an Hans ende Laureins GOETHALS fs. Gheerolfs al zijn recht cause ende actie
met twee ghelijcke deelen die hij Thomas ghecocht heeft jeghens Gillis DOBBELEERE ende
tander van Niclaeys CALLANT bij calaingieringhe al dat hem ROOSE competeert bij successie
van Tanneken GOETHALS fa. Gheerolfs zijne huysvrauwe in eene behuysde hofstede gheleghen
op den wijck van keuse
an den varentdries
...
...
10de july 1625
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Lievine VAN BEVEREN fa. Lievins
fo 155
overl. Dronghene beeckstrate voor oct. 1625
Hr.: Gillis DE PAPE fs. Gillis
K.: Gilleken, Tanneken, Maeyken, Lievijntken ende Grietken DE PAPE ontrent 10 jaeren
V.M.: Franchoys CODDE ter cause zijnder ghezellenede cousijn
V.P.: Pieter DE PAPE oom
Gronden van erfven binnen huwelicke gheconquesteert
In de prochie van Mariakercke twee sticken landts gheleghen deen teghen dandere tsamen een
bundere oost ghelant Heindrick VAN MONTEBOUCK causa uxoris ende den houdere met zijn
patrimonie zuyt de meerestrate west Jacques VAN OOTEGHEM noort de cale
Binnen de prrochie van Dronghene een onbehuyst hofstedeken groot ontrent 75 roeden noort
Tobias VAN DEN GHEJUCHTE zuyt west den houdere noort de beeckstrate
Inde zelve prochie een stick landts op den cautere ghenaemt het bonte sticxken groot 200 roeden
oost den kerckwech van Dronghene zuyt dhoirs Loys HEBBERECHT . . . 9de oct. 1625
-----------------------------------------------------Jan ARNOUT ende Lievine VAN OVERLOOPE fa. Joos
fo 157
Overl. Dronghene voor oct. 1625
K.: Adriaen, Janneken Pierijntken ende Lievin ARNOUT bij huwelick zijn selfs ende Gheerolf
DE DAPPERE fs. Bauduyns thuwelicke hebbende Joozijne ARNOUT
Voochden: Jan VAN OOST fs. Lievins ende Jan DE RIJCKE fs. Jans
Een huys staende op de veerstrate groot metter erfve 100 roeden noort west de caulchijde oost
Jacques NEVEJANS zuyt de leye zuyt west Amand VAN RAVESCHOOT bij de vader ende
moedere in coope vercreghen van Segher YDE fs. Joos
...
...
9de oct. 1625
-----------------------------------------------------Jan VAN DEN STEENE overl. Dronghene voor oct. 1625
fo 161
Wdnr (1ste x) van
K.(1ste x): Charels, Pieter, Hans ende Elizabeth VAN DEN STEENE ghezelnede van Gheerolf
CLAEYS metsgaders Margriete VAN DEN STEENE weduwe van Jooris TORASSE
He.(2de x): Magdaleene VAN DER STRATEN fa. Loys
K.(2de x): Lievin ende Guillame VAN DE STEENE
V.P.: Charels VAN DEN STEENE voornoemt ende
V.M.: Jan DE VEY ter cause zijnder ghezelnede, oom
Eenen bogaert groot 200 roeden ligghende rontomme in zijne doorne haghen binnen de vier
heckenen daerment heet de bruystrate noort oost ghelant de zelve strate zuyt Pieter Jan VAN
LAKE heere van den Gauwe, west dhofstede van Pieter BOONE
Item zijn de weesen gherecht in een huys daer de moeder inne woont ghestaen in de voorseyde
vier heckenen op den gront van mijn heere den prelaet van Dronghene
De twee weesen zijn redelick gheleert van lesen ende schriven naer heurlieden staet ende zijn tot
zulcke oudde commen dat zij heurlieden cost weert zijn.
...
23ste oct. 1625
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Gheeraerd DE MEYERE fs. Gillis inzetenen der fo 178
prochie van Afsne ende met hem Janneken VERLEYEN fa. Franchoys zijne huysvrauwe de
welcke verclaerden vercocht thebben tot profficte van Gheeraerd HELAUT fs. Joos eene rente
van 30 sch. gr. tsiaers den penninck 16e voor de somme van 24 £ gr. vlaems die zij comparanten
kenden van den voornomden HELAUT ontfaen thebben
...
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Anthuenis DE VREESE fs. Gheeraerd ende Gilline
fo 191v
zijne zustere haer selfs bij ghetijdighe oudde van 26 jaren ter eendere ende Joanne SERREYNS
fa. Pieters weduwe bleven achter Jan MUYSHONT doude ter andere te kennen ghevende, dat
Jan SCHELSTRAETE heurlieder oom in proprieteyt toebehoort heeft een ghemet landts in
Dronghene recht over den meerschcant meulen ghenaemt het langhe ghemet zuyt den Brugschen
herwech ende dat hij de zelve partie over zekeren tijt van jaeren erfvelick overghelaten heeft an
Jan MUYSHONT doude mits bij hem betalende 14 jaeren achterstallen heerlicke rente van oude
tijden daervute ghegaen hebbende
...
...
12de febr. 1626
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De zake dienende voor Schepenen van de ghemeene vierschaere van
fo 197v
Dronghen tusschen Mathijs BALTENS houder bleven achter wijlent Janneken DOBBELEERE
(sdobbeleers) fa. Jans alzoo heesschere ende overghevere van state ter eender ende Jan
DOBBELEERE als oom ende deelvoocht van Guillame Vincent ende Antoine BALTENS
kinderen van den voornomden Mathijs die hij gheprocreert heeft bij tvoorseyde Janneken
DOBBELEERE (sdobbeleers) zijne huysvrauwe was omme bij den verweerdere in de weesen
name incommen van ghedeele te doene ten sterfhuyse van heurlieder moedere, op peyne van
dies versteken te zijne ende bliven gheroupen ten toure vander ferie ende naerdien den
voornoemden verweerder hem van andworde ende de successie van de voorseyde weesen
moedere hadde laten versteken Schepenen voornomt op tverzouck van den heesschere recht
doende hebben ghewijst bij desen de voornomde successie anne den voornomden heesschere
volghende tconsent bij den verweerdere alhier te wette ghedaen
...
Gehemerct dat de menichvuldighede van de commere de bate van den voorseyden sterfhuyse
excederen.
27ste juny 1624
-----------------------------------------------------SVG Willem VAN LOOCKENE fs. Pieter Jacobs, overl. Dronghene voor 1626 fo 206
He.: Barbara GOETHALS fa. Pieters alsnu in huwelick met Jan COPPENS fs. Lievens
K.: Philipken, Maeyken, Joozijntken, Pierijntken ende Betken VAN LOOCKENE
V.P.: Pieter DE GRE fs. Robrecht ter cause zijnder huysvrauwe, oom
V.M.: Jan DE CUYPERE fs. Lievens ter cause zijnder huysvrauwe, oom
Gronden van erfven ghecommen van soverledene zijde hem verstorfven van zijnen vader daer hij
met wijlent Jacques, Pieter, Joos ende Lievine VAN LOOKENE huysvrauwe van den voorseyden
Pieter DE GRE, Janneken VAN LOOKENE ghezelnede van Franchoys MIJS, ende Elizabeth
ende Franchijne VAN LOOKENE zijne broeders ende zusters hoirs ende elck eenen 8ste staecke
bedeghen zijn.
Eene hofstede met twee bilcxkens landts daermede gaende gheleghen binnen dese prochie groot
tsamen twee ghemete noort oost ghelant ende streckende de baerleveltstrate, zuyt Lieven
COPPENS fs. Jacobs west mijn heere den prelaet van Dronghene
Een partie landts ghenaemt de reymoortels groot ontrent vier ghemete noort ende oost den heere
prelaet west Lieven COPPENS fs. Lievins
...
...
Een ghemet ende 33 roeden ligghende op Landeghem cautere zuyt ende oost Lievin COPPENS
fs. Jacobs west Franchoys DE MEYERE noort de weduwe Pieter GOETHALS . . . . . .
Binnen dese prochie van Dronghene 200 roeden landts ghenaemt het reymoortelken belast met
zes meukens evene tsiaers an mijn heere den prelaet
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert
De drie deelen van achte deurgaens in alle de voorschreven gronden van erfven bij den overledene
in coope vercreghen van Pieter VAN LOOKENE, Pieter DE GRE ende Franchoys MIJS zijnder
broedere ende zwaghers
Item 700 roeden landts op halewijn cautere zuyt oost den erfachtighen heere alhier, west de wdwe
Jan PATTIJN . . .
...
...
26ste febr. 1626
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Adriaen DE DURPERE fs. Mathijs over hem
fo 216v
zelven ende Loys DE DURPERE zijnen broedere als voocht over de vaderlicke zijde met Pieter
VAN DE GUCHTE fs. Jans als voocht over de moederlicke zijde, van Adriaen ende Magdaleene
VAN DE GHEJUCHTE Jans kinderen voornompt die hij hadde bij Janneken MYNCKE fa.
Gheerolfs zijne 2de huysvrauwe ende voorts den voornomden Loys ghemachtich over den
voornomden Pieter VAN DE GUCHTE als voocht van Loysken ende Janneken DE DURPERE
Adriaens kinderen gheprocreert bij Janneken MYNCKE voornomt zijne ghezelnede was bij
procuratie speciale bij den voornomden Pieter en hem Loys mondelinghe ghegheven ter presentie
van ons Schepenen onderschreven op den 26ste maerte 1626 lestleden
Hebben doen maken eenen schriftelicke inventaris ende wert aldaer bevonden dat de commeren
meer zijn bedraghende dan de bate eene grootte somme ende ghenoodzaect zijn te vercoopen
ontrent een ghemet lants ligghende ghemeene ende onverdeelt met haerlieder vadere
Hebben vercocht an Lievin DE MUYTERE fs. Gheerolfs een ghemet landts gheleghen op beeck
strate cautere binnen dese prochie
...
...
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Compareerde in persoone voor Pieter VAN KERREBROUCK Bailliu
fo 1v
Christoffels ROOTSAERT, Jan DE BRABANTERE, Andries VAN WONTERGHEM ende
Jan DOBBELAERE Schepenen van der heerlickhede ende vierschaere van Bellem ende
Schiervelde, Mr Jan HUYSMAN fs. Daneels Chirurgien ende soldaet onder de compagnie
van mijn heere de capitain BOERMAN de welcke verclaerde gheconstitueert ende in zijne
stede ghestelt thebbende Isabeau DE BIL fa. Gillis zijn huysvrauwe omme te vercooopen
zeker part ende deel als hem comparant is competerende ter cause zijnder huysvrauwe in een
behuysde hofstede groot 200 roeden ligghende in de prochie van Dronghene daerin woont
Gillis DE BIL scomparants schoonvader ligghende onverscheen ende onverdeelt met zijne
broeders ende zusters
...
...
Izabeau DE BIL verclaerde vercocht thebben an Loys GOETHALS fs. Augustijn coopman
ende inwoonende poorter van Ghendt, tvierde deurgaende van een behuyst hofstedeken
gheleghen int ghehucht de schuyterstrate rontomme begracht groot int gheheele 200 roeden
zuyt west de kinderen ende hoirs vande overledene huysvrauwe van Heindrick GHIELENS
tzelve vierde vervallen op Izabeau DE BIL bij den overlijdene van Jacquemijne DE PAU
(spaus) heurlieder moeder was
...
...
23ste april 1626
-----------------------------------------------------SVG Amand VAN RAVESCHOOT fs. Charels overl. Dronghene voor meye 1626
fo 5
He.: Barbara DIERICK fa. Adriaens
K.: Gheertken, Betken ende Lievintken VAN RAVESCHOOT oudt ontrent 13 jaeren
V.P.: Marijn MESTDACH fs. Jans, oom ende V.M.: Joos DIERICK, oom
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert
Eene hofstede met een meersschelken daervooren gheleghen op de veerstrate deser prochie
groot tsamen een half ghemet noort ghelant den erfachtighen heere alhier, west Jacques VAN
OVERWALE zuyt de caulchijde in coope vercreghen van Segher YDE fs Joos ende Izabelle
VAN RENTERGHEM zijne 2de huysvrauwe was
200 roeden landts gheleghen op den boelenaere noort oost de erfghename van Charels DE LEEU
WEST Laureins DOBBELEERE
...
...
7de meye 1626
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Matheeus VAN PETEGHEM fs. Franchoys
fo 8
inghezetenen deser prochie ende Janneken YDE fa. Willems zijne huysvrauwe te kennen
ghevende dat zij vercocht hebben an Segher YDE oock fs. Willems, tzesde deel deurgaens van
een behuysde hofstede gheleghen in de schuyterstrate, oost ende zuyt daeranne ghelant de fermerie
alhier west den coopere noort den gront van erfve van Joozijne TOLLENEERE svercoopers
moedere ende dat voor de somme van 47 £ gr. vlaemsche munte boven 20 sch. gr. voor tvoorseyde
Janneken YDE een hooftcleet . . .
...
...
20ste meye 1626
-----------------------------------------------------SVG Adriaen DE WULF fs. Joos, overl. Dronghene voor juny 1626
fo 19v
He.: Elizabeth GOETHALS fa. Christiaens
K.: Pieter, Guillame, Gillis Hansken ende Joos bij huwelicke zijn selfs ende Janneken DE WULF
ghesteede beghijne Ste Lijsbetten binnen der stede van Ghendt
V.P.: Joos DE WULF voornomt ende V.M.: Jan VAN DE WALLE fs. Augustinus
Gronden van erfven binnen Dronghene binnen huwelick gheconquesteert
Een hofstede groot twee ghemeten zuyt oost ghelant de houderigghe, west de cappelle noort mijn
heere VAN HERPEGHEM
Item een bulcxken zaeylandt gheheeten het lindebulcxken groot een ghemet oost Pauwels VAN
BULAERE noort de cappelle zuyt Pieter BULTINCK west den heere VAN HERPEGHEM
Item dheelft van twee ghemeten landts inde schuyterstrate danof dander heelft competeert de
houderigghe bij den overlijdene van haren vadere noort west den wech zuyt oost de strate
Item op den keyscant eenen bulck landts groot 800 roeden zuyt oost den keyscant noortwest de
houderigghe
Item een half bundere landts in de lake zuut oost de leye west Anthuenis YDE noort Pieter
DIERICX belast met 3 £ gr. tsiaers den penninck 16e ancommende Cornelia BAUTERS weduwe
van Arent VAN QUICKELBERGHE . . .
...
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Hedent desen 5de juny 1626 zo hebben wij Lievin VAN THUYNE als bij
fo 28v
versterfte ende vutgrootinghe gherecht in een hofstede gheleghen in Dronghene in den wijck
ghenaemt de keurse groot 500 roeden metsgaders noch 200 roeden landts gheleghen bij den
eertgaete inde varentstrate door Philips DE MEYERE fs. Joos in pachte ghebruyct tot vier deelen
van vijfve ende Bauduyn ende Christiaen DE DOBBELEERE over hemlieden zelven ende bij
den voornomden Bauduyn als voocht over Jan DOBBELEERE zijn broeder gherecht bij versterfe
ende vutgrootinghe tot een vijfde deel deurgaende vercocht hebben an Philips DE MEYERE
de voornomde hofstede ghestaen in de prochie van Dronghene . . .
9de july 1626
-----------------------------------------------------Elizabeth DE VREESE (svreesen) fa. Laureins,overl. Dronghene voor sept. 1626 fo 33
Hr.: Gheerolf Seghers DE VREESE
K.: Loys, Gheert, ende Segher DE VREESE, Pieter ende Gillis DE VREESE bij huwelick hun
selfs,ende Elizabeth DE VREESE ghezelnede van Daneel GHIELENS ende Joozijne DE
VREESE huysvrauwe van Segher VAN HEE
V.P.: Pieter DE VREESE voornomt ende V.M.: den voorseyden Daneel GHIELENS
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert
Een hofstedeken binnen dese prochie met een bilcxken thenden tzelve hofstedeken gheleghen inde
schuyterstrate noort daeranne ghelant Gillis CORNELIS, oost dhoirs Pauwels CODDE zuyt Pieter
BULTINCK west dhoirs Philips VAN DER CRAEYEN bij coope van Adriaen DIERICX
Een parcheel landts daerment heet te zande groot een half ghemet noort west de weduwe Jan
MUYSHONT doude oost Sijmoen VAN DAMME, west Segher GHIELENS, zuyt de erfghnamen
van Adriaen DE MEYERE . . .
...
...
17de sept. 1626
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Charels VAN NIEUWENHUYSE fs. Charels
fo 37v
ende met hem Elizabeth BEHAGHELE fa. Jans zijne huysvrauwe, de welcke hebben
ghelandeert ende gheagreert over goet vast ende van weerden de vercoopijnghe onterfvenesse
ende erfvenesse die Jacques BEHAGHELE tvoorseyde Elizabets broedere over hemlieden
ghedaen heeft tot profficte van Gillis GOETHALS fs. Willems van dheelft deurgaende van een
behuyst hofstedeken gheleghen binnen heckenen deser prochie daerment heet den ruckelram
...
17de sept. 1626
alhier ghepasseert den 26ste febr. 1626 . . .
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter VAN DE GHEJUCHTE ende als voochden 67v
van Adriaentken ende Grietken VAN DE GHEJUCHTE Jans kinderen die hij hadde bij
wijlent Joanne MINCKE fa. Gheerolf zijne huysvrauwe was metsgaders oock als voochden
van Loysken ende Cathelijnken DE DURPERE kinderen van de zelve Joanna MINCKE
gheprocreert bij Adriaen DE DURPERE fs. Mathijs haeren tweeden ende lesten man was
ende ter onderschreven zake behoirlick gheauctoriseert bij Burghmeester ende Schepenen
van Dronghene
...
...
...
30ste jan. 1627
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Thomas DE ROOSE fs. Gillis machtich bij
fo 74v
procuratie over Catherine DOBBELEERE fa. Jans zijne ghezelnede ghepasseert voor
Schepenen van de heerlichede van Praet in de prochie van Oelem den 10de febr. 1627 danof
tinhouden hier van woorde volght ende te desen ghezien ende ghelesen is.
Wij Laureins DE SMET ende Sijmoen VAN DE SLIJCKE Schepenen van der heerlichede
van Praet in de prochie van Oelem doen te weten dat voor ons commen es in persoone
Catheline fa. Jan DOBBELEERE huysvrauwe van Thomas DE ROOSE welcke voornomde
comparante heeft machtich ghemaect ende gheauctoriseert bij desen haren man omme voor
Schepenen van Dronghen te oversien ende effectueren de vercoopinghe van zeker partije van
lande ligghende in Dronghene ende daerinne te goeden ende erfven Pieter DE VREESE ende
Jan GOETHALS ofte andere die haren man believen zal mette solemniteyten daertoe dienende
in welcke partijen van lande de comparanten gheerft es ten title van successie bij den overliden
van vader ende moeder ende zo bij coope van haere broeders ende zusters ten daghe van de
erffenesse van der canten zijden metsgaders grootte te verclaeren ende over te gheven de
Penninghen anden coop prijs clevende
...
...
Pieter DOBBELEERE fs. Jans voornomt zijnen zwaghere . . .
11de febr. 1627
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Joanna VAN LEEUWE fa. Jans, overl. Dronghene voor 1627
fo 77v
Hr.: Pieter DE WEERT fs. Jan
K.: Pierijnken DE WEERT
V.M.: Jan VAN LEEUWE fs. Heindricx grootvader ende V.P.: Joos de WEERT
Grondt van erfven binnen huwelick gheconquesteert ligghende in Dronghen
In coope vercreghen van Adriaen DE MIL het derde van 800 roeden lants ligghende in twee
partijen in de halewinstrate zuyt de zelve strate, noort west mijn eerweerde heere den prelaet van
Dronghene an deen partije ende an dandere oost de begraevelinxkens zuyt west
Simoen VAN MULLEM noort de weduwe van Dominicus VAN DER HAGHEN belast ende
gheaffecteert boven de heerlicke onlosselicke rente van oude tijden daervuten ghegaen hebbende
met andere partijen ende gronden van erfven . . .
...
25ste febr. 1627
-----------------------------------------------------SVG Guillame DE VREESE fs. Michiels, overl. Dronghene voor 1627
fo 79v
He.: Pierijne DE SMET (smets) fa. Joos
K.: Michielken, Willeken, Catherine, Joozijne, Livine, Betken, Adrianeken ende Anthonijntken
DE VREESE
V.P.: Lieven DE VREESE oock fs. Michiels ende
V.M.: Jan DE RIJCKE fs. Jans jeghenwordich Burghmeestere deser prochie
Grondt van erfve van shouderigghe zijde commende, blijvende ghemeene tusschen de weesen
Een hofstede binnen dese prochie met de landen daermede gaende groot twee ghemeten noort
west daeranne ghelant de helshouckstrate, oost de weduwe Victor VLAMINCK zuyt Adriaen
SCHOCKAERT
...
...
25ste febr. 1627
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Loys DE DURPERE fs. Mathijs houdere bleven fo 81
achter Maria LIPPENS fa. Pieters de welcke verclaersde onder hem berustende hebbende
toebehoorende Pierken ende Hansken zijne kinderen gheprocreert bij de voorseyde Maria
LIPPENS de somme van 12 £ gr; eens ghereede penninghen dezelve somme spruytende over
de weesen part ende deel van havelicke ende catheylicke goede
...
Arent CLAEIS fs. Pieters ende Lievin VINCENT fs. Franchois onsen medeghezellen in wette
als wettelicke ghezworen deelvoochden ghecreert.
Te kennen ghevende dat alzo de voornomde twee weesen met Livine, Willemijne, Tanneken
ende Maeyken DE WULF Jans kinderen die hij hadde bij de voornomde Maria LIPPENS
zijne tweede ghezellenede was heurlieder uterine zusters gherecht waren bij den overlidene
van de voorseyde moedere van een 24ste deurgaens in een hofstede binnen dese prochie groot
in erfven ontrent een ghemet noort oost ende zuyt ghelant Jacob NOTE metsgaders van een 12de
deel in een vierendeel bunder landts op den neesenpoel noort Gillis VAN DER STICHELEN
oost het bruytstraetken . . .
...
...
Margriete TOCH eerste huysvrawe was van
den voornomden Jan DE WULF . . .
...
25ste febr. 1627
-----------------------------------------------------SVG Joanna MUYSHONT fa. Jooris overl. Dronghene voor maerte 1627
fo 88
Hr.: Jan CLAEIS
K.: Elizabeth CLAEIS
V.M.: Victor BOONE ende V.P.: Lievine VAN OOST fs. Seghers
Gronden van erfven ghecommen van soverleden zijde heur verstorfven van Jan MUYSHONT
doude heuren grootvader met wijlent Joanne DE BUCK (bucx) daer zij met Livine ende Joorijne
MUYSHONT heure zusters ende moeyen van dese weese hoirs ende tsamen eenen 8ste staecke
bedeghen zijn
Een behuysde hofstede groot int gheheele 200 roeden te bassebeke zuyt den dries
Item in den grondt van een ander behuyst hofstedeken op dander zijde van den dries groot int
gheheele 100 roeden noort den zelven dries oost Gillis YCKET
Een half ghemet landts ghenaemt den warmoeslochtinck zuyt den herwech noort de chartreusen
eertijts buyten nu binnen Ghendt
Een bunder landts op bassebeke cautere oost mijnheere den prelaet van Dronghene
Twee ghemeten landts boven den meerschcant oost mevr. DARANDE . . .
Gronden gheleghen binnen de prochie van Wetteren . . .
...
24ste marty 1627
------------------------------------------------------
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Compareerde in persoone Jan DE WULF fs. Jans, Gheerolf DE WULF
fo 102
fs. Gheerolfs ende Jan PRAET fs. Vincent met Tanneken DE WULF fa. Gheerolfs zijne
huysvrauwe, te kennen ghevende hoe dat zij wel ende deuchdelick vercocht hebben an
Gheerolf HOSTE fs. Matheeus heurlieder medeghezelle in wette, de heelften van de naer
volghende partiekens landts. Dheelft van een ghemet landts gheleghen inde schuyterstrate
een ghelijcke heelft van een half ghemet landts gheleghen als vooren, ten leste dheelft van
200 roeden landts gheleghen in de voorseyde strate . . .
...
22ste april 1627
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE VREESE fs. Lievins te kennen
fo 103
ghevende dat hij vercocht heeft an Joos DE VREESE fs. Lievins Willems de drie deelen
deurgaens als hem competeert in eene behuysde hofstede ende een bilcxken zaeylant gheleghen
achter de schuere gheleghen op den varendries hem vercoopere toeghecommen bij versterfte van
Jan ende Elizabeth DE VREESE zijnen broeder ende zuster . . .
...
Nemaer is oock bespreck dat desen vercooper niet zal moghen heesschen in het deel van
coop achterghelaten bij Gheerken DE VREESE zijnen halfven broedere medevervanghende
Jan ende Betken DE VREESE vande voorseyde versterfte . . .
1627
-----------------------------------------------------Lievine DE BAETS fa. Franchoys, overl. Dronghene voor juny 1627
fo 112v
Hr.: Jan DAUWE fs. Jans
K.: Pierken, Pierijntken, Stoffelijntken ende Janneken DAUWE, Jan DAUWE bij huwelick zijn
selfs ende Gheerolfvijne DAUWE ghezelnede van Jan COCKUYT ende Joozijne DAUWE
huysvrauwe van Jacques VERMEERE
V.M.: Jan DE CLEERCQ fs. Pieters ende V.P.: Jan DAUWE voornomt
Gronden van erfven binnen huwelick ghecocht ende gheconquesteert
Een hofstedeken gheleghen bij den helshautdries groot in erfven 125 roeden noort ende oost
Lievin DE MEYERE ter cause zijnder huysvrauwe als erfachtighe
Een ghemet zaeylant recht over het hofstedeken noort den voornomde DE MEYERE
Eenen bulck gheersinghe ghenaemt den pannebulck groot twee ghemete ende 50 roeden oost de
dooreplasstrate zuyt een dreefken
...
...
10de juny 1627
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Hubrecht DE SCHEPPERE fs. Jans Ampman
fo 167
ter eender zijde ende joncvrauwe Barbara DHASE weduwe van Dominicus HEBBERECHT fs.
Loys blijckende bij acte van zeker requeste van date 21ste marty 1628 te desen ghezien
Supplierende vertoocht reverentelick de weduwe van Dominicus HEBBERECHT alsnoch
zittende in commeren ende baeten dat haer neffens haer kint competeert de drie deelen van viere
van eenen meersch groot 500 roeden . . .
...
21ste maerte 1628
-----------------------------------------------------Livine YDE fa. Laureins, overl. Dronghene schuyterstrate voor 1628
fo 171
H.: Gheerolfs HOSTE
K.: Pieter, Matheeus ende Livine HOSTE ende Joozijne HOSTE huysvrauwe van Jan
TEMMERMAN fs. Gillis
V.M.: Jan DE KESELE fs. Laureins ter cause van Francijne VAN DE VOORDE fa. Pieters
doude zijne huysvrauwe anderzweer van de weesen
V.P.: Jan TEMMERMAN voornomt heurlieder zwaghere
Gronden van erfven ghecommen van soverledens zijde
Dheelft van 932 roeden in de lake ghenaemt de langhe meersch
Item 251 roeden landts op paradijs cautere wesende lalant zuyt den kerckwech. 278 roeden landts
wesende mautlant an tplancxken noort oost den waterloop. Een ghemet landts ghenoemt boven
tplancxken zuyt den waghewech noort den kerckwech
...
...
...
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert
Een hofstede daer den houder op woont groot 350 roeden oost de schuyterstrate zuyt Pieter VAN
DE VOORDE doude. 450 roeden landts ghenaemt den slindonck oost de hofstede . . . .
Een bulck landts gheheeten den slindonck groot een ghemet oost de voorgaende partije
...
456 roeden landts op den boeleneere oost den kerckwech west theelichgheestlandt van Dronghene
Een huys in Ghendt ten voorhoofde op de hooghstrate . . . . . .
24ste febr. 1628
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Janneken DENIJS fa. Christoffels ende Joanne HAEC, overl. voor maerte 1628
fo 177
H.: Livins DE KEUCKELEERE
K.: Gilleken ende Guilliaemken DE KEUCKELEERE
Gronden van erfven gheleghen in Dronghene ghecommen van soverledene zijde ende haer
verstorfven van heuren vader SVG ghepasseert den 29ste maerte 1618 staende gheregistreert
fo 7 verso daertoe de weesen gherecht zijn van een 9de deel deurgaende de zelve alnoch
ghemeene ligghende met heurlieder ooms ende moeyen daeranne Joanne HAEC wdwe van den
voornomden Christoffels heurlieder grootmoeder recht van bilevijnghe competeert
Zo oock doet heurlieder vader in eene hofstede met het 18de deel deurgaende in dheelft van de
catheylen als huysinghen schueren stallen ende boomen daerop staende bij Bassebeke driesch
groot int gheheele 200 roeden, item 400 roeden landts op den boelenaere oost Livin COCKUYT
fs. Pieters west den kerckwech
...
...
Item competeerde dese twee weesen noch een 9de deel in dheelft van 200 roeden landts op den
boelenaere gheconquesteert bij den voornomden Christoffels DENIJS in huwelick zijnde met
de voorseyde Joanne HAERK zijn 2de huysvrauwe . . .
...
9de marty 1628
-----------------------------------------------------Augmentatie van SVG toebehoorende Joos, Pirinken, Janneken ende
fo 180
Joozijnken COCKUYT fs. Jacques fs. Pieters kinderen die hij hadde bij Sara DE CUYPERE
fa. Jans doude zijne ghezelnede was de zelve weesen toecommen ende verstorfven bij den
overlidene van den voornomden Jan DE CUYPERE fs. Willems heurlieder grootvader maternel
in wiens versterfte de weesen met Pieter COCKUYT bij huwelick zijn zelfs ende Janneken
COCKUYT huysvrauwe van Franchois SERWEYTENS ende met hunne ooms ende moeyen zij
tsamen hoirs ende eenen vierden staecke bedeghen zijn
V.M.: Jan DE CUYPERE fs. Jans voornomt oom ende V.P.: Livin COCKUYT fs. Pieters oom
Gronden van erfven de weesen toecommen bij vriendelicke vercavelinghe
200 roeden inde hofstede gheleghen te wilde daer den voornomden Jan DE CUYPERE hunne
grootvader inne overleden is te weten de zuyt westzijde danof den oostcant toecomt Guilliame
DE CUYPERE der weesen oom
Een half ghemet ghersinghe gheleghen achter den huyse ghenaemt het bilcxken
Item 75 roeden meersch gheheeten de grijsmeersch ligghende op het oosthende danof de reste
toecomt Joachim DE ZADELEERE
Item een partije landts ghenoemt den crommen dries groot 700 roeden ligghende ommecant
Item een ghemet cauterlant boven wilde zuyt oost de weesen Jan VAN LOOKENE . . . .
Item een half ghemet landts boven veerleschraghe anden doorne staenden anden herwech
Item ende ten lesten noch een half ghemet landts neffens veerleschraghe hendende op beede de
weghen
...
...
...
...
10de juny 1627
-----------------------------------------------------Agneese HOSTE fa. Adams, overl. Dronghene voor 1628
fo 189
Hr.: Seghers VAN DE VOORDE
K.: Laureins, Gheeraerd, Tanneken, Betken, Catherinken ende Martinken VAN DE VOORDE
ende Franchoys, Jan ende Janneken VAN DE VOORDE ghezelnede van Jacques VAN
THEMSCHE heurlieder broeders ende zustere hun zelfs bij huwelicke
V.M.: Gheerolf HOSTE fs. Matheeus anderzweer ende
V.P.: Pieter VAN DE VOORDE fs. Franchois oom
Gronden van erfven ghecommen van soverleden zijde
Een ghemet zaeylant gheleghen binnen de prochie van Baerle zuyt den deynschen wech oost
den voornomden Gheerolf HOSTE west dhoirs van Mr. Jacob CANIS
Item 100 roeden meersch binnen dese prochie van Dronghene inde lake
Gronden van erfven in huwelick gheconquesteert
Te weten het ander derde van tvoorseyde ghemet zaeylant ende meersch
Noch 18 roeden landts wesende een lochtinck binnen heckenen deser prochie noort de strate oost
Charels VAN DE GUCHTE zuyt de erfghenamen van Pieter DOBBELEERE west Gillis DE
KROOCK belast met 9 gr. tsiaers heerlicke rente an mijn eerweerde heere den prelaet van
Dronghene
...
...
...
...
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Compareerde in persoone Gheeraerd VAN DEN BERGHE metsgaders
fo 191
Pieter BEHAGHELE fs. Livins ende Joozijne VAN DEN BERGHE zijne ghezelnede als
tzamen kinderen ende in partijen hoirs van wijlent Robrecht VAN DEN BERGHE fs. Seghers
ende Margriete TOLLENEERE (tolleneers) zijne huysvrauwe was . Te kennen ghevende dat
zij vercocht hebben an Gillis DE WEERT fs. Loys de drie deurgaende deelen van viere van
eene behuysde hofstede gheleghen binnen Dronghene in de schuyterstrate groot int gheheele
een ghemet
...
...
...
10de april 1628
-----------------------------------------------------SVG Joanna DE CUYPERE fa. Jans (scuypers), overl. Dronghene voor meye 1628
fo 194
ste
zijn 1 huusvrauw
Hr.: Jan Arents VAN HOUCK
K.: Liefken ende Hansken VAN HOUCK
V.P.: Guilliame DE VREESE fs. Livins ende V.M.: Pieter DE VREESE Joos
Gronden van erfven binnen huwelicke gheconquesteert
200 roeden landts gheleghen binnen dese prochie van Dronghene bij den gapaert noort
daeranne ghelant den doschwech oost de weduwe Livin DE BRUYNE zuyt den herwech
wesende vrij eyghen goed , item competeert dese weesen een 4de deel in den erfgrondt van
de hofstede an helshouckdries daer den houdere jeghenwoordich op woont groot in erfven
een ghemet noort ende west den dries oost den doschwech zuyt Joos DE WEERT , belast
boven de heerlicke rente van ouden tijden daervute gaende . . .
4de meye 1628
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Joozijne DE WULF fa. Loys weduwe bleven
fo 198
achter Lucas TOCH ende van zijne versterfte gheheel zittende in baten ende commeren, de
welcke verclaerde wel ende deuchdelick vercocht thebben an Sijmoen VAN DAMME fs.
Gheerolf gheleghen binnen dese prochie op het zant groot 100 roeden west ghelant ende
streckende den kerckwech naer Dronghene noort den Brugschen herwech oost den cooper
ghehouden van den Prince
...
...
28ste juny 1628
-----------------------------------------------------SVG Augmentatie Jan DE CUYPERE fs. Willems, grootvader maternel
fo 204
overl. Dronghene voor juny 1627
Hoirs.: Joos, Pierinken, Tanneken ende Joozijnken COCKUYT, Jacques fs. Pieters kinderen
die hij hadde bij Sara DE CUYPERE fa. Jans doude, ende Pieter COCKUYT bij huwelick
zijn selfs zijnde ende Janneken COCKUYT huysvrauwe van Franchois SERWEYTENS
heurlieden broeder ende zuster
V.M.: Jan DE CUYPERE fs. Jans, oom ende V.P.: Livin COCKUYT fs. Pieters oom
SVG van Sara DE CUYPERE ende Jacques COCKUYT ghepasseert den 28ste juny 1618
Gronden van erfven de weesen toecommende bij vercavelinghe ligghende in Landeghem
200 roeden inde hofstede gheleghen te wilde daer heurlieder grootvader overleden is te weten
de zuytwest zijde danof, den oostcant toecomt Guilliame DE CUYPERE der weesen oom
Een half ghemet ghersinghe achter den huyse ghenaemt het bilcxken
75 roeden meersch ligghende op het oosthende danof de reste toecomt Joachim DE ZADELEER
Een partije landts ghenaemt den crommendriesch groot 700 roeden ligghende ommegracht
Een ghemet cauterlant boven wilde zuyt oost de weesen Jan VAN LOOKENE
Een parcheel landts ghenaemt het naeste bilcxken groot 400 roeden . . .
10de juny 1627
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan ende Willemijne DANENS Willems kinderen fo 229
Te kennen ghevende dat zij omme de schulden te betaelen ten sterfhuyse van wijlent Laurine
BLANCQUAERT heurlieder moedere vercocht hebben an Gillis WIEME fs. Maurus een
partieken landts groot een half ghemet gheleghen in Dronghene op den wijck van zijne
majesteit zuyt daeranne ghelant Gillis VAN DER STICHELE west Adriaen GRIJP zuyt oost den
heere van halewijn ackere, ende datte boven de heerlicke ende kerckelicke renten van ouden
tijden darvute ghegaen hebbende die de vercoopers zuyveren moeten totten daeghe ende
passerene van dese omme de somme van 20 £ gr. vrij zuyver ghelt . . .
29ste maerte 1629
------------------------------------------------------

515

SVG

Vervolg Reg. 280
Wettelijke passeringen en staten van goed (1626-1628)
Hedent desen 6de juny 1629 hebben Pieter, Cornelis ende Janneken
fo 238
DE VLEESSCHAUWERE (vleesschauwers) Cornelis kinderen die hij hadde bij Joozijne
YCKET vercocht an Hubrecht DE SCHEPPERE fs. Jans Ampman deser prochie, dese
naervolghende partijen ligghende onverscheen met haerlieder uterine broeders ende zusters
Te weten van deen helft deurgaende van 100 roeden erfve wesende eene behuysde hofstede
binnen de vierheckenen zuyt streckende de veerstraete oost Jacques VAN WONTERGHEM
Item dheelft van 200 roeden landts op bassebeke cautere noort den Brugschen wech oost
mijn heere den prelaet van Dronghene ghemeene ende onverdeelt met Livins SNOUCK ende
andere uterine broeders ende zustere, item dheelft van 200 roeden landts op den waermoes
lochtinck
...
...
...
19de july 1629
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DE WULF fs. Jans ende Jan VAN PRAET fo 238v
fs. Vincent met Anna DE WULF (swulfs) fa. Jans voornomt zijne ghezelnede te kennen
ghevende dat zij vercocht hebben an dheer Livin VAN DE FOREESTE Bailliu van Ste Pieters
neffens Ghendt elc zijn derde deurgaende van eenen bulck landts groot int gheheele 2 ghemete
west daeranne ghelant jeghens de helshautstraete zuyt Francois VAN DEN BURCHT oost
ende noort den coopere
...
...
...
5de july 1629
-----------------------------------------------------Maria DE DAPPERE fa. Bauduyns, overl. Dronghene voor nov. 1629
fo 255v
Hr. Gheerolf VAN DER CRUYCEN
K.: Pirinken VAN DER CRUYCEN fs. Gheerolf
V.P.: Gheert VAN DER CRUYCEN ende V.M.: Gheert DE DAPPERE
Gront van erfven bij den houdere mette moedere binnen huwelick gheconquesteert
Eene behuysde hofstede mette catheylen daerop staende gheleghen in de schuyterstrate groot
ontrent een half ghemet zuyt de schuyterstrate west Livin ende Margriete CORNELIS noort
Albin DE VILHEIN oost Francois VAN DER LEYEN belast met 3 £ 14 sch. gr. tsiaers in
profficte van Joos ROELS
...
...
22ste nov. 1629
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Joos LANCKZWEERT fs. Gheerolfs ende
fo 258v
Magdaleene VRIENT fa. Gheerolfs zijne huysvrauwe te kennen ghevende dat zij vercocht
hebben tot profficte van Livin CALOOT haeren schoonvader metsgaders Pieter CALOOT,
Adriaen DE VLIEGHERE, Pieter YDE, Pieter HEBBELINCK ende Mr. Arnoult VAN
NIEUKERCK elck in huwelick hebbende eene dochter van den voornomden CALOOT de
rechte heelft van eene behuysde hofstede gheleghen binnen de vierheckenen deser prochie
groot 60 roeden zuyt daerment heet de leye west de havene noort de caulcijde metsgaders
het 6de deel van de hofstede haer Magdaleene verstorven bij den overlidene van Lievine
COPPENS haere moedere, . . .
...
...
5de dec. 1629
-----------------------------------------------------Compareerde voor mij Guillame WAUTERS notaris publicq residerende
fo 262v
tot Ghendt present de ghetuyghen Joe Joanne VAN DE WALLE fa. Antheunis ghesteede
begijnken tot Ste Lijsbetten deser stede ende Joos VAN DE WALLE haeren broeder te kennen
ghevende dat zij ghemeene hebben ligghende elck een 6de deel van vijf ghemeten maymeersch
ghenaemt de putten in Dronghene hemlieden ghesuccedeert bij den overlijden van haerlieder
vader ende moeder Lijsbette DE SMET (smets)
...
...
4de oct. 1629
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VAN DE WALLE ende Joos VAN DE WALLE
fo 265v
de welcke te kennen gaven dat zij ter presentie van Gillis DE SCHUYTERE ende Pieter
DIERICX ghemanghelt hebben gronden van erfven, te weten dat Jan VAN DE WALLE voor
het 4de deel van drije oude bunderen broucken met wat haut vleughe gheleghen in de prochie
van Lathem heerelickhede van Overmeersch ligghende tzelve deel onverdeelt mette hoirs van
Margriet VAN DE WALLE wijlent weduwe van Lievin VERMEERE zal hebben als zijn ander
wel ghecocht ende eyghen propre goet eene partije van 700 roeden gheleghen in de prochie van
Dronghene in den bulck binnen vierheckenen zuyt het clooster oost dhoirs van Antheunis VAN
DE WALLE ende noort het meulestraetken de welcke 700 roeden den zelven Joos VAN DE
WALLE bij manghelinghe vercreghen heeft van zijn zuster Joanna . . .
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Arnauldine VAN RENTERGHEM fa. Gillis ende Gillijne DE VREESE
fo 266
overl. Dronghene voor oct.1621
Hr.: Pieter DE PAPE fs. Lievens
K.: Lieven, Hans, Antheuninken, Pierken, Gilleken, Pierijnken, Grietke ende Sijnke DE PAPE
metsgaders oock van den overlijden van Gillijne DE VREESE lest gheselnede van Gheerolf
VAN KERREBROUCK fs. Pieters gheseyt DE WULF, te vooren weduwe van de voornomden
Gillis VAN RENTERGHEM heurlieder grootmoeder maternel was, in wiens sterfhuys zij hoirs
ende eenen 2de staecke bedeghen zijn met Margriete VAN RENTERGHEM huysvrauwe van
Pieter AERTS heurlieder moeye maternele
V.M.: Pieter AERTS voornomt fs. Pieters ende V.P.: Gillis DE ZUTTERE fs. Lievens
Ten sterfhuyse van heurlieden grootmoeder ghegadert in daten 6de octobris 1621
De weesen competeert een hofstede groot in erfven 100 roeden met eenen cheyns ligghende
achter de schuere west ghelandt den voornomden Pieter AERTS causa uxoris
Een bulcxken landts gheleghen achter het hof groot 125 roeden
Item 500 roeden landts ghenaempt de hooghe donct west Jacques VAN LAKE
Op halewijn cautere 192 roeden zuyt oost Jan AERTS noort west Pieter AERTS voornomt
Item 175 roeden landts ghenaemt het stuck bachten haeghe noort oost thoir van Willem DE WULF
zuyt sheeren straete op de overledene met Margriete VAN RENTERGHEM vervallen
Een hofstede ghenaemt Emonts stede mette boomen daerop staende west Jacques VAN LAKE oost
de weesen groot 80 roeden danof 50 roeden onder landt ende boogaert de weesen ghesuccedeert
van heurlieder moeder vuytten hoofde van wijlent Pieter VAN RENTERGHEM heurlieder oom
was daeranne den haudere competeert recht van bijlevinghe . . .
Alle voorseyde partijen zijn gheleghen in Landeghem
...
...
Item de kinderen ende hoirs van wijlent den voornomden Pieter AERTS voorgaende voocht van
dese weesen sijn schuldich de somme van 21 sch. gr. . . .
...
15de jan. 1626
-----------------------------------------------------Reg. 281
Wettelijke passeringen en staten van goed (1630-1635)
Compareerde in persoone Pieter, Gillis, Gheert ende Segher DE VREESE fo 18
metsgaders Segher VAN DEN HEEDE in huwelick met Josijnken DE VREESE vervanghende
Janneken DE VREESE alle kinderen ende hoirs van wijlent Gheeraert DE VREESE blijckt bij de
acte van seker requeste van daten 14de maerte 1630 hoe dat sij ghesaemdelick ende bij ghemeene
accorde vercocht hebben an Daniel GHIELENS heurlieder part ende deel van een sticxken landt
ghenaempt de zande groot een alf ghemet abouterende oost den kerckwech zuyt den Brugschen
herwech west Segher GHIELENS noort tleen van Pieter DENIJS gheleghen binnen dese prochie
daeranne den coopere is competerende causa uxoris zeker deel . . . 14de maerte 1630
-----------------------------------------------------SVG Cathelijne DOBBELEERE fa. Jans, overl. Dronghene voor nov. 1630
fo 39
Hr.: Jan VAN LEEUWE
K.: Lieven ende Cathelijne VAN LEEUWE
V.P.: Gheerolf VAN LEEUWE der weesen broedere ende V.M.: Adriaen GRIJP fs. Lievens
De 2 weesen competeert met den voornomden Gheerolf ende de weese van Pieter DE WEERT
die hij hadde bij sijn eerste huysvrauwe der weesen susters wesende eenen 4de staecke ten
sterfhuyse van de voornomde Cathelijne DOBBELEERE. De rechte heelft van een behuysde
hofstede met een bulcxken daer annex tsamen groot een ghemet daer den haudere op woont,
noort oost ende zuyt de strate west dhoirs Jacques COCHUYT. Item ghelijcke heelft in een ghemet
zaeylandt gheleghen bij alewijn muelene neffens den heerwech ligghende al onverscheen ende
onverdeelt met der weesen vadere anders niet belast dan mette heerlicke ende onlosselicke rente
als daer van auden tijde vutghegaen heeft , metsgaders eene losrente van 20 carolus guldens tsiaers
den penninck 16e lopende ten profficte van Gillis VAN DER STICHELE ende shauders blat van
bijleve naer costume zonder meer commers . . .
...
Is hem borghe ende zeker constituerende Gheert VERLEEUWEN neffens Jan VERLEEUWEN
zijnen vader
...
...
6de nov. 1630
------------------------------------------------------
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Supplierende verthoont reverentelick Segher GHIELENS hoe dat hij met
fo 64
Gillis DE WEERT bijstaende vrienden van Martijnken DE ROUCK fa. Heindrick gheprocreert
bij Margriete VAN NAUWE haere vader ende moeder op den 4de january lestleden vriendelick
accordt ghemaect hebben met Betke SCHOTELEER (schoteleers) weduwe van Jacques
PAUWELS ter causen van alzulck part ende deel als tvoorseyde Martijnken als hoir van haeren
vader ende moeder saude moghen competeren in zeker huys ende erfve ghestaen ende gheleghen
binnen de stadt van Oostende te vooren bij den voornomden Jacques PAUWELS afghewonnen
ende ghedecreteert zonder datter ymandt over het voorseyde Martijnken heeft ghedachvaert
ofte gheinsinueert is gheweest ende datte voor ende midts de somme van 47 £ gr. vlaemsch te
betalen bij diversche payementen naer vutwijsen den contracte ghepasseert voor notaris alhier
ghevoucht met conditie dat het contract wettelick bij Ulieden heeren zaude gheadvoueert
worden ende alsoo het voorseyde Martijnken DE ROUCK bij competente oude haer zelfs
bedeghen is. Bidt de suppliante mijne heere believe haer t’authoriseren omme tvoorseyde
contract t’advoueren naer zijn vorme ende inhauden met beloofte van de suppliante ende den
voornomden Gillis DE WEERT danof costeloos ende schadeloos t’indempneren ende
garranderen jeghens elckx t’welck doende etc.
18de april 1631
-----------------------------------------------------Anschau ghedaen op den 16de meye 1631 bij Ampman ende Schepenen der fo 64v
prochie van Dronghene neffens Ghendt gheassisteert met haerlieder greffier ende Mr. David
VAN EERTVELDE ghezworen chyrurgijn der stede van Ghendt van het doode lichaem van
Gillis VINCKE landsman woonende binnen de prochie van Dronghene int ghehucht dat
men noemt de Assels ghehuwet man achterlatende een vrauwe met twee kinderen ghequest
op den 3de meye 1631 van Hercules DEYNOOT vleeschauwer binnen de stede van Ghendt
met een stock op het voorhooft . . .
...
...
-----------------------------------------------------Lieven DE DOBBELEERE , overl. Dronghene voor july 1631
fo 81v
He.: Tanneken DE WEERT
K.: Pieter, Janneken ende Barbelken DE DOBBELEERE ende Gillis als voocht
V.P.: Gillis DE DOBBELEERE broeder der selve weesen
V.M.: Joos VAN HECKE fs. Lievens
Blijven de bate beter dan de commeren over de vier kinderen de somme van 19 £ 18 sch. 4 gr.
compt elcke weese tot 4 £ 19 sch. 7 gr.
Gronden van erfven dese weesen met Gillis haeren broeder toecommende
Een partije ghenaempt den melcdam oost de kinderen Pieter DE MEYERE, zuyt Gheerolf
VAN BEVEREN west Pieter DE PAPE noort de straete ofte melcdam groot ontrent 450 roeden
belast met 15 sch. gr. tsiaers losselick den penninck 16e tot profficte van Jan VAN CRUYBEKE
In den zelven melcdam een partije meersch oost de weduwe Simoen VAN NEVELE , west
Gheerolf VAN BEVEREN , noort de kinderen Pieter DE MEYERE groot 400 roeden
Noch een partije maeymeersch inden booris oost Jan DE MEYERE noort Willem COCHUYT
west de kalene groot 150 roeden
Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelicke
Een hofstede daer de vader overleden is mette alle de huysijnghen ende boomen daerop staende
groot met de landen achter de schuere ontrent vijf ghemeten belast met 2 £ 15 sch. gr. tsiaers in
proffijcte van Lowijs VAN DER LINDEN oost de straete zuyt den waterloop west Christiaen
COCHUYT noort Marcus DE MEULENAERE
...
...
9de july 1631
-----------------------------------------------------fo 89
Gillis VINCKE fs. Simoens, overl. Dronghene ca. 16de meye 1631
He.: Cathelijne HUYGHE fa. Jans
K.: Sijnke ende Pierijnken VINCKE
V.P.: Marten VINCKE, oom ende V.M.: Pieter VAN DER MEERE fs. Pieters
Er zijn gheene gronden van erfven bevonden
De dootschulden zijn betaelt bij Hercules DEYNOOT als ghecausseert hebbende den manslach
van den voornomden Gillis VINCKE . . .
...
...
5de nov. 1631
------------------------------------------------------
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Wettelijke passeringen en staten van goed (1630-1635)
Monijnke DE MUYNCK (smuyncx) overl. Dronghene voor 28ste nov. 1631 fo 93v
Hr.: Arendt CLAIS
Zijn ghecompareert Pieter, Gillis, Gheerolf ende Lieven DE DOBBELEERE metsgaders Joos
COCQUYT ende met hem Janneken DE DOBBELEERE zijne huysvrauwe, Laureins MOREEL
met Francijnghen CLAIS zijne huysvrauwe ooc Lievijne CLAIS bij ghetijdighe aude haer selfs
van ghelijcke Stoffelijnke CLAIS huysvrauwe van Jooris VAN DE VELDE
Ghepasseert voor Burghmeester ende Schepenen den 28ste november 1631
Compareerde voor ons Bailliu, Burghmeester ende Schepenen der vierschaere van Nieuwenhove
haer bestreckende binnen Sleydinghe Lovendeghem ende Waerschoot in persoone Jooris VAN
DE VELDE dewelcke heeft ghegheven an Stoffelijnke sijne huysvrauwe volle macht ende
authorisatie ende last omme te gaene ten sterfhuyse van mijn moeder omme aldaer te doene alst
van noode wezen zal om te erfven ende onterfven
...
...
Gheerolf DE MEYERE, Segher VAN DE VELDE ende de voornomde vrauw persoone hebben
vercocht an Jan VAN DER LINDEN fs. Lowijs een stuck landt gheleghen op den wijck van
luchteren ghenaemt den berct groot vier ghemeten met zeker dreefke daermede gaende gheleghen
op de zuytzijde, streckende lancxt de bosschen van de lazerije . . . 3de dec. 1631
-----------------------------------------------------Compareerde Gillis DE DOBBELEERE fs. Adriaens te kennen ghevende fo 107
dat hij vercocht heeft aen Victor BOONE fs. Pieters voor hem ofte zijnen commant te wesende
Lieven VAN OVERWALE fs. Daniels een partijken maeymeersch groot een alf ghemet
ligghende in borgoeyen in den boem anders niet belast dan met sulcke heerelicke lalandt rente
alster van auden tijde vuyt ghegaen heeft , oost daeranne ghelandt Jor Jan SIMOENS, zuyt
west den voornomden Lieven VAN OVERWALE noort Joos VAN DER STICHELE capitain
deser prochie, desen coop is ghedaen voor de somme van 21 £ 10 sch. gr. vrij zuyver ghelt te
betaelen ten daeghe van erffenesse metsgaders 20 sch. gr. ter tafele bovendien 30 sch. gr.
voor scoopers huysvrauwe
...
...
...
2de jan. 1632
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Cathelijne CORNELIS weduwe van Jacques
fo 108
VAN WONTERGHEM fs. Martens te kennen ghevende dat zij vercocht heeft an Robrecht
VAN COEKERCKE fs. Jans voor hem ofte zijnen command die hij alhier denomeerde te
weten Jor Gillis DE MESMAECKER capitain bij den compagnie voetknechte commanderende
opt fort van Blanckenberghe ets. Eerst een partijken landt groot een ghemet gheleghen buyten
thecke van Dronghene zoomen naer Deynse gaet, oost Lieven COCHUYT, west dhoirs
FONTEYNE zuyt de weduwe Pieter DIERICX, vrij eyghen goedt . . .
...
Item een partije zaylandt groot 400 roeden ghenaemt het gaernersbulcxken gheleghen oost
den erfachtighen heere van Dronghene zuyt den zelven heere noort dhoirs Amandt VAN
RAVESCHOOT
...
...
...
3de maerte 1632
-----------------------------------------------------Janneken CALLOOT fa. Lievens, 2de huysvrauwe was van Adriaen
fo 119
overl. Dronghene voor 1632
Hr.: Adriaen DE VLIEGHER fs. Lievens,
K.: Hanske, Willeke, Pierke, Jooske, Gilleke ende Charelke DE VLIEGHER
V.P: Lieven DE VLIEGHERE der weesen alfven broeder ende
V.M.: Pieter CALLOOT fs. Lievens
Deze weesen competeert de rechte heelft van zeker huys, schuerke ende boomen staende op
zeker hofstede gheleghen nevens het veer deser prochie van Dronghene daer den hauder op
woont in cheyns haudende van den erfachtighen heere van Dronghene
Den hauder heeft met zijn huysvrauwe vercreghen zeker veer bij ghifte van den erfahtighen
heere van Dronghene schepende tot Royghem staende te vervallen bijder doot van de weduwe
van Pieter CORNELIS is gheaccordeert dat tzelve veer gheheel zal blijfven in proffijcte van
de zes weesen alleene sonder dat zij lieden ter dier causen voor ofte naer de doot van haerlieder
vader eenighe penninghen zullen moeten inbringhen . . .
3de maerte 1632
------------------------------------------------------
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Jan YCKET overl. Dronghene
voor sept. 1632
fo 143
He.: Janneken VAN DER CRUYCEN fa. Gheerolfs
K.: Pierijnken YCKET
V.P.: Joos YCKET ende V.M.: Thobias DHOORE
15de 7bre 1632
-----------------------------------------------------SVG Lieven BOGAERT fs. Jans overl. Dronghene voor dec. 1632
fo 151
He.: Gheerolfijne VAN BUYSELE fa. Baudwijn
K.: Pierken ende Janneken BOGAERT
V.P.: Jan BOGAERT ende V.M.: Joos VAN BUYSELE
De weesen met de moedere zijn gherecht int t’veerthienste deel van een huys ghestaen in de
peperstraete binnen der stede van Ghendt endevercocht is aen Joos DE MUYTERE voor de
somme van 16 £ gr. vlaemsch
De hauderigghe heeft staende haer huwelick vercocht eenighe gronden van erfven ghecommen
van haeren tweghe bedraeghende tot de somme van 20 £ gr.
...
Dese weesen competeert noch 6 £ 15 sch. gr. ghecommen van zeker deelke meersch van vaders
weghe vercocht aen Joos VAN DER STICHELE
...
22ste dec. 1632
-----------------------------------------------------SVG Susanneke CLAIS fa. Martens, overl. Dronghene voor meye 1632
fo 151v
Hr.: Lieven DE MUYTERE
K.: Drij onbejaerde kinderen
V.M.: Gheerolf CLAIS ende V.P.: Jan DE MUYTERE
Present Gheerolf ende Marten DE MUYTER hebben met de voochden het sterfhuys oversien ende
hebben de baete beter bevonden dan den commere tot de somme van 75 £ gr. dat is elcx kindts
part tot de somme van 25 £ gr.
...
Gronden van erfven toecommende de vijf achterghelaeten kinderen van Susanneke CLAIS fa.
Martens toecommende van haerlieder moeders weghe
Gronden gheleghen binnen de prochie van Lovendeghem
Een behuysde hofstede gheleghen op den wijck van Loo groot mette lande daermede gaende al
tsamen 14 ghemeten in pachte ghebruyct bij Jacques COPPENS
Een stuck landts gheleghen op de heerlichede van Nieuwenhove groot 500 roeden noort oost
Gheerolf CLAIS ende zuyt de hoirs van Lieven GOETHALS
Binnen de prochie van Waerschoot een alf ghemet bosch ligghende onverscheen met Gheerolf
CLAIS fs. Martens, Segher CLAIS fs. Gheerolfs de kinderen van Pieter SLOCK ende met het
clooster van Waerschoot in eenen bosch van neghen ghemeten waeraf het clooster toebehoort
deen helft
Binnen de prochie van Vinderhaute een partije maeymeerch ghenaemt den Durmt commende
met eenen einde op sheeren straete ende met het ander tot bij het gheleedt van den vaert daer
den groote steen staet int ghescheet van de meerschen groot 500 roeden
Gronden van erfven gheleghen in Dronghen tsamen in huwelick ghecocht
Een stuck land in de beecstraete noort de chartreusen groot 400 roeden
Noch drij partijkens aeneen oost de Jezuiten zuyt den doschwech groot 700 roeden
Een stuck landt op den cauter oost de Jezuiten groot 300 roeden
Een stuck landt oost Gillis LEM zuyt Jan DOBBELEERE west Lieven DE MUYTERE noort de
beecstraete groot 400 roeden. Item een stuck op den cautere oost Gillis DE PAPE zuyt den
meerschcant noort den herwech groot 200 roeden. Item een stuck ghenaemt d’aude beke oost zuyt
Pauwels ROGGEMAN noort de Jezuiten groot 300 roeden.Item een stuck boven nielent oost den
kerckwech zuyt den Ghentschen wech noort Jan DE SCHEPPERE groot 200 roeden
Noch een stuck op den cautere noort ende oost Joos COCHUYT ZUYT Lieven DE MUYTERE
west de kinderen DOBBELEERE groot 200 roeden.
Dese vijf kinderen behoort noch toe met haerlieder vader de vijf deelen van elfve in een huys
ende erfve staende binnen der stede van Ghendt inde peperstraete waerbij de zes deelen van de
elfve toebehoort Gheerolf CLAEYS . . .
...
5de meye 1632
------------------------------------------------------
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Wettelijke passeringen en staten van goed (1630-1635)
Christiaen WIEME overl. Dronghene voor juny 1633
fo 173
He.: Synke DE BACKER (backers) fa. Cornelis
K.: Segher, Cooren, Maurus, Martens, Joos, Vynke ende Betke WIEME
V.P.: Segher WIEME ende V.M.: Gillis WIEME
Van matrimonie behoort dese weesen eene behuysde hofstede gheleghen binnen dese prochie
groot 300 roeden zuyt den wech van Brugghe oost Jan PIJPE noort de zelve met een ghemet
saylandt welcke hofstede ghecocht is gheweest deen helft bij den overledenen jeghens zijnen
broeder Karel WIEME die te gader ghecavelt waeren
Noch een partije landt groot 200 roeden oost den voornomden DE PIJPE zuyt de zelve noort
Lucas DE GROUVE . . .
...
...
1ste juny 1633
-----------------------------------------------------Synke DE MUYTERE fa. Gheerolfs overl. Dronghene voor nov. 1633
fo 198
Hr.: Joos CORNELIS
K.: Gheert, Hans, Guillaeme, Lieven ende Joos metsgaders Janneken, Pierijnke ende Martijnke
CORNELIS = 7 jr.
V.P.: Pieter COCHUYT fs. Lievens ende V.M.: Lieven DE MUYTERE
Gronden van erfven toecommende de acht onbejaerde kinderen
Een behuysde hofstede groot metten lande daeran ligghende twee ghemeten oost zuyt ende west
Jan DE MUYTERE fs. Gheerolfs der weesen oom noort sheeren straete
Een stuck landts ghenaemt Arents bilck groot twee ghemeten west het straetke
Een partije landts ghenaempt het groote stuck groot ontrent 525 roeden oost Jan DE MUYTERE
zuyt Lieven DE MUYTERE west Pieter COCHUYT fs. Lievens noort den doschwech
Een partije landts ghenaempt den waermoes lochtinck groot 400 roeden
Een partije landt ghenaemt Jooren weerts bulck groot 800 roeden zuyt den herwech loopende naer
Nevele west het bruytstraetke noort Pieter VAN VERDEGHEM
Gronden van erfven de weesen toecommende die Lieven COCHUYT fs. Pieter zijn leven lanck
moet ghebruycken voor sijn bijleve
Een partije ghenaemt het schuytersbulcxken groot 400 roeden oost Lieven DE MUYTERE zuyt
dese weesen west joncheer Gillis DE MESMACKER
200 roeden op den meerschaver tusschen beede de weghe, zuyt de meerschcant
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert
Een partije ghenaemt bautsackere groot 350 roeden oost den wech loopende naer Dronghene zuyt
Jan VAN IDEGHEM, noort Adriaen SCHOCKAERT
Een partije landts ghenaemt het bulcxken an luchteren driesch groot 225 roeden noort ende oost
Gillis DE WEERT west den driesch
Een partije landt ghenaemt het bulcxken bachte heulblocq goeyke groot 450 roeden zuyt Pieter
COCHUYT fs. Jans ende Jan VAN KERREBROUCK noort de kinderen van Lowijs DE WULF
noort Gillis DE PAPE welcke voornomde partijen belast zijn tot proffijte van Jan HELAUT
4 £ 10 sch. gr. tsiaers
...
...
1ste dec. 1633
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Pierijnke VAN MALDEGHEM weduwe van
fo 206
Segher GHIELENS sittende tsijnen sterfhuyse in baten ende commeren blijckende bij acte staende
op de marge van seker acte van daten 21ste april 1634 waervan den teneur hier volght
Supplierende verthoont reverentelick Pierijntke VAN MALDEGHEM weduwe Segher GHIELENS
hoe dat zij haer vindt bezwaert met groot ende diversche schulden ende zonderlijnghe mette ghonne
ghecauseert deur het ondercommen van de contagieuse ziecte danof haeren man ende kinderen
overleden zijn danof de crediteurs niet alleene ende willen wesen betaelt maer dreeghen de
suppliante tot betalijnghe van dien te doen executeren bij rigoreuse ecxecutie ende zou met hare
resterende kinderen gheschapen wesen teenmael verlooren te gaene omme twelcke te precauseren
ende verhoeden heeft gheraetsaem ghevonden omme te coope te veylen eenighe partijen van lande
gheleghen in Dronghene
...
...
...
Jacques VAN DE STEENE svercooperigghe alfve broeder . . .
21ste april 1634
------------------------------------------------------
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Compareerde in persoone Gheeraert BAUDONCQ in huwelick hebbende fo 212v
Janneken NOTE, Gheeraert DE BIL in huwelick hebbende Magdaleene NOTE, Joos VAN
VLAENDEREN als vader ende voocht over zijn onbejaerden kinderen die hij gheprocreert heeft
bij wijlent Walburghe NOTE ende over de zelve behoorelick gheauthoriseert bij Burghmeester
ende Schepenen der Baronie ende heerlickheede van Poucques.
Vertooght reverentelick Marten NOTE als vader ende voocht van sijne vier onbejaerde weesen
gheprocreert bij Mayken UPSTAL, metsgaders Gheeraert BAUDONCQ ende Gheeraert DE BIL
voochden van de voorseyde kinderen te kennen ghevende dat met het overlijden van haerlieder
moedere ghesuccedeert ende verstorfven is met den overlijden van Simon UPSTAL dese weesen
grootvader eenighe cleene partijen van lande mette heelft van een huyseken gheleghen in de
prochie van Dronghene groot ontrent een bundere
...
...
Jooris CLAIS in huwelick hebbende Josijnke UPSTAL te kennen ghevende dat op hemlieden
verstorfven zijn diversche partijen van lande bij den overlijden van Simon UPSTAL heurlieder
vader ende grootvader . . .
...
...
21ste juny 1634
-----------------------------------------------------Joos HYDE fs. Willems overl. Dronghene voor 1634
fo 221
Hr. Josijnke COCHUYT alsnu in huwelick met Baudwijn DE CUYPERE
K.: Theunke, Vyntke, Claerke, ende Synke COCHUYT = 3 maenden
V.P.: Guillaeme HYDE fs. Joos als grootvader ende
V.M.: fs. Joos Pieter COCHUYTals grootvader
Anghesien datter gheen gronden van erfven en zijn hebben de voochden doen oversien alle
commeren ende baten ten voornomde sterfhuys
...
...
5de july 1634
-----------------------------------------------------Ten versoucke van Niclais VAN MELLE vrij beenhauder binnen der Stede fo 228v
van Ghendt is wettelicke staende clachte ghedaen an Ampman Burghmeester ende Schepenen
der prochie van Dronghene van al zulcke gronden van erfven als competerende zijn Michiel
MINNE fs. Pieters ter causen zijnder huysvrauwe Janneke DE DOBBELEER fa. Jans sorterende
onder dese vierschaere, tenzij den doender deser voldaen waere van de somme van 20 £ gr.
vlaemsch ghesproten over coop ende leverijnghe van schapen metsgaders ontsleghen zij van
alzulcke borchtochte als hij doender over den voorseyde MINNE ghepresteert heeft jeghens
Jan VERSLUYS voor de somme van 400 carolus guldens als reste van meerder somme.
Alles breeder bij heessche te deduceren in tijden . . . . . .
25ste oct. 1634
-----------------------------------------------------Pieter DE VREESE ende Willem HYDE in haerlieder qualiteyt als
fo 230
ghezworen voochden van de zes achterghelaeten onbejaerde weesen van wijlent Joosijne HYDE
die zij gheprocreert heeft bij Gheerolf DE VREESE hebben ghepasseert SVG bij den overlijden
van haerlieder moedere welcken SVG was bedraeghende tot proffijte van de voornoemde
weesen de somme van 18 £ gr. vlaemsch
...
...
Naer het passeren van den voornomden staet is noch ghesuccedeert ende verstorfven op de
voornomde weesen bij den overlijden van Joos HYDE haerlieder grootvader de somme van
7 £ 7 sch. 7 gr. maeckende tsamen mette voornomde 18 £ gr. ter somme van 25 £ 7 sch. 7 gr.
dat is elcx kints portie ende deele ter somme van 4 £ 4 sch. 7 gr. 2 dnrs parisis
Item vinden de weesen goet an de weduwe van Gheerolf DE VREESE haerlieder schoonmoeder
de somme van 5 £ 3 sch. gr. bij zeker onderrekenijnghe ghedaen tusschen de weesen ende de
voochden die zij accorderen onder haer te blijfven
Op deze zes weesen is bij den overlijden van hun vader ende grootvader 500 roeden landts
gheleghen in noorthaut binnen dese prochie op hen ghesuccedeert
Item dheelft van 200 roeden landts gheleghen als vooren oost Jan TEMMERMAN causa uxoris
zuyt Joos HYDE fs. Joos west Marten ende Philips HYDE danof het wederdeel competeert de
weesen van wijlent Cathelijne HYDE die zij in huwelick gheprocreert heeft bij Jacques DE
BOUVERE ligghende noch ghemeene ende onverdeelt
...
...
8ste 9bre 1634
------------------------------------------------------
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Augmentatie van SVG toecommende de twee weesen van Niclais DE SMET
fo 232
te weten Janneke ende Joosynke hemlieden verstorfven vuytten sterfhuyse van Cornelis
DE SMET der weesen grootvader waervan voochden zijn Guillaeme DE SMET van de
vaderlicke zijde ende Pieter HOSTE van de moederlicke zijde
Gronden van erfven
500 roeden landts gheleghen op Baerle cautere ghenaempt de langhe vueren noort ende oost
Jacques BUNDERVOET zuyt Lieven COPPENS west Gillis GOETHALS
800 roeden meersch gheleghen in de prochie van Lathem noort Gillis VAN DER STICHELE
oost Franchoys VAN PETEGHEM zuyt den biesbosch west Cornelis DE SMET
Dese weesen competeert over haerlieder 7de deel de somme van 68 £ 8 sch. 6 gr.
Welcke somme is berustende onder Elisabeth HYDE weduwe van Cornelis DE SMET
Item competeert de twee weesen de somme van 19 £ gr. ghesproten van tachterheyt van pachte
Die ghevallen zijn ende staen te vallen kersavondt 1634 waervan 12 £ gr. berusten onder Frans
VAN DER VENNET ende de resterende 7 £ gr. onder Laureins DE VREESE de weesen
styfvader dus hier
...
...
8ste nov. 1634
-----------------------------------------------------Cathelijne COCHUYT, overl. Dronghene voor dec. 1634
fo 235v
Hr.: Gillis VAN KERREBROUCK
K.: Lipke, Liefke, Fierke, Janneke, Vynke, Mayke ende Synke VAN KERREBROUCK
V.P.: Willem VAN KERREBROUCK ende V.M.: Christiaen COCHUYT
Gronden van erfven dese weesen toecommende
Den hauder heeft vercocht zijns huysvrauwen weghe een 3de van de hofstede voor de boschkeete
voor de somme van 25 £ gr. ende daermede ghecocht voor ghelijcke somme een alf ghemet
meersch in den seept oost ende west het Godshuys van poortacker
Gronden gheconquesteert staende huwelick
Een behuysde hofstede west Slindonckdriesch oost ende zuyt het Godshuys van poortacker groot
mette huysen schueren waghenhuys ovenbuer fruytboomen ontrent 400 roeden
Een partije bosch in Landeghem zuyt het Godshuys van poortacker west dhoirs Jan DE PAPE
rentende onder den heer van Vinderhaute groot ontrent 200 roeden
Een partije landts op Landeghem op den cautere groot ontrent 418 roeden zuyt Pieter GOETHALS
west Andries BLANCQUAERT
Een partije landts op den zelven cauter an tvoorgaende groot 200 roeden
Een partije bosch op Meerendre west Gheerolf HELAUT zuyt den hauder noort Pieter LIJBAERT
groot ontrent 312 roeden
...
...
tswonsdachs den 7de dec. 1634
-----------------------------------------------------Andries VAN HAVERBEKE overl. Dronghene voor april 1634
fo 266
He.: (1ste x): ? ? ?
He.(2de x): Lievine TEMMERMAN
K.(2de x) : Hanske, Janneke ghetraut hebbende Joos DE RUDDERE, Tanneke end Mayke VAN
HAVERBEKE
V.P.: Pieter VAN VERDEGHEM ende V.M.: Ghijselbrecht TEMMERMAN
Een behuysde hofstede an luchteren driesch metten lande daeranne groot 800 roeden noort west
den zelven driesch noort het leen van Jan MUYSHONDT west Lowijs DE WEERT, zuyt den
voornomden Jan MUYSHONDT oost dhoirs van Gillis DOBBELEERE 3de april 1635
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Joos DIERICX fs. Adriaen te kennen ghevende dat
fo 287
hij ontfaen heeft heeft vuytter handt van Mathijs MESTDACH als voocht van de kinderen
Amandt VAN RAVESCHOOT de somme van 32 £ gr. in goede ghevalueerden permissie
ghelden scheldende hem daervan bij desen wettelic quycte waervooren hij comparant belooft
tot proffijte van de voornomde kinderen RAVESCHOOT te ghelden ende betaelen eene rente
van 2 £ gr. tsiaers in advenant van den penninck 16e danof tleste jaer innegaen zal den
15de january 1636 ende vallen ten zelve daeghe 1637 ende alsoo voorts van jaer te jaere
eeuwelick ende erfvelick emmers totter lossijnghe van diere gheduerende die hij comparant sal
vermoghen te doene tallen tijde alst hem believen zal . . .
...
16de january 1636
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Wettelijke passeringen en staten van goed (1636-1641)
Frans LIJBAERT ende Janneken DE VREESE fa. Lievens
fo 2v
Allebei overl. Dronghene voor 1636
K.: Hanske LIJBAERT
V.P.: Jan LIJBAERT oom ende V.M.: Pieter DE VREESE oom
197 £ 16 sch. gr. vlaemsch commende van de venditie ende berusten onder de ampman ende
de reste berust onder den voornomden Jan LIJBAERT . . . . . .
13de febr. 1636
-----------------------------------------------------Jan VAN KERREBROUCK overl. Dronghene voor 1636
fo 3v
He.: Janneken COCHUYT alsnu ghehuwt met Guillaeme DE MEYERE
K.: Marten, Tanneken ende Vynke VAN KERREBROUCK
V.P.: Guillaeme VAN KERREBROUCK ende V.M.: Christiaen COCHUYT
Gronden van erfven dese weesen toecommende
Een partije meersch ghenaempt oudt poucgadt ende bunder van gavere zuyt de gavergracht noort
Jan VAN IDEGHEM groot 100 roeden
Een partije ghenaempt tgheblocte oost de gavergracht zuyt west het Godshuys van poortacker groot
750 roeden
In den verckensbulck in twee partijenin midden Marcus DE MEULENAERE groot 450 roeden
Een partije ghenaempt de verckensbeke noort ende west het poucstraetke groot 400 roeden
Een partije landt ende bosch ghenaempt het moortelke noort den docteur BAKE west het pouck
straetke zuyt dhoirs VAN DE WALLE groot 450 roeden
Een partije meersch in de Vinderhautse poucke west de calen noort Jan DE VOS zuyt dhoirs Jan
DE VOS zuyt dhoirs Baudwijn HANS groot 200 roeden
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert
Een alf ghemet maeymeersch inden booris zuyt Joos VAN DER STICHELE, oost de hoirs van
Andries DE MEYERE dus hier 150 roeden . . .
...
27ste febr. 1636
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Gheeraert VAN MULLEM opsetenen
deser
fo 18v
prochie thuwelick ghehadt hebbende wijlent Janneke VAN DAMME
Voochden: Simoen VAN DAMME ende Jan MORTIER
Onbejaerde kinderen bij den comparant bij de zelve Joanna gheprocreert te weten Gheeraert,
Michiel ende Claerke VAN MULLEM
...
...
11de juny 1636
Compareerde in persoone Gheeraert VAN MULLEM opsetenen
deser fo 19
prochie thuwelick ghehadt hebbende Amelberghe DE CLERCQ sijne overleden 2de huysvrauwe
Voochden: Pieter DE WITTE ende Jan MORTIER
Twee onderjaerighe kinderen gheprocreert bij de voornomde Amelberghe te weten Vynke ende
Pierijnke VAN MULLEM
...
...
...
11de juny 1636
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Arendt WITTEVRONGHELE met Janneken
fo 24v
DE WEERT fa. Gillis zijne huysvrauwe, Guillaeme DE BOUVER ende Janneke DE CLERCQ
zijne gheselnede, Denijs VAN DEN BERGHE met Lievine DE CLERCQ zijne gheselnede,
Jan DE CUYPERE met Beelke DE CLERCQ zijne huysvrauwe, Pieter, Anna ende Mayke DE
CLERCQ alle kinderen van wijlent Pieter DE CLERCQ gheprocreert bij Margriete DE WEERT
fa. Gillis voornomt ende representerende eenen tweeden staecke in versterfte van Margriete
VAN DE WALLE fa. Passchier overleden huysvrauwe van Joos ROGIERS ende datte van
soverledene moeders moederlicke zijde de welcke comparanten verclaerden in heurlieder stede
ghestelt ende machtich ghemaect thebben bij desen Arendt WITTEVRONGHELE ende Jan
DE CUYPERE
...
...
...
17de sept. 1636
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan MUYSHONDT ende Joos KEUCKELAERE fo 34
metsgaders Lievine MUYSHONDT zijne huysvrauwe te kennen ghevende dat zij ontfaen hebben
van Jan VAN DER LINDEN coopman in Ghendt de somme van 48 £ gr. waervooren zij tot
proffijte van den voornomden VAN DER LINDEN beloven te ghelden eene rente van 3 £ gr.
tsiaers losselick den penninck 16e danof teerste jaer innegaende zal data deser ende verschijnen
ten ghelijcke daghe 1638
...
...
...
18de febr. 1637
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Compareerde in persoone Frans VINCENT fs. Frans metsgaders Tanneke fo 45v
VAN DER STICHELE fa. Gillis zijne huysvrauwe de welcke vercocht hebben tot proffijte
van Sr. Lowijs GOETHALS zijne hoirs ende naercommers zeker partije meersch gheleghen
binnen dese prochie int quartier ghenaemt blaermeersch noort oost ende west daeranne
ghelandt de chartreusen zuyt het rijcke gasthuys groot in erfven 400 roeden op de zelve zijne
huysvrauwe ghesuccedeert vuyt den hoofde van Gillis VAN DER STICHELE haeren vader
Desen coop is ghedaen voor de somme van 100 £ gr. . . .
17de juny 1637
-----------------------------------------------------Segher GHIELENS fs. Heindricx, overl. Dronghene voor april 1634
fo 46v
He.: Pierijnke VAN MALDEGHEM fa. Joos alsnu in huwelick met Jan VAN HAVERBEKE
K.: Hanske, Pierijnke ende Jacquemijnke
V.M.: Joos VAN MALDEGHEM ende
V.P.: is verre van hier ghezeten en saude moeten hebben te groote costen
Gronden van erfven ghecomme van weghen den overledenen
Het 3de deel deurgaende van een behuysde hofstede groot 220 roeden daer ment noempt te
sande oost de straete, zuyt de hofstede van wijlent Daniel GHIELENS noort den Ghentschen
herwech, weervan dese hauderigghe de twee andere deelen heeft helpen coopen staende het
huwelick, dese hofstede is int gheheele belast met een rente van 10 sch. gr. tsiaers den penninck
16e in proffijte van Dominicus COCHUYT metsgaders met eene ghelijcke rente van 20 sch. gr.
tsiaers in proffijte van Jacques VAN HAUTE huvetter binnen de stede van Ghendt ende ghelt
jaerlicx eene rente an den marcquys van Deynse
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert
Een partije land leen wesende groot twee oude ghemeten oost de kinderen van DE VISSCHERE
zuyt tleen van Pieter DE DOBBELEERE west de straete noort de weduwe ende hoirs van
Adriaen DE WULF met het linde bulcxke belast met een rente van 5 £ gr. tsiaers in proffijte
van den voornomden Dominicus COCHUYT met consorten croyserende jeghens den penninck
16e met de naervolghende partije
Een partije leen ghenaempt de neven loo bulck groot twee oude ghemeten oost het loo straetken
zuyt de dreve van mijn heer VAN HERPELGHEM noort den voornomden heere, belast met de
bovenschreven 5 £ gr. tsiaers als wesende eenen hypotecque . . .
6de juny 1636
-----------------------------------------------------Guillaeme VAN DE KERCHOVE overl. Dronghene voor juny 1637
fo 67v
He.: Josijne VAN VARESELE
K.: Liefke = 14 jr ende Vyntke = 5 jr.
V.P.: Gheert CORNELIS ende V.M.: Charel VAN VARESELE
Er zijn gheene gronden van erfven bevonden
1ste july 1637
-----------------------------------------------------Lievine THIENPONT, overl. Dronghene den 8ste dec. 1636
fo 68v
Hr.: Antheunis VAN DER STICHELE fs. Jacques
K.: Jacques, Pieter, Guillaeme, Antheunis, Lieven, Janneke, Vyntke, Adrianeke, Pierijntke
Mayke ende Jacquemijntke VAN DER STICHELE
V.P.: Joos VAN DER STICHELE fs. Jacques ende V.M.: Hector THIENPONT fs. Lievins
Ooms van de kinderen: Lieven VAN DER STICHELE ende Lievens THIENPONT
Gronden van erfven daervuytte d’overledene erfachtich ghestorfven is
Dheelft deurgaende van een behuysde hofstede gheleghen in Zeeverghem groot twee ghemeten
d’overledene toecommende vuytter successie van haeren vader
Het 13de deel duergaende van diversche andere gronden van erfven gheleghen in Swijnaerde
ende Zeeverghem bij s’overledene vader ende moeder staende huwelick gheconquesteert
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert
Een partije meersch ghenaempt den peerdebroucq ligghende in de oostgavere binnen de prochie
van Dronghene groot acht ghemeten 224 roeden zuyt de calene
Een partije ettinghe ghenaemt den vlaschgavere gheleghen binnen Dronghene groot twee
ghemeten oost west ende noort mijn heere den raedtsheere DELA FAILLE
Een partije maygars gheleghen binnen Vinderhaute in den pouckmeersch groot 75 roeden
Commende bij coope van Arendt DE GRAVE
...
...
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Willemijnke DE NOCKERE, overl. Dronghene voor 1637
fo 75v
Hr.: Lieven BRAEMT
K.: Adrianeke BRAEMT
V.P.: Pieter BRAEMT ende V.M.: Lieven DE NOCKERE fs. Lievens
Gronden van erfven commende van s’overledens weghe
Het 5de deel deurgaende van een ghemet landts gheleghen binnen de prochie van Wondelghem
ghenaempt dholmeere met het 5de deel van de catheylen daerop staende
Ooc het 5de deel duergaende van een vierendeel bunders landt gheleghen in de prochie van
Wondelghem daerment heet de vlasmeersch
Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelick gheleghen in Dronghene
De eene helft van een behuysde hofstede groot 100 roeden gheleghen binnen de vierheckenen
noort de cautsijde zuyt Pieter VAN HOOREBEKE west dhoirs Pieter BOONE, danof de
andere helft competeert Lieven BRAEMT vader van de weesen
...
18de jan. 1638
-----------------------------------------------------Pierijntke DE LATTRE fa. Andries, overl. Dronghene voor 1638
fo 77
Hr.: Lieven BRAEMT : Pierijntke zijn tweede huysvrauwe was
K.: Jacqueman BRAEMT (een jongen?)
V.P.: Jan STROBBE fs. Laureins ende V.M.: Andries DE LATTRE fs. Andries
Gronden van erfven commende van s’overledene weghe
Een alf dachwant landts gheleghen in de prochie van Schendelbeke cautere int landt van Aelst
in een stuck van zes dachwant landt danof de eene helft competeert zijne grootvader ende de
andere vijf deelen der weesen ooms ende moeyen
Het 4de deel van een hofstede groot 100 roeden gheleghen binnen vierheckenen in Dronghene
daer Lieven BRAEMT in woont, de ander helft competeert Adrianeke BRAEMT weese die hij
gheprocreert heeft bij Willemijnke DE NOCKERE zijne 1ste huysvrauwe . . . 18de jan. 1638
-----------------------------------------------------Janneke DOBBELEERE (dobbeleers) overl. Dronghene voor 1638
fo 86
Hr.: Joos COCHUYT
K.: Pierke, Hanske, Monijnke, Janneke, Mayke, Sijntke ende Vyntke COCHUYT
V.M.: Pieter DE DOBBELEERE ende V.P.: Jan DE PAPE fs. Philips
Dese weesen competeert een alf ghemet landt gheleghen in Dronghene zuyt daeranne ghelandt
Pieter COCHUYT, noort Arendt LANDSMAN west Lieven VINCENT
Item noch 250 roeden landt ghenaemt het tarwen bulcxken zuyt den prelaet van Dronghene
Den hauder heeft bij conqueste vercreghen een alf ghemet meersch gheleghen in den oostgavere
De weesen competeert dheelft van 75 roeden landt wesende conquest gheleghen in de hofstede
daer den hauder in woont
Versekerende hij haudere al tgonne voorschreven op zijnen persoone specialick met eene
hofstede ghestaen in de beecstraete groot 400 roeden oost de straete west de weesen zuyt Pieter
COCHUYT fs. Lievens noort Arendt LANDSMAN . . .
...
10de febr. 1638
-----------------------------------------------------Pieter COCHUYT fs. Jans, overl. Dronghene voor april 1638
fo 96
He.: Vyntke COCHUYT fa. Lievens
K.: Lieven, Hans, Michiel, Tanneke, Syntke, Francijntke ende Janneke COCHUYT
V.P.: Willem COCHUYT ende V.M.: Christiaen COCHUYT
Gronden van erfven dese weesen toecommende bij versterfte van haerlieder vader
Een partije landts gheleghen in Landeghem ghenaempt de stekelbeke oost de craeyaert zuyt
Thomas HANSSENS west tnaervolghende noort het straetke groot 150 roeden
Een partije landt ligghende neffens tvoorgaende ghenaempt de cleene stekelbeke
Een maeymeersch gheleghen in den booris ghenaempt tusschen bulcke oost Christiaen
COCHUYT ende Jan VAN RENTERGHEM zuyt dhoirs Jooris WIJLAEYS west de veertich
roeden noort de calene groot 225 roeden
Een partije landt op luchteren oost ende zuyt den heere van Caneghem west dese weduwe
Gronden van erfven wesende conquest met der weesen moeder
Een partije in roovelt west Willem DE MEYERE causa uxoris groot 300 roeden
Eene partije landt bachten de hofstede groot ontrent 500 roeden
...
21ste april 1638
-----------------------------------------------------526

SVG

Vervolg Reg. 282
Wettelijke passeringen en staten van goed (1636-1641)
Compareerde in persoone Jan DE GROUVE ende Mayke BOONE zijne fo 103
huysvrauwe metsgaders Pieter VAN DRIESSCHE als voocht over Janneke ende Josijnke
BOONE ter onderschreven zake ooc gheauthoriseert over de voornomde weesen blijckt bij
zeker requeste ende appostille daerop staende van daten lesten juny 1638
Te kennen ghevende dat zij ontfaen hebben van Paesschier BOONE haerlieder oom paternel
de somme van 32 £ gr. in goeden ghevalueerde permissie ghelde . . . 14de july 1638
-----------------------------------------------------Allen den ghonnen die dese presente letteren zullen zien ofte hooren lezen fo 104
Schepenen van ghedeele Raeden ende paysierders der stede van Ghendt salut doen te weten
vuytte dien dheer ende Mr. Rochus CRUYL onsen secretaris ende curateur ghecomitteert ten
vaguen sterfhuyse van Catharina DE MEY wdwe van Guillame DE QUECKERE d’aude ende
van Charels DE QUECKERE haeren sone in zijn leven procureur voor Schepenen van de
keure midts de renunchiatie bij haerlieden apparante hoirs ghedaen van de zelve successie te
coope ghestelt hadde in onse wettelicke ghebannen vierschaere de twaelf deelen van veerthiene
te weten de elfve deelen competerende tvoornomde vague sterfhuys van Catherine DE MEY
ende het ander deel tghonne Charles DE QUECKERE voorts als gheauthoriseert over Lucas
MAST ende Adriane DE QUECKERE zijn huysvrauwe een ander 14de deel bij een gheschrifte
in date 16de meye 1638 bij hemlieden onderteekent ende over de ghemeene hoirs van wijlent
Elisabeth DE QUECKERE huysvrauwe was van Jan DE CUYPERE het resterende 14de deel
maeckt alsoo eene behuysde hofstede in de prochie van Dronghene groot een ghemet gheleghen
int gheweste van noorthaut west daeranne ghelandt het Rijcke Gasthuys zuyt dhoirs van
Pieter VAN CAUWENBROCH ende noort sheeren straete . . .
...
9de july 1638
-----------------------------------------------------Francijnke DE MEYERE fa. Philips, overl. Dronghene voor oct. 1638
fo 108v
Wdwe (1ste x) van Marten COCHUYT fs. Martens
K.(1ste x): niet genoemd
V.M.: Philips DE MEYERE fs. Joos ende V.P.: Lieven COCHUYT fs. Marten
Hr.(2de x): Gheert VAN HECKE
Omme de becommertheyt ende groote schulden bevonden ten sterfhuyse hebben gherenunchiert
zulck part van successie als hemlieden ten voorseyde sterfhuyse zaude moghen competeren
willende aldaer gheene baete heesche nochte commeren dooghen . . . 6de oct. 1638
-----------------------------------------------------Anschau ghedaen bij Ampman Burghmeester ende Schepenen van de
fo 109
prochie ende ghemeene vierschaere van Dronghene gheassisteert met haerlieder greffier, Mr.
Jan STALINS docteur in de medecijnen ende Mr. Pieter ARRON ghesworen chirurgijn der stede
van Ghendt het doode lichaem van Joos VAN DER STICHELE fs. Jacques oudt 50 jaeren soo
daerontrent Capitain van de voornomde prochie achterlatende vrauwe ende kinderen ghequest
op den lesten 9bre 1638 in den avondt bij Mr. Arendt VAN NIEUKERCKE fs. Mr. Martens
chirurgijn woonende binnen de zelve prochie in het welcke doot lichaem wij bevonden hebben
een quetsure in den buyck bij den Assele op de slincke zijde penetrerende tot in de maghe met
groote quetsijnghe van de zelve daervuytte 24 hueren daernaer de doot ghecauseert ende
ghevolght is. Aldus ghedaen ter presentie van Jacques DE VLIEGHERE officier ghesurrogeert
in de plaetse van Hubrecht DE SCHEPPERE Ampman midts sijn indispositie Jan VAN OOST
Victor BOONE ende Jan HYDE Schepenen van dese prochie ende ghemeene vierschaere van
Dronghene den tweeden december 1638
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Segher MUYSHONDT te kennen ghevende
fo 109v
de
bij schriftelicke contracte dat hij op den 6 sept. 1638 vergadert is gheweest ten huyse ende
herberghe van de weduwe van Robrecht VAN DEN BERGHE, alwaer dat hij an Gheeraert
DOBBELEERE vercocht heeft een stucxken landt gheleghen in Dronghene op de beecstraete
cautere bij de muelene groot ontrent 150 roeden ten waere het voornomde landt 10 ofte 12
roeden minder waere soo zaude de coopmanschap wesende van nieten ofte af te trecken naer
advenant van de coopsomme, oost ende zuyt de chartreusen noort de H. Gheest van Dronghene
west den kerckwech van Dronghene . . .
...
20ste oct. 1638
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Ten versoucke van Lowijs SUCAET ende Christoffels DE DOBBELEERE fo 111
voochden van Lievijnke VAN VERDEGHEM fa. Martens gheprocreert bij Maeyke SUCAET
wort te coope ghestelt meest biedende de naeste van daten 16de sept. 1637
Eerst een 4de part van een hofstedeken mette catheylen daerop staende groot een alf ghemet
noort de straete zuyt den voetweghel, oost de weduwe Lieven DE VREESE daervan dat de twee
deelen competeren Lieven SUCAET ende het ander vierde Jacques VAN DER STICHELE
metsgaders ghelijck vierde van een meerschelken groot 100 roeden . . .
14de oct. 1637
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan STUYVAERT zoo over hem zelven als
fo 112
voocht over Philips STUYVAERT fs. Philips over den zelven ter onderschreven vercoopijnghe
behoorelick gheauthoriseert bij Burghmeester ende Schepenen der stede ende Ambachte van
Assenede van date 12de oct. 1638 onderteeckent BOGAERT, Laureins DE RIJCKE ende Jan
DIERCKENS te desen ghesien ende ghelesen
Lieven CAESENS ghetraut met Martijne STRUYVAERT, Antheunis SABBOTH ghetraut met
Elisabeth STRUYVAERT , Matthijs ACKE ghetraut hebbende Digna STRUYVAERT, Philips
STRUYVAERT fs. Joos, Christoffelijne ende Joorijne STRUYVAERT al tsamen hoirs van
Lieven VAN DER BEKE die verclaeren vercocht te hebben an Denijs VAN DEN BERGHE
fs. Gillis alhier present, twee partijkens landts ligghende
binnen de voornomde prochie het
ste
1 groot 336 roeden ghenaempt het plancxke zuyt ende west daeranne ghelandt de weduwe
van Dominicus VAN HOOREBEKE noort Albijn DE VILAIN, het 2de ghenaempt het
kersteleerke groot 200 roeden . . .
...
20ste oct. 1638
-----------------------------------------------------Dit naervolghende is de vriendelicke vercavelijnghe ende verdeelijnghe
fo 115
ghemaect bij Joos VAN DER VENNET tusschen de zeven ghemeene hoirs van wijlent
Janneken SEREYNS weduwe van Jan MUYSHONDT ende datte van de naervolghende
huysijnghen, hofstede, landen ende meerschen hemlieden ghesuccedeert ende verstorfven
bij den overlijden van het voornomde Janneken SEREYNS haerlieder moeder
Met Cavel A ende B is metten rechten lote ghevallen op Jan MUYSHONDT ende Joos
DE KEUCKELEERE thuwelick hebbende Lievijnken MUYSHONDT de gherechtighe heelft
van de hofstede met dheelft van de huysijnghen daerop staende danof dander heelft is
competerende Jan MUYSHONDT ende den voornomden DE KEUCKELEERE bij successie
van haerlieder vader gheleghen binnen Dronghene daerment noemt bassebeke daer den
voornoemden Jan MUYSHONDT jeghenwordich woont
...
...
Cavel C is ghevallen op de kinderen van wijlent Pieter DENIJS in huwelick gheprocreert met
Barbelken DE VLIEGHERE . . . Cavel D is ghevallen op de kinderen van Jan MUYSHONDT
Cavel E ende F is ghevallen op Segher MUYSHONDT ende Jan DE PAPE thuwelick hebbende
Cathelijne MUYSHONDT . . . Cavel G is ghevallen op Jan VAN DEN HEEDE thuwelick met
Laurijnke DENIJS . . .
...
...
20ste oct. 1638
-----------------------------------------------------Tanneke VAN DER HAEGHEN overl. Dronghene voor nov. 1638
fo 116
Hr.: Pieter VAN RENTERGHEM
K.: Theunke, Franske, Josijntke ende Lowijseke VAN RENTERGHEM = 2 maenden
V.P.: Jan VAN RENTERGHEM ende V.M.: Jan DE BREMPT
Er zijn gheene gronden van erfven bevonden
Den hauder heeft staende zijn huwelick vercocht van zijnen tweghe eenighe gronden van erfven
ter somme van 18 £ 10 sch. gr. . . .
...
Zijn over den haudere zekere ende borghe bedeghen Jan ende Pieter VAN RENTERGHEM
metsgaders Lieven BRAEMT . . .
...
15de dec. 1638
-----------------------------------------------------Mayke HAENTKENS fa. Gillis overl. Dronghene voor
maerte 1639
fo 122v
Hr.: Pieter DE VREESE fs. Gheeraerts
K.: Jooske, Hanske, Liefke, Janneke, Mayke ende Synke DE VREESE
V.P.: Gillis DE VREESE fs. Gheeraerts ende V.M.: Jan HAENTKENS fs. Gillis
Er zijn gheene gronden van erfven bevonden . . .
16de maerte 1639
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Compareerde in persoonen Jan DAUWE fs. Marcus ende Petronelle DE SMET
fo 124
ste
(smets) fa. Joos zijne huysvrauwe te kennen ghevende dat zij op den 25 febr. 1639 wel ende
deuchdelick vercocht hebben an Pieter VAN HOOREBEKE fs. Charels vier partijen landt ende
meersch tsamen gheleghen in Dronghene wesende lalandt groot 900 roeden ghenaempt van
oudts tijden de paradisen zuyt Sr. BERTELLI met Jan PIJPE west sheeren straete noort Herman
VAN DER VENNET oost dhoirs DE BUNST ancommende de voornomde vercooperigghe bij
versterfte van Jan DE SMET fs. Oliviers haeren oom paterneel.
...
16de april 1639
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Margriet DOBBELEERE (dobbeleers) weduwe fo 129
van Adriaen GRIJP dewelcke bekende vercocht thebben an dheer Guillame DE VREESE
d'een heelft deurgaende van een partijke landts ghenaempt tmierenbulcxke ligghende binnen
dese prochie van Dronghene groot int gheheele een alf ghemet danof d'ander helft toebehoort
Adriaen GRIJP oost ende noort de straete west de voorgaende hofstede. Item noch 50 roeden
landts ligghende inde zelve hofstede wesende dheelft van 100 roeden. Item d'een heelft vande
huysijnghen schueren boomen ende andere catheylen op den voornomde goede staende ende
ten leste alsulck recht van bijlevijnghe als haer ande voorseyde partijen van goede is
competerende. . . .
...
...
...
11de meye 1639
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Martijnke DE BUCK fa. Pieters wdwe van
fo 145
Jan VAN DE BRIELE ende Carel DE BUCK haeren broeder ende voocht dewelcke verclaert
vercocht te hebben an Mayke VLERICK weduwe van Charels VAN DE GUCHTE alzulck
recht actie part ende deel als haer is competerende in dheelft van een behuysde hofstede
ghenaempt de floncke ligghende onverscheen ende onverdeelt met dese cooperigghe ende
Pieter VAN HOOREBEKE fs. Charels danof d'ander heelft van de gheheele hofstede is
competerende de weduwe ende hoirs van wijlent Lucas DE GROUVE oost ende zuyt
sheeren straete west dheer Pieter DELVAEL noort west Lieven DE KEUCKELEERE groot
in erfven 50 roeden . . .
...
...
11de jan. 1640
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven MORTIER fs. Martens opsetenen
fo 145v
der prochie van Ste Martens Leerne welcken comparant verclaerde vercocht te hebben an Joos
GRENIERS vrij schipman binnen de stede van Ghendt 490 roeden landts ligghende binnen
dese prochie van Dronghene sorterende onder het marcquisaet van Deynse, danof d'ander
heelft toebehoort Gheeraert CORNELIS deselve 490 roeden van oudts ghenaempt den quaden
put oost dhoirs Jan SCHAMP, zuyt mijn heere VAN OOMBERGHE west dhoirs van Jor
Guillaeme VAN DER ZIJPE . . .
...
...
26ste jan. 1640
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DOBBELEERE ende met hem Syntke
fo 148
DOBBELEERE fa. Martens zijne huysvrauwe, metsgaders Pieter DE WEERT ende Maurijntke
DOBBELEERE zijne huysvrauwe de welcke comparanten kenden vercocht thebben an Gheert
VAN BEVEREN voor hem ofte zijnen commandt een stuck landts gheleghen op den gapaert
cautere binnen dese prochie de comparanten ter causen van haerlieder huysvrauwen te cavel
ghevallen metten overlijden van den voornomden Marten DOBBELEERE haerlieder vader.
Oost Jan DE CLERCQ west dhoirs van Pieter DENIJS groot twee ghemeten 24 roeden
Den voornomden Gheert VAN BEVEREN over ende vuytten naeme van Mr. Jan ROUSSON
die hij alhier wettelick denomeerde te wesen zijnen commandt
...
8ste febr. 1640
-----------------------------------------------------SVG Pieter GOETHALS fs. Pieter, overl. Dronghene voor febr. 1640
fo 157v
He.: Janneke DE WEERT fa. Adriaens
K.: Pierke, Lievijnke, Barbelke, Janneke ende Martijnke GOETHALS onderjaerighe weesen
V.P.: Marten SCHAMP ende V.M.: Marten DE WEERT
Memorie dat alhier onverlet ghebleven is ende in desen staet niet begrepen alsulcx als de weesen
ghesuccedeert ende verstorfven is bij den overlijden van Pieter GOETHALS hunne grootvader
vuyt cause dat het sterfhuys voor alsnoch licht ghemeene ende onverdeelt lesten febr. 1640
------------------------------------------------------
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Compareerde in persoone Adriaen GRIJP fs. Lievens met Tanneke DENIJS fo 164
zijne huysvrauwe metsgaders Lucas DE GROUVE met hem zijne ghezelnede Jacquemijnke
DENIJS fa. Pieters, dewelcke verclaerden vercocht te hebben an Pieter VAN HOUCKE fs.
Antheunis alsulck recht ende actie als dese 1ste comparanten ter causen heurlieder huysvrauwen
is competerende bij versterfte van wijlent Pieter DENIJS heurlieder vader, in een behuysde
hofstede mette landen daermede gaende groot int gheheele 12 ghemeten gheleghen binnen dese
prochie daerment heet haleghers hecke metsgaders oock al heurlieder recht dat haerlieder zaude
moghen competeren van weghen Barbelke DE VLIEGHERE haerlieder moeder ende weduwe
van den voornomden Pieter DENIJS rakende haer bladt van bijleve . . .
26ste july 1640
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven DHANENS fs. Willems metsgaders
fo 165
Josijntke HANSSENS fa. Pieters zijne huysvrauwe dewelcke kendden, lijdden ende verclaerden
wel ende deuchdelick vercocht te hebben an Joos DE BAETS fs. Martens thuwelick hebbende
Janneken HANSSENS tsamen ghezwaghers ende ghezuster, de welcke ten dien einde alhier
medecomparerende kendde van ghelijcke ghecocht te hebben alsulck recht ende actie als de
voornomde 1ste comparanten is competerende bij den overlijden van den voornomden Pieter
HANSSENS ende Elisabeth DE RUYTERE haerlieder respective vader ende moeder, in eene
behuysde hofstede groot int gheheele 100 roeden gheleghen binnen dese prochie daerment
heet de raepstraete wesende lalandt ligghende noch onverscheen ende onverdeelt tusschen
Barbelke ende Francoise HANSSENS
...
...
30ste aug. 1640
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Gheerolf DE DOBBELEERE fs. Gheerolfs ende fo 169v
Michiel CASTELAIN exhiberende alhier contract van coopmanschap van date 22ste sept. 1640
waervan het inhauden hier van woorde te woorde volght
Zijn vergadert gheweest ten huyse ende taverne van de weduwe Daniel VERMEERSCH, Gheerolf
DE DOBBELEERE fs. Gheerolf ter eender zijde ende Michiel CASTELAIN te andere, alwaer den
voornomde DOBBELEERE vercocht heeft an Michiel CASTELAIN ter andere een stuck landts
gheleghen op den boelenaere oost ende zuyt den heere van Dronghene west de strate naer
Dronghene noort dhoirs Pieter DENIJS groot een ghemet voor de somme van 29 £ 3 sch. 4 gr.
vlaemsch te betalen ten daghe van de erfvenesse vrij zuyver ghelt . . .12de dec. 1640
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jooris, Pieter ende Gillis VAN RENTERGHEM fo 170v
metsgaders Gheeraert DE DOBBELEERE fs. Gheerolfs met sijne huysvrauwe Syncke VAN
RENTERGHEM, van ghelijcke Pieter GAUBEEN in huwelick hebbende Cathelijne VAN
SCHELSTRATE welcke comparanten verclaerden wel ende deuchdelick vercocht te hebben an
Gheerolf VAN BEVEREN ofte zijnen commandt die hij alhier denomeerde te weten Sieur JAN
VAN DER LINDEN coopman in Ghendt, een meerschelken ligghende in den oostgavere binnen
dese prochie van Dronghene oost ende zuyt Jr Gillis DE MESMAKERE west ende noort dhoirs
van Pieter DE WULF groot 269 roeden, welck meerschelken toecommende de vercoopers bij
successie ende overlijden van Janneken DE WULF haerlieden moeder ende jeghenwordich
ghebruyct wort bij Lieven VINCENT . . .
...
...
9de jan. 1641
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Joos DE BAETS ghetraut hebbende Janneke
fo 176
HANSSENS ende Pieter HANSSENS met consorten exhiberen alhier zeker contract.
Op hedent desen 26ste febr. 1641 hebben vergadert gheweest ten huyse van Pieter SUCAET eenen
Joos DE BAETS ghetraut met Janneken HANSSENS ter eender zijde ende Pieter HANSSENS,
Lieven DHANENS ghetraut hebbende Joosijntke HANSSENS, Segher MUYSHONDT in
huwelick hebbende Josijntke HANSSENS, Gheert MUYSHONDT in huwelick hebbende Barbelke
HANSSENS Gheert, Betgen ende Francijntke HANSSENS, tsamen ghezusters ende ghebroeders
ende alsoo hemlieden is verstorfven 200 roeden landts bij het overlijden van haerlieder sustere
Passchijnke HANSSENS gheleghen binnen de prochie van Dronghene zuyt daeranne ghelandt de
wdwe van Gheerolf DE RUYTERE, west Lieven VAN DER STICHELE noort het Barelstraetke
oost de hofstede van wijlent Pieter HANSSENS, zo hebben zij vercocht an Joos DE BAETS
haerlieder swaeghere haerlieder part ende deel
...
...
27ste febr. 1641
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Staten van goed en wettelijke passeringen (1641-1648)
Cathelijne BUNDERVOET fa. Pieters, overl. Dronghen in dec. 1640
fo 4v
Hr.: Geerolf CORNELIS fs. Joos
K.: Joosijntke CORNELIS zijne dochter ende Pierken CORNELIS overleden
V.M.: Pieter BUNDERVOET der weesen grootvader
Een huys ende erfve ghestaen binnen de vierheckenen ghenaemt de valcke gheconquesteert
gheduerende thuwelijck ende ghecocht jeghens Sieur Adriaen PROVOOST voor de somme van
10 £ gr. tsiaers den penninck 16e daerop moet valideren eene rente van 4 £ gr tsiaers ende de
resterende 6 £ gr. tsiaers heeft hij haudere beset op het zelve huys . . .
12de july 1641
-----------------------------------------------------Jan VAN DE WALLE fs. Anthone, overl. Dronghen ca. 1641
fo. 14
He.: Mayke LUCK fa. Frans
K.: Anthone, Hanske, Betke ende Janneke VAN DE WALLE
V.P.: Pieter VAN DE WALLE, oom ende V.M.: Jacques LUCK fs. Franchois
Ter presentie van Jan VAN OOST der weesen alfven broeder
Gronden van erfven ghecommen van weghen de overledene
Een behuysde hofstede mette huysen schueren ende boomen daerop staende noort habouterende
an de Veughelstraete groot metten lande ligghende zuyt vier ghemeten
Item het 4de van een polder gheleghen binnen de prochie van Melsene groot int gheheele vier
bunders danof de eene helft competeert Jacques ende Jan LUCK metsgaders Philips DE BAETS
thuwelick hebbende Cathelijne LUCK ende een ander vierde de weese Janneke LUCK
Gronden van erfven staende het huwelick gheconquesteert
Een stuck landts in Dronghen op de Boeleneere Cautere aen het vlienderke groot 225 roeden
Noch een partije landts in Dronghen an den meesenpoel groot een ghemet welcke partije bij
vriendelicke accorde bij is gheleyt an Jan VAN OOST der weesen alfven broeder
Noch een partije landts in Dronghen ghenaempt Bollaerts bulck groot twee ghemeten
Noch een partije meersch ghenaempt de puttemeersch groot vijf ghemeten
Aengaende de catheylen van huysen, schueren, stallen ende boomen soo wel ghestaen binnen de
vierheckenen daer den haudere woont als de ander catheylen ghecommen van de overledene, zoo
wel die ghestaen zijn binnen de prochie van Caprijcke zijn ghebleven ghemeene ende onverdeelt
tusschen de haudere ende zijne weesen
De voochden geven te kennen dat tusschen de ghemeene hoirs van Frans LUCK ende Adriaenken
DE SMET fa. Davidts zijn huysvrauwe ende der weesen grootvader ende grootmoeder gheschiet
is zeker vercavelijnghe van gronden van erfven . . . . . .
11de dec. 1641
-----------------------------------------------------Guille DE PAPE fs. Pieters overl. Dronghen voor 1642
fo. 18
He.: Martijnke DE VLIEGHERE fa. Lieven
K.: Vyntken, Pierijntke, Magdaleene ende Syntke DE PAPE noch onderjaerigh
V.P.: Christiaen DE PAPE ende V.M.: Jacob BEELAERT
Gronden van erfven die dese weesen verstorfven sijn metten overlijden van haerlieden vader
Een partije landts ghenaemt de warande noort daeranne ghelandt de strate oost Gheerolf DE
MUYTERE zuyt de zelve weesen met een bosch west de hoirs BRAKELMAN groot 320 roeden
Item een bosch noort de voorgaende partije oost Gheerolf DE MUYTERE, zuyt de kinderen
EECKMAN ende west de hoirs BRAKELMAN groot 400 roeden
Item een partije landts ghenaempt Sandekens landt noort Pieter DE WULF oost ende suyt Jan
VAN LOVENDEGHEM ende west de Doorneplaschstrate groot 250 roeden, welcke voornoemde
drij partijen niet meer belast zijn dan met cleene heerlicke rente dieder van auden tijde vuyt
ghegaen heeft, nemaer zijn de zelve partijen belast met twee distincte bijleven te weten de bijleve
van de hauderigghe ende de bijleve van Janneke NOTE grootmoeder van de voornoemde weesen
Gronden van erfven binnen huwelicke gheconquesteert
Dhelft van 100 roeden landts ghecocht jeghens de weduwe ende hoirs van Jan DE BACKERE
west dese hauderigghe, oost de Satreusen ende zuyt den Ghendtwech
Item compt dese voornoemde vier weesen noch goet vuytten sterfhuyse van Pieter DE PAPE
haerlieden grootvader de somme van 8 £ gr.
29ste jan. 1642
------------------------------------------------------
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Staten van goed en wettelijke passeringen (1641-1648)
Marten MINCKE grootvader, overl. voor 1642
fo 33v
ende Janneken DE BLONDE ook overleden voor 1642
K.: Jan MINCKE in huwelick met Margriete DE ROOSE oock overleden
Kinderen van Jan MINCKE ende Margriete DE ROOSE
Bavo, Marten, Guillaeme, Janneken ende Gillijnken MINCKE
Pieter VAN DE GUCHTE der weesen schoonvader, metsgaders Gabriel HOLSBEKE
ghetraut hebbende Lievine MINCKE heurlieden voocht
Bavo ende Gheeraert MINCKE ooms
Gronden van erfven de weesen ten cavel gebeurt onder de letter B. van daten 18de jan. 1642
Alvooren tot 53 roeden landts ende half in een behuysde hofstede daerinne den voornoemde
weesen grootvader overleden is gheleghen in Dronghen mette catheylen daerop staende te weten
dhelft van het woonhuys op het noort oost einde scheedende op het caefghebindt van cavel C
Item eenen bulck landts gheleghen in de voornoemde hofstede tot 168 roeden zuyt oost Cavel A
ghebeurt den voornoemden Bavo MINCKE
Item het vierde part in het stuck landts ghenaemt het cauterstuck gheleghen achter de hofstede
van de hoirs Jan PATTIJN te weten den westcandt van de zelve stuck lancx oppe ende nedere
Item een derde deel deurgaende van een partije landts ghenaempt de twee hondert roeden
ligghende inde prochie van Landeghem op de wilde oost de weese van Pieter MINCKE west
Gheert VERPLAETSEN
Ende moeten de voornoemde weesen ontfanghen van cavel E ghebeurt Gheeraert MINCKE de
somme van 2 £ gr.
Daer jeghens zij weesen moeten betalen ende toegeven aen Bavo MINCKE ghebeurt Cavel A de
somme van 5 £ gr. noch 3 £ gr; anden voornomden Gabriel VAN OLSBEKE ghebeurt Cavel D
ende tot 2 £ gr. betaelt over de weesen deel in oncosten
Stellen hun seker ende borghe over Pieter VAN DER GUCHTE, Segher ende Philips DE ROOSE
filii Gillis ende over den voornoemden VAN HOLSBEKE . . .
den 26ste febr. 1642
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Laureyntke VAN RYABLE wdwe van Jan SUCAET
fo 35
met haer vijf kinderen te weten Jan, Lieven, Francois, Pieter ende Jooris VERGHE in huwelick
hebbende Janneken SUCAET ende datte bij wettelicke renunchiatie bij hemlieden ghedaen
ter vierschaere . . .
...
...
13de nov. 1641
-----------------------------------------------------Syntken DE WULF fa. Jans
fo 45v
Hr.: Jan DE PAPE
K.: Liefken ende Cathelijnke DE PAPE
V.M.: Lowijs DE WULF ende V.P.: Arendt LANDSMAN
Een hofstede met de gronden van desen haudere groot een ghemet gheleghen in de beeckstraete
noort daeranne ghelandt den Prelaet van Dronghene oost de Boschstraete ende zuyt Arendt
LANDSMAN metsgaders een besette rente van 30 £ gr. tsjaers sprekende tot laste van Arendt
CLAIS beset op zijne hofstede binnen de prochie van Dronghene. . . den 9de july 1642
-----------------------------------------------------Jan VAN OOST fs. Lievens, overl. Dronghen ca. 1642
fo 50
Wdnr van Barbara DE VREESE fa. Lievens
K.: Barbelke VAN OOST ontrent 22 jr. over eenen 7de staecke als d’ander broeders ende susters
hemlieden zelfs bij huwelicke staet bedeghen zijn
V.P.: Jan VAN OOST fs. Jans voornoemt ende V.M.: Anthone DE VREESE fs. Lievens
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert
Een partije landt gheleghen op de Boelenaere oost Jor Gillis DE MESMAKERE west dhoirs Pieter
BOONE, oost den wech ende zuyt den erfachtighen heere van Dronghene groot 527 roeden
Een partije zaylandt op den Craeyaert west Jan COCHUYT ende noort dhoirs Pieter DENIJS
Een partije zaeylandt gheleghen als vooren ghenaempt het Loyke groot 200 roeden oost het Loot
straetke zuyt Lieven VAN OOST fs. Seghers west Lieven VAN DER STICHELE ende noort Joos
ende Cornelis DE DOBBELEERE
Een partije zaeylandt gheleghen op den groenen weghele groot 470 roeden
Een partije zaeylandt op keuse cautere groot 500 roeden
den 17de dec. 1642
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Staten van goed en wettelijke passeringen (1641-1648)
Anthonette DE MUYTERE fa. Jans bij Jacquemintken HYDE
fo 66
overl. Dronghene voor 1643
Hr. Lowijs TEMMERMAN fs. Gillis
K.: Anthonette = 10 jr, Hanske = 8 jr, Lowijske = 5 jr ende Gilliske TEMMERMAN = 3 jr
V.M.: Jan DE MUYTERE grootvader ende V.P.: Gheeraert TEMMERMAN
Gronden van erfven bij versterfte van haerlieden moedere
Het 5de deel van een meersch van 1000 roeden gheleghen in Merentre danof de andere vier
deelen competeren de vier andere hoirs van Jan DE MUYTERE der weesen ooms ende moeyen
Andere gronden van erfven ghecommen van haerlieden moeder ende wijlent Anthone HYDE
fs. Willems der weesen oudt grootvader
Het 5de deel van een ghemet meersch ligghende in een partije van 4 ghemeten in Dronghen in de
Laecke wesende de westzijde van den voornoemden meersch. Het vijfde deel int vierde van 1000
roeden zaeylandt gheleghen op de Boelenaere. Het vijfde deel in dhelft van een alf bunder landts
in Dronghene te Noorthaut. Het vijfde deel in tvierde van zeven ghemeten landts gheleghen in
Somerghem daerment noemt ter straten niet anders belast dan met cleene heerelicke renten
Het vijfde deel in dhelft van een alf ghemet landt in Dronghen an tstrop belast met cleene
heerelicke renten
...
...
...
...
14de jan. 1643
-----------------------------------------------------Elisabeth DE DOBBELEERE fa. Gheerolfs
fo 68v
overl. Dronghen den lesten april 1642
Hr. Jan DE BAETS
K.: Gheerdeke DE BAETS
V.M.: Gheerolf DE DOBBELEERE der weesen grootvader ende V.P.: Pieter DE BAETS
Gronden van erfven commende van soverledene zijde
Het 8ste deel deurgaende van een behuysde hofstede gheleghen in de prochie van Dronghene
in de Beeckstraete oost den driesch noort de strate zuyt den deelvoocht ende west Jacques
BEELAERT groot in erfven 100 roeden
Een partije landts wesende een deel bogaert oost den voornoemde driesch groot 300 roeden
Een partije meersch op den mierenhul oost Jan DE SCHEPPER noort den Gavergracht groot
600 roeden. Item een bulcxken op den zelven mierenhul groot 200 roeden.
Een partije landt ende gheweet gheleghen in vijf partijen d’een an d’andere al omme dolfven
oost Jan DE SCHEPPERE zuyt de strate west Jor Jan SIMOENS groot 1500 roeden
Noch een partije boven den hoybulck zuyt den wech west den herwech van Hansbeke groot
125 roeden . . . . . .
...
shauders vader is overleden voor de voornoemde der weesen moedere.
14de jan. 1643
-----------------------------------------------------Barbelken DE BAETS fa. Martens overl. Dronghen ca. 1643
fo 74
Hr.: Lieven HYDE fs. Gheerolfs
K.: Gheerolfs, Joos, Domijn ende Vyntken HYDE
V.P.: Pieter HYDE ende V.M.: Joos DE BAETS fs. Martens
11de maerte 1643
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jor Gillis DE MESEMAKERE van de raedt
fo 79v
van oorloghe dewelcke verclaert heeft dat het behuyst pachtgoet in Dronghene groot ontrent
15bunderen en alf commende van wijlent Mhr Francois TRIEST Ruddere heer van Raveschoot
ende vrauwe Francoise ANTONEDA daerinne begrepen een alf bunder leen waerof d’erffenisse
ghepasseert is ter vierschaere opden 17de feb. ende voor Bailliu ende mannen van Leene van den
heere van Vaernewijck 28ste febr. 1629 gheenssins ghecocht is gheweest met weesepenninghen
zijne kinderen die hij gheprocreert heeft bij Joe Joanne MARTENS zijne overledene huysvrauwe
maer wel bij hem gheconquesteert met Joe Marie DE GRAVE zijne jeghenwoordighe huysvrauwe
zijn oock ghecompareert Joe Margriete DE VULDERE huysvrauwe van Jor Jeronimus DE
MESEMAKERE capitain van een compagnie voetvolck . . . . . .
Joe Maria Anna DE MESEMAKERE weduwe van Jor Frans DE HERSBEKE ende Joe Cecilia
DE MESEMAKERE haer selfs bij ghetijdighe aude alle drije kinderen van Gillis gheprocreert bij
2de juny 1643
de voornoemde Joe Joanne MARTENS
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Compareerde in persoone Philips VAN DER STICHELE fs. Lievens
fo 96
denwelcke vercocht heeft an Lowijs TEMMERMAN fs. Gillis een vijfde deel deurgaende van
een behuysde hofstede met het landt achter het huys ligghende int gheheele ommegrachte noort
Arendt DE VISSCHERE oost Jan VAN DER VENNET
zuyt Philips DE ROOSE daer nu op
woont Cornelis DOBBELEERE groot een bunder welck vijfde deel den eersten comparant
verstorven is bij den overlijden van Philips DE MEYERE zijnen grootheere was beneffens zijne
zusters ende broeders . . .
...
21ste dec. 1643
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Mr. Pieter LOTTIN fs. Pieters thuwelick hebbende
fo 103
e
Jo Marie VAN BOCKENOLLE te vooren weduwe van Mr. Gillis PIJPE ende in die qualiteyt
staende voocht ghecreert over Jan Baptiste, Marie, Francoise ende Joanna PIJPE fij Mr Gillis
voorseyt . . .
...
eenen bulck binnen dese prochie van Dronghene groot 73 roeden
paelende oost Lieven DE KEUCKELEERE causa uxoris west ende noort de weduwe ende hoirs
van Pieter DENIJS belovende hij eersten comparant daervan vuyt erfven te gaene ende den
voornoemden Jan PIJPE daerinne te erfven zoot behoort
...
27ste jan. 1644
-----------------------------------------------------Mayke VAN OOST fa. Jans ende Barbara DE VREESE
fo 104v
overl. Dronghene ca. 1644
Hr.: Joos VAN DER STICHELE fs. Joos
K.: Jaecxke VAN DER STICHELE = 3 jr. hoir alleene
V.M.: Jan VAN OOST fs. Jans als oom ende V.P.: Victor BOONE
Gronden van erfve de weese toebehoorende vuytten hoofde van zijne moedere
Het 7de deel van dhelft van een partije landts gheleghen binnen Dronghene op de Boeleneere
groot 527 roeden oost Jor Gillis DE MESMAKERE west dhoirs Pieter BOONE oost den wech
zuyt mijn heere van Dronghene belast met heerelicke renten an den Marquys van Deynse
Noch een ghelijck deel in dhelft van een partije zaeylandt groot 330 roeden gheleghen binnen de
vornomde prochie op den Craeyaert oost den voetwech west Jan COCHUYT, zuyt Gillis WIEME
ende noort dhoirs Pieter DENIJS belast als vooren
Noch een ghelijck 7de deel in dhelft van een partije landts ghenaempt het Loyke groot 200 roeden
oost het Loostraetke, zuyt Lieven VAN OOST fs. Seghers west Lieven VAN DER STICHELE
noort Joos ende Cornelis DE DOBBELEERE belast als vooren.
Noch een ghelijck deel in dhelft
van een partije landts gheleghen binnen Dronghene op den groenen weghele groot 470 roeden vrij
zuyver goet. Noch een ghelijck deel in dhelft van een partije landts gheleghen op keuse cautere
groot ontrent 500 roeden niet anders belast dan met cleene heerelicke rente
Wanof dese bovenschreven partijen de eene helft is competerende Barbara DE VREESE weduwe
van Jan VAN OOST der weese grootmoedere ende de ander zes deelen de hoirs van den Jan VAN
OOST voornoemt der weese ooms ende moeyen ende zijn belast met het bladt van bijleve ghelijck
het voorgaende
...
...
...
10de febr. 1644
-----------------------------------------------------Compareerde voor de ghemeene vierschaere van Dronghene in persoone
fo 112
Frans VERCRUYCEN fs. Gheerts voocht van de kinderen van wijlent Gheert VERCRUYCEN
fs.Gheerts. Te kennen ghevende den dat alsoo den zelven Gheert VERCRUYCEN als principael
metsgaders Gheert VERCRUYCEN zijnen vader als borghe ende principael bij haerlider obligatie
ende handteekenen van den 17de maerte 1628 tot proffijcte van wijlent Joos ROELS verkendt
ende gheconstitueert hadden een lijfrente van 25 sch. gr. tsjaers den penninck thiene te weten de
8 sch. 4 gr. tsjaers ten lijfven van Hans ende Segher DE GROUVE andere 8 sch. 4 gr. ten lijfven
van den zelven Zegher ende Jeron DE GROUVE ende de resterende 8 sch. 4 gr. ten lijfven van
den zelven Jeron ende Hans DE GROUVE kinderen van Pieter woonende alle tot wettere, die zij
ooc binnen een jaer hebben belooft te lossen ofte besetten op gronden van erfven wesende eerste
ende dobbel beset vallende de zelve rente telcks 30ste december in elck jaer naer vuytwijzen den
voorseyde obligatien ende handteeken dies breeder mentie maeckende ende dat hij comparant in
zijne voorseyde qualiteyt van voocht in de raedt van Vlaenderen den 28ste november 1642
ghecondemneert is de zelve rente te lossen, ofte alsoo te besetten Jae vuyt crachte van dier bij
executie ghepraempt dat ooc de zelve ececutie vervolght wort bij Pieter VAN GHERSTE hoir
ten sterfhuyse van den voorschreven Joos ROELS . . .
...
27ste jan. 1644
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Lieven VAN SCHELSTRAETE , overl. Dronghene den 13de sept. 1643
fo 114v
He.: Gillijnke VAN DEN HEEDE
K.: Martijnke = 11 jr ende Livijntke nu oudt vier maenden
V.P.: Gheerolf VAN SCHELSTRAETE fs. Pieters ende V.M.: Jan VAN HEE fs. Daniels
Gronden van erfven gheduerende haerlieden huwelick tsamen gheconquesteert
Een ghemet landts gheleghen in Dronghene op Beecstrate cauter ghenaemt de waermoeslochtinck
habouterende oost ende west de chartreusen in Ghendt
Een vierde deel deurgaende van een partije meersch ghenaempt het haelst ligghende binnen dese
prochie van Dronghene habouterende west de strate noort dhoirs Willem DE VREESE d’anof
d’ander drij deelen zijn de hauderigghen eyghenste grondt
Gronden van erfven dese weesen ghesuccedeert bij den overlijden van hunne vader commende
bij versterfte vuytten hoofde van Ardijnke VAN DEN PARADIJSE wijlent huysvrauwe van
Pieter SCHELSTRAETE haerlieden grootmoeder daeranne den voorseyden Pieter VAN
SCHELSTRATE behaut zijn bladt van bijleve, ligghende alsnoch onverscheen met de weesen
ooms ende moeyen danof dese weesen vuytten van haerlieden overleden vader zijn den achtsten
staecke ende gherecht int achtste part ende deele
Een partije bosch groot ontrent 400 roeden gheleghen in de prochie van Oyghem oost daranne
ghelandt Philips GOEDERTIER zuyt mijn heere VAN MALDEGHEM met het ghemeen haut,
west den auden Ghendtwech ende noort dhoirs van Jan WAUTERS
Een partijen landts groot 300 roeden ligghende binnen de prochie van Ste Laureyns alsnoch
ligghende onverscheeden ende onverdeelt met Adriaen ARENDTS
Een partije landts groot 1000 roeden ligghende binnen de prochie van Ste Laureyns ende alsnoch
onverscheeden ende onverdeelt met Pieter HOUCK ter causen zijnder huysvrauwe
Een partije landts groot 400 roeden ligghende oock noch onverdeelt binnen de prochie van Ayghem
met Mayken KUUPENS (KIMPENS?)
Gronden van erfven bij Pieter VAN SCHELSTRATE met wijlent zijn huysvrauwe gheconquesteert
Een behuysde hofstede gheleghen binnen de prochie van Dronghene oost daeranne habouterende
de chartreusen in Ghendt zuyt de strate west de paters van de societeyt Jesu in Ghendt met een
meerschelke daeranne tsamen groot 400 roeden
Noch eene partije van 450 roeden meersch ligghende in den Oostgavere habouterende noort oost de
Chartreusen in Ghendt zuyt de Calene west de paters van de societeyt Jesu in Ghendt
Een partije van 200 roeden landts ligghende op Beecstrate cautere 14de april 1644
-----------------------------------------------------fo 122
Janneke PIJCHAUT overl. Dronghene den 4de aug. 1641
Hr.: Simoen VAN DAMME
K.: zes weesen
V.M.: Jacques VLAMINCK causa uxoris oom ende V.P.: Daniel DIERICX, oom
Grondt van erfven gheduerende huwelick gheconquesteert
De drij deelen van viere van een behuysde hofstede gheleghen binnen de prochie van Dronghene
groot int gheheele 500 roeden noort den herwech oost den kerckwech van Dronghene zuyt de
Chartreusen west de weduwe van Lucas TOCH
Item tveertichste deel int resterende vierde van de voornoemde hofstede ende landen ghecocht
jeghens Simoen ende Tanneken DE VOGHELEERE
14de july 1644
-----------------------------------------------------Ten versoucke van Marie VAN COUCKELBERGHE wdwe van Guillaeme fo 127v
VAN DE VELDE in Ghendt is wettelicke staende clachte ghedaen an Ampman Burghmeester
ende Schepenen van de prochie ende ghemeene vierschaer van Dronghene . . .
Zijn competerende Jan VAN COUCKELBERGHE fs. Lievens ter causen zijnder huysvrauwe
Pierijntke CORNELIS fa. Joos als op haer ghesuccedeert zijn bij den overlijden van haere
moeder Syntke DE MUYTERE gheleghen binnen de prochie van Dronghene ten waere de
doenderigghe deser daeroppe ghehoort emmers voldaen van alsulcke pretentien alles breeder bij
heesche te deduceren in tijden ende wijlen dies versocht zijnde
In peyne van alle costen schaden ende interesten an de ghonen verhaelt ende ghecouvreert te
worden in somma . . .
...
...
11de jan. 1645
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Lieven BRAEMT overl. Dronghene voor 1647
fo 165
ste
Wdnr (1 x) van Willemijntke DE NOKERE
K.(1ste x): Adrianeke BRAEMT
Wdnr (2de x) van Pierijntke DE LATERE
K.(2de x): Jacques BRAEMT
He.(3de x): Janneke DE NOKERE
K.(3de x): Gilleke, Jan, Lieven ende Augustijn BRAEMT
V.P.: Pieter BRAEMT fs. Pieter ende V.M.: Jan DE NOKERE
Een behuysde hofstede groot in erfven ontrent 100 roeden noort de calcijde zuyt Pieter VAN
HOOREBEKE ende west Jan DE GROUVE
hebben hun zeker ende borghe ghestelt Jan ende Elisabeth DE NOKERE ter kennisse ende
presentie van Ampman Burghemeester ende Schepenen
19de jan. 1645
-----------------------------------------------------Ten versoucke van Mr. Andries DE GRAVE procureur in den raede van
fo 173v
Vlaenderen in huwelick met Joe Marie EECKMAN fa. Cornelis ende voocht over d’ander weesen
van de zelve Cornelis wort staende clachte ghedaen an Ampman Burghmeester ende Schepenen
van Dronghen . . .
...
over eene behuysde hofstede groot 948 roeden competerende Joe
Cathelijne LUST weduwe van dheer Lowijs YSEBRANDT bij versterfte ende successie van Joe
Walburghe DE MAERSCHALCK haer moeder oost de wdwe van Mr. Mattheus VAN HOORN
zuyt ende west de straete ende noort den Ghijselbulck . . .
...
16de jan. 1647
-----------------------------------------------------Josijntke CORNELIS fa. Jans overl. Dronghene ca. 1647
fo 177v
ste
Wdwe (1 x) van Jan BUNDERVOET
K.(1ste x): Gheerdeke BUNDERVOET
Hr.(2de x): Pieter COCHUYT fs. Lievens
K.(2de x): Liefke, Pierke ende Betke COCHUYT
V.P.: Jan DE MUYTER, oom ende V.M.: Jacques CORNELIS, oom
Gronden van erfven vuytten hoofde van haerlieder moedere
Dhelft van een partije landt gheleghen in de prochie van Dronghene ghenaempt boven venne danof
de ander helft competeert Jacques CORNELIS groot int gheheel 500 roeden oost Christiaen DE
CONINCK zuyt Franchois VAN DER SCHAFFELT ende west Gheert VERSCHAFFELT
Een patije landt in Dronghene ghenaempt de venne groot 400 roeden
Noch dhelft van een partije landts ghenaempt de Lendevivere danof de andere helft competeert
Gheert DE NOKERE groot int gheheele een ghemet 38 roeden oost Pieter VIJVERAERT ende
ende zuyt Lieven VAN HECKE
Noch een partije landt gheleghen an tgroene weghelke groot 125 roeden oost den conincx bulck met
de strate ende noort Lieven LEGIERS
Noche een partije landt gheleghen an sconincx dhal groot een half ghemet ende 308 roeden met den
meulewal oost ende zuyt Frans DE SMET end noort Jacquemijne HEYSE
Item compt de weese het vierde van een stuck landt gheleghe achter het pauke groot int gheheele
275 roeden danof de eene helft competeert Lieven DE VREESE ende het ander vierde
Item noch dhelft van een partije bosch gheleghen in Lembeke groot int gheheele twee ghemeten
danof de ander helft competeert Gheerdeke BUNDERVOET
Noch een partije landt groot 50 roeden binnen de bevrijt gracht in Wondelghem ghecommen bij
coope van Lucas BUNDERVOET
Gronden van erfve gheconquesteert in tweede huwelick
Een partije landt in Dronghen op de zesthien ghemeten groot een ghemet en 30 roeden
Een partije zaeylandt ghenaempt de boelenaere groot 190 roeden
Item competeert desen sterfhuyse noch het vierde deel deurgaende van een huys staende in de stede
van Ghendt ten voorhofde op de hooghstrate an d’een zijde ghehuyst joncvr. Gheertruyt DE
CLERCQ weduwe van Jan HELAUT d’aude ende op de andere zijde de hoirs BELOINGUE
belast in het gheheele voor landtcheyns met 22 gr. 9 dnrs. ende eenen cappoen tsjaers in
proffijcte van Mevr. van de Bijloque binnen Ghendt , danof de eene helft van het huys competeert
Jacques CORNELIS ende tander vierde Gheerdeke BUNDERVOET 8ste febr. 1647
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Zijn ghecompareert in persoone Lieven DHANENS fs. Willems
ende
fo 181
Jan DE CLERCQ fs. Jans zoo over hem zelven ende als voocht van Philips, Guillaeme, Gillis,
Pieter, Marie ende Gillijne DE CLERCQ zijn broeders ende susters van date 8ste febr. 1647
geven te kennen dat hemlieden zeker ende borghe gheconstitueert hadden onder de clausule van
elck voor ander ende een voor al onder de certificatie van jonckvr. Joanna NIEULANDT fa.
Ancelmus over Gheert DHANENS voor een rente van 4 £ gr. tsjaers in proffijcte van Joe
VAN HORNE weduwe van VAN DER LINDEN . . . . . .
Beset op een alfve behuysde hofstede groot een alf ghemet gheleghen in Dronghen op den
helshouckdriesch . . . . . .
27ste febr. 1647
-----------------------------------------------------SVG Mattheus NEYT, overl. Dronghene voor april 647
fo 186v
He.: Cathelijne DE CUYPER(Cuypers) fa. Lievens
K.: Teeuke ende Gheerdeke NEYT
V.P.: Jan CLAIS ende V.M.: Olivier TIERENTHEYT
Gronden van erfven tsamen binnen huwelick gheconquesteert
De helft van een stuck landts groot 538 roeden west den Raedsheer DE LA FAILLE, noort de
hofstede van Philips NEYT, oost het kerckelant van Vinderhaute, zuyt den pensionaris Philips
PARMENTIER compt over dese helft 269 roeden
10de april 1647
-----------------------------------------------------Compareerde in persoonen Marten DE DOBBELEERE fs. Laureyns ende Jan
fo 198
RUTSAERT thuwelick hebbende Magdaleene DE DOBBELEERE dewelcke renunchieren de
versterften ende successien van Laureyns DE DOBBELEERE ende Lievine DE KESELE zijne
huysvrauwe de comparanten vader ende moedere . . . . . .
16de oct. 1647
-----------------------------------------------------Compareerden in persoone Frans VAN LAKE ende Gheert VAN BEVEREN
fo 198
fs. Jans voochden van de kinderen van Pieter VAN LAKE bij Mayke DE PAPE dewelcke
hebben gherenunchiert de successie ende versterfte van Susanne VAN KERREBROUCK
tweede huysvrauwe was van Gillis DE PAPE ende de voornoemde weesen grootmoeder ende
datte in proffijcte van den zelven haudere
16de oct. 1647
-----------------------------------------------------Bij het overlijden van Mayke DE MUYTERE, overl. Dronghene ca. 1647 ? fo 200
Hr.: Pieter DE WULF fs. Pieter
V.P.: Passchier DE WULF ende V.M.: Jan COCHUYT
Vercoopen a la haulche de meest biedende diversche partijen van landen, gronden van erfven
gheleghen in Dronghene.
Instellen ende verhooghen voor d’eerste reyse wonsdach den 26ste jun y 1647 snoenens ten
twaelf hueren in de taverne van Mr. Arendt VAN NIEUKERCKE
De tweede ende leste verhooghijnghe zal gheschieden den 2de oct. daernaer 2de oct. 1647
-----------------------------------------------------SVG Josijntke DIERICX fa. Pieters overl. ca. 1647 ?
fo 202v
ende haer moeder, overl. in de maent april 1645
Hr.: Jan DE DAPPERE
K.: Pierke DE DAPPERE
Gronden van erfven commende van de overledene zijde belast mette bijleve van de weduwe van
Pieter DIERICX haere moeder
Het vierde deel deurgaende van een behuysde hofstede mette lande daermede gaende in Dronghene
bij de keete groot int gheheele 542 roeden noort de herwech van Deynse oost Tobias
VERCRUYSEN, west Joos ende Cornelis DE DOBBELEERE zuyt Pieter VAN VERDEGHEM
Het vierde van 125 roeden lalandt rentende aen den marquys van Deynse gheleghen in Borgoyen
in den hooghenbulck
Het vierde van 500 roeden meersch in de laecke oost Pieter VAN VERDEGHEM, west Jan VAN
DE WALLE, zuyt dit sterfhuys ende noort Tobias VAN DER CRUYCEN
Blijfvende de weesen belast int gaderen, maecken, passeren ende lichten van desen haeren
moederlicken staet van goede met datter meer ancleeft
2de oct. 1647
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SVG Livine DE VLIEGHER, overl. Dronghene den 8ste meye 1645
fo 212
Hr. Philips VAN DER STICHELE
K.: Gillis, Charles ende Lieven VAN DER STICHELE
V.M.: Jacques BEELAERT fs. Jacques ende V.P.: Lieven VAN DER STICHELE
Gronden van erfven ghecommen van soverledene zijde
Een partije landt gheleghen in Dronghene ghenaempt den bulck ten Bossche groot 509 roeden
Een partije landt van 200 roeden op den wijck van luchteren daer ment heet Schimmelaers ofte
verberrende oost Gheeraert VAN BEVEREN met den wederhelft noort sheeren straete
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert te weten 200 roeden landts
Een partije meersch groot één bundere daerment noempt den Oostgavere in coope vercreghen
bij Daniel VAN SPEYBROECK ende Tanneken DE DOBBELEERE zijn huysvrauwe
Een partije landts groot 550 roeden gheleghen in den noorthouck van den varentdriesch
Item 200 roeden landts gheleghen op den zelven cautere oost daeranne ghelant Jan HYDE fs
Anthone met eenen bulck zuyt Lieven VAN DER STICHELE west den prelaet van Dronghene
Een ghemet bosch in een meerdere partije van vier ghemeten ghemeene met Lieven VAN DER
STICHELE ende Pieter VAN HOOREBEKE ende Anthone HYDE zuyt de straete west de
weduwe ende hoirs van Guillame CORNELIS ende noort de Chartreusen
Nopende het schipke in de leye ligghende dit sterfhuys competerende heeft den hauder tzelve
in prijs anveert voor de somme van 6 £ gr.
Gront van erfven van shauders zijde binnen huwelick vermanghelt
Den haudere heeft gheprofiteert ende ontfanghen van zijnen swaeghere diversche gronden
gheleghen binnen de prochie van Merentre voor 800 guldens vuytbringhende in ponden
schellijnghen grooten ter somme van 133 £ 6 sch. 8 gr.
22ste jan. 1648
-----------------------------------------------------SVG Pierijntke VINCENT fa. Jacques overl. Dronghene voor 1648
fo 216v
Hr.: Laureyns VAN DER VENNET fs. Jans
K.: er zijn weesen
V.P.: Frans VAN DER VENNET ende V.M.: Frans VINCENT
Een partije bosch van 400 roeden gheleghen in den noorthautschen teerlinck
Een partije zaylant groot 250 roeden in het zelve gheweste
22ste jan. 1648
-----------------------------------------------------SVG Cornelis DE DOBBELEERE, fs. Marten overl. Dronghene voor 1648
fo 219v
He. Joorijntke THIENPONT fa. Lievens
K.: Liefke ende Janneke DE DOBBELEERE
V.P.: Baudwijn DE DOBBELEERE ende V.M.: Lieven THIENPONT
Huysijnghen, schuere, mette cattheylen van fruyt ende andere boomen zijn staende op zeker
hofstede ende landen gheleghen binnen de prochie van Nevele ende Dronghene dewelcke ten
cavel ghevallen is op den overledenen met Joos zijnen broedere hemlieden ghesuccedeert
ende verstorfven bijden overlijden van Marten DE DOBBELEERE haerlieden vadere ligghende
tusschen hemlieven noch ghemeen ende onverscheen.
Een hofstede gheleghen in Nevele oost de vierbrouckstraete zuyt de selve hofstede west de
pastorije van Nevele ende noort dhoirs Lieven LOONTGENS
Een partije landts eindende ande westzijde van de hofstede nu beplant met eecke
Een partije landts ghenaempt den zwijnackere groot een half bundere oost dhoirs BAUDONCK
zuyt de priesterage van Nevele west het gulden van Meyghem ende noort een straetke
Een partije landts in Nevele ghenaempt de holbeke groot 200 roeden
Een partije landts gheleghen in Dronghene ghenaempt het looke groot een ghemet oost paelende
het Loostraetke zuyt Jan VAN OOST
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert
Een partije landts in Dronghen ghenaempt de vent commende bij coope van de weduwe ende
hoirs van Laureyns LE DUUCQ oost Mher Guillame DE BLASERE
Hebben tsamen in huwelick vercocht een partije landts gheleghen in Zeeverghem groot twee
ghemeten commende van shauderigghens weghe ende ghecocht eene partije van vier ghemeten
en alf danof d’een helft competeert Jans DE DOBBELEERE als coopere neffens dese hauderigghe
ligghende onverscheen ende onverdeelt noort de Deynschen herwech
22ste jan. 1648
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Gillis DE WULF fs. Adriaen, overl. Dronghene
voor 1648
fo 224
He.: Vyntke DE SMET alsnu ghetraut met Jan DE WULF fs. Lowijs
K.: geen namen gegeven
Voochden: Jan DE WULF vervanghende Guillaeme DE SMET
De schult excedeert de bate tot 106 £ 14 sch. 11 gr. ende alsoo de voochden het noodich vonden
van te vercoopen een stuck landts groot 1000 roeden gheleghen in dese prochie an den keyscant
zuyt west de wdwe van Joos DE WULF . . .
...
19de febr. 1648
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter SUCAET officier deser prochie exhiberende
fo 225v
de
alhier zeker instrument notariael van daten 18 febr. 1648 . . .
...
Compareerde voor mij Charles CARDOEN openbaer notaris resiederende tot Ghendt ter
presentie van de ghetuyghen onderschreven in persoone Barbara BAUWENS fa. Jans bij
Joe Catharine DHERDE woonende tot Ghendt de welcke heeft ghestelt ende gheconstitueert
Pieter SUCAET officier van Dronghene ende Adriaen GHIJS elck bijsonder thoonder deser
hem ghevende volle macht ende procuratie irrevocable omme te gaen ende compareren voor
Ampman edne Schepenen van de ghemeene vierschaere van den erfachtighen heere van
Dronghene
...
...
...
...
19de febr. 1648
-----------------------------------------------------Op den 22ste febr. 1648 heeft Frans DE BURCHGRAVE fs. Francois
fo 228v
verheven een leen op hem verstorfven ende ghesuccedeert bij den overlijden van Joe Elisabeth
VAN DE PUTTE huysvrauwe was van Antheunis VAN DER STRAETEN gheleghen binnen
de prochie van Dronghene tusschen het schaubroeckstraetken ende de stede daerment noempt
St Basius Aelterke tzelve leen van audts ghenaemt tverberrende ofte schimmelaers groot
800 roeden ghehauden van den leenhove van Dronghene toebehoorende Mher Jacques DE
COTTREL fs. Mher Jan Franchois erfachtich heere van Lessenbosch Dronghene etc.
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven VAN DE VOORDE in huwelick hebbende fo 228v
Margriete VAN OOTEGHEM fa. Jacques, Jan NEERMAN ende Adriaen DE SCHEPPER
wettelicke voochden ghecreert van den weesen van Jan GRIJP gheprocreert bij Gillijntke
VAN HOOTEGHEM oock Jacques dochtere exhiberende zeker requeste mette marginele
appostille daerop verleent den 8ste january 1648
Te kennen ghevende hoe dat zij henlieden daghelicx vinden anneghesprocken ter causen van veel
diversche schulden die het sterfhuys van wijlent Jacques VAN HOOTEGHEM schuldich ende
ten achteren staet namentlick an Jan DE POTTER, Lieven VAN COUCKELBERGHE de
jonghe, de wdwe van Lieven VAN COUCKELBERGHE d'aude metsgaders Lowijs GOETHALS
ende meer andere . . .
...
...
...
24ste febr. 1648
-----------------------------------------------------Claerken DE PAPE , overl. Dronghene voor febr. 1648
fo 231v
Hr.: Jan LIJBAERT
K.: Pieter ende Vyntke LIJBAERT
V.M.: Pieter DE PAPE ende V.P.: Jacques VAN VERDEGHEM
Gronden van erfven commende van de overledene zijde
Een partije maeymeersch in Dronghene in den booris groot 150 roeden, noort de Calene,
oost dhoirs van Jan CALLANT zuyt Jan DE MEYERE ende west dhoirs van Lieven DE
DOBBELEERE ende een partije zaeylandt in den westackere oost Guillaem COCHUYT
zuyt de weesen van Gheert NEYT west Guillaem MARTENS ende noort Jacques VAN
VERDEGHEM groot ontrent 150 roeden
Een partije zaylandt ghenaempt de dobbelen lochtinck oost Gillis VAN KERREBROECK
zuyt het Godshuys van poortackere, west Pieter VAN HOOREBEKE ende noort Jacques
DE BISSCHOP groot ontrent 125 roeden
Een partije zaeylant in Landeghem op den cautere int ghewest ghenaempt den clopslach
oost dhoirs RIJBEKE, zuyt dhoirs van Anthone HANSSENS ende west Charles VAN
LACKE groot 300 roeden
Gronden staende huwelick gheconquesteert, een ghersmeersch gheleghen in Dronghen int
gheweste drabbinck groot 800 roeden
19de febr. 1648
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Pieter GOETHALS overl. voor 1648
fo 8v
He.: Franchijntken DE BREYDELE fa. Cornelis alsnu in huwelijck met Lieven KERCHOVE
K.: Gillijntken ende Tanneken GOETHALS fii Pieters
V.P.: Guillame GOETHALS fs. Guillame oom ende
V.M.: Pieter SUCAET oom
18de maerte 1648
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Jan VAN VLAENDEREN met zijne dancke ende
10v
authorisatie Josijntken DE DOBBELEERE fa. Pieters welcke authorisatie zij overdanckelick
accepteerde, te kennen ghevende dat hemlieden was competerende vuytten hoofde van
Jacquemijntken HELAUTS moeder van het Josijne zeker deelen van gronden van erfven binnen
de prochie van Dronghene gheleghen an den boort van Bourgoyen meerschen ghenaempt den
Reghenboghe volghende de vercavelijnghe ghemaeckt ten sterfhuyse van de voornoemde
Jacquemijne, tusschen de ghemeene hoirs waertoe zijn vuyt corthede hun verschenen ende dat de
voornoemde gronden zeer ten achter waeren, zoo zijn zij gheaccordeert met Jan DE JAGHERE
fs Lievens in huwelick hebbende Tanneken BUYSSE fa. Pieters bij Magdaleene DE
DOBBELEERE die dochter was van tvoorschreven Jacquemijnten HELAUTS 3de april 1648
----------------------------------------------Ten versoucke van de weduwe van Jan DE DOBBELEER fs. Gheerts waer fo 11v
wettelicke clachte ghedaen is aen Ampman Burghmeester ende Schepenen van den prochie ende
ghemeene vierschaere van Dronghene ten eynde zijlieden niet en staen over eenighe onterfenisse
erfenisse ofte ander alienatie van alsulcke gronden van erfven als zijn competerende Gillis DE
DOBBELAERE fs. Gheerolfs ligghende binnen de voornoemde prochie ende heerlichede van
Dronghene ten waere de vrienden ende maghen van de voornoemde Gillis en waeren daerop
ghehoort ende dat ande voornomde Gillis verleent waeren bijstaende voochden vuyt de wet ofte
van zijne naeste vrienden over sijne goedinghen ende administratie ter causen zijner crancheyt
van zinnen alles volghende de attestatie hier annex mij als greffier neffens d’originele clachte
berustende metsgaders de voornomde weduwe doenderigghe deser voldaen waer dat zij den
voorseyden Gillis thaeren huyse ghenoriert ende onderhauden heeft . . .
...
...
Hubert DE SCHEPPERE Ampman, Pieter VAN HOOREBEKE, Victor BOONE ende Jan
VAN DER VENNET Schepenen . . . . . .
int collegie den 1ste April 1648
----------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoone Arent VAN WONTERGHEM fs. Joos
fo 12
ter eender ende Dominicus VAN WONTERGHEM zijnen broeder ter andere exhiberende alhier
zeker instrument notariael van daten 6de febr. 1648 onderteekent A. VAN DEN BROUCKE ten
desen ghesien ende ghelesen ende danof den inhauden hier van woorde te woorde volght.
Voor mij Adriaen VAN DEN BROUCKE openbaer Notaris tot Ghendt residerende tot het
exercitie van dien gheadmiteert bij den priveen rade van zijnen Coninclicke Majesteyt ter
presentie van de onderschreven ghetuyghen is ghecompareert in persoone Arendt VAN
WONTERGHEM fs. Joos opsetenen der prochie van Vynct den welcken comparant bekende
lijdde ende verclaerde bij vorme van waerachtighe vuytgrootijnghe vercocht ende opghedreghen
thebben zoo hij doet bij desen tot behouve ende proffijcte van Dominicus VAN WONTERGHEM
zijnen broeder die alhier present ende medecomparerende bekende ghecocht thebben een behuysde
hofstede zoo de selve met schuere ende alle de andere toebehoorten ende den gront daermede
gaende groot een ghemet 65 roeden onbegrepen emmers zoo de selve den vercoopere bij
vercavelijnghe ghevallen is van zijnen vader ende moeder ghestaen ende gheleghen binnen de
prochie van Dronghene bij den wijck van Noorthaut anders niet belast zijnde dan mette heerelicke
renten van audts daervuyt ghegaen hebben, zonder meer commers . . .
. . . 4de april 1648
----------------------------------------------Compareerde voor Ampman Burghmeester ende Schepenen van de prochie ende fo 12v
ghemeene vierschaer van Dronghene metsgaders Bailliu ende Schepenen van Baerelvelde gheseyt
het Vlaendersche in persoone Lieven VAN DE GUCHTE fs. Gillis metsgaders Tanneken
COCQUYT fa. Martens zijne wettelicke huysvrauwe totte onderschreven zaecke van den
voornomden haeren man behoorelick gheauthoriseert welcke authorisatie zij overdanckelick
accepteerde de welcke kendden lijdden ende verclaerden ontfanghen thebben van dhr Pieter VAN
HECKE greffier de somme van 32 £ gr.
...
...
27ste maerte 1648
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An mijne heeren Ampman Burchmeestere ende Schepenen van de prochie ende
fo 13v
ghemeen vierschaere van Dronghene.Supplierende verthoont met reverentie Jan COCQUYT
over de weesen van Gillis COCQUYT bij Magdaleene TOCH zijne huysvrauwe was hoe dat de
zelve weesen belast zijn met een rente van 9 guldens tsiaers den pennijng 16e in proffijcte van
Lieven GOEMINNE ende andere schulden, zoo heeft den suppliant tot aflossijnghe ende
betaelijnghe van deselve rente ende schulden vercocht an Sieur Jacques VAN DER BEKE fs.
Frans eene partije meersch groot 400 roeden de weesen competerende gheleghen in Dronghene
voor de somme van 19 dobbel nieu Jacobusten ? in specie . . .
...
7de april 1648
----------------------------------------------Is voor ons commen ende ghecompareert in persoone
fo 14
Jans VAN WONTERGHEM fs. Joos die kendt lijdt ende verclaert wel ende deuchdelick vercocht
te hebben, zoo hij doet bij desen aen Jacques VAN WONTERGHEM sijnen broeder voor hem
ofte zijnen commandt, die alhier wettelick denomeert te wesen Sieur Jacques VAN DER BEKE
coopman in Ghendt een partije landts groot een alf bunder gheleghen binnen de prochie van
Dronghene daer ment noemt de aude Beke, zoo tzelfs ghebruyct gheweest is bij Pieter VAN
SCHELSTRATE d’aude . . .
...
...
22ste aril 1648
----------------------------------------------Compareerde voor ons Antheunis DE CLIEVERE , ende Ferdinand HEINDRICX fo 14v
beede notarissen tot Ghendt residerende ende ter presentie van de onderschreven ghetuyghen in
persoone Jor Bernardin DE PERONNE met hem bij zijne dancke ende authorisatie Joe Maria
Magdaleene DE BISSCHOP fa. Mr. Arnauts zijne huysvrauwe bekennende lijdende ende
verclaerende wel ende ghetrauwelick opghelicht ende ontfanghen thebben van Cathelijne
WIJLAIS weduwe van Arnaut DE BOSSCHERE de somme van 64 £ gr. vlaemsch in goeden
ganckbaere ende ghepermiteerden ghelde . . . . . .
...
22ste april 1648
----------------------------------------------Compareerde voor ons in persoone Passchier DE WULF fs. Pieters
fo 15v
zo over hem zelven ende als voocht neffens Jan COCQUYT fs. Lievens ooms ende voochden van
de weesen van Pieter DE WULF fs. Pieters tot dese onderschreven vercoopijnghe . . .
...
Vertoocht reverentelick Paesschier DE WULF fs. Pieters ende Jan COCQUYT fs. Lievens ooms
ende voochden van de weesen van Pieter DE WULF fs. Pieter voornoemt gheprocreert bij Mayke
DE MUYTERE, hoe dat de selve weesen gherecht zijn in d’een helft van ontrent 400 roeden
landts ligghende ghemeene ende onverdeelt metten voornoemde Passchier DE WULF binnen de
prochie van Dronghene hebben de supplianten de selve partije vercocht an Pieter VAN BEVEREN
voor de somme van 45 £ gr. int gheheele . . .
...
22ste april 1648
----------------------------------------------Compareerde in persoone Joos COCQUYT fs. Martens, die kent ende verclaerde fo 16
wel ende deuchdelick vercocht te hebben zoo hij doet bij desen an Pieter DE MEYERE fs. Jonas
die ten dien eynde alhier medecomparerende kendde ghecocht thebben voor hem ofte zijnen
commandt een alf bunder meersch als hem vercoopere is competerende bij den overlijden van
Philips DE MEYERE zijnen grootvader gheleghen binnen de prochie van Dronghene in den wijck
van keuse belast met 3 achtelijnghen coorens drij achtelijnghen gherste ende drij ofte zes grooten
pennijnck renten ande laserije van Ghendt . . . . . .
...
...
24ste april 1648
----------------------------------------------Compareerde in persoone Gheeraert VAN SCHELSTRATE, Betke VAN fo 16v
SCHELSTRATE weduwe van Joos VAN RENTERGHEM, Tanneken VAN SCHELSTRATE
weduwe van Christoffels NEERMAN, voornoemt Gheert VAN SCHELSTRATE ende Pieter
VAN RENTERGHEM als voochden van de weese van Pieter SALAERT gheprocreert bij Neelke
VAN SCHELSTRATE fa. Joos totte onderschreven vercoopijnghe behoorlick gheauthoriseert
over de voorseyde weese bij Burghmeestere ende Schepenen van de heerelickhede van Belsele
blijcke bij seker requeste ende marginele appostille daerop verleent van daten 22ste april 1648
Verthoont reverentelick Gheert SCHELSTRATE ende Pieter VAN RENTERGHEM voochden
van de weese Pieter SALAERT gheprocreert bij Neelke VAN SCHELSTRATE fa. Joos te
kennen ghevende hoe dat de weese is gherecht in een vijfde deel van een meersch gheleghen in
Dronghen an de Reghenboghe ofte Dronghen meulen . . .
...
24ste april 1648
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Aen mijne heeren Bailliu Burghmeester ende Schepenen van de stede
fo 17
ende heerlickhede van Assenede supplierende verthoont reverentelick Gheert SCHELSTRATE,
te kennen ghevende hoe dat hij is vooght bedeghen voor Ulieden van de weesen Guillaume
SCHELSTRATE S.M. gheprocreert bij Mayke VEREECKE ende dat de voorseyde weesen zijn
gherecht in een vijfde deel van 400 roeden meersch gheleghen binnen de prochie van Dronghene
ende dat zij eenighe jaeren herrewaerts daervan niet af en hebben gheproffycteert dat weert en
is gheweest tot betaelijnghe van de oncosten van de voorseyde prochie van Dronghene, cause
den suppliant met de andere zijn medehoirs hebben vercocht de voorseyde meersch an Sieur
Jacques VAN DER BEKE tot Ghendt met conditie indien het 5de deel de voornoemde weesen
competerende niet mede en volghde zal ten advenante aftreck op zijn coopsomme ende dit voor
50 £ gr. de voornoemde gheheele meersch ende alsso de vercoopijnghe, emmers de erfenisse niet
en mach gheschieden zonder authorisatie van Ulieden heeren als oppervoochden is den suppliant
hem kerende an de zelve . . . . . .
...
lesten marte 1648
Compareerde voor Schepenen van de voorschreven Ambachte in persoone Pieter VAN ACKERE
fs. Philips thuwelick met Mayke VEREECKE tevooren weduwe van Guillaume SCHELSTRATE
den welcken hem heeft ghestelt zeker ende borghe over Gheert SCHELSTRATE tot
versekerijnghe van de somme van 10 £ gr.
24ste april 1648
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Steven VAN ASSCHE metsgaders
fo 18
Josijne DHASE zijne huysvrauwe totter onderschreven vercoopijnghe dewelcke kende lijden ende
verclaeren wel ende deuchdelick vercocht te hebben aen Lieven DE VREESE fs. Lievens twee
partijen landts gheleghen binnen de prochie van Dronghene op Baerle Cautere tsaemen groot een
alf ghemet het een ghehauden van den heere van Dronghene ende het ander van den heere VAN
VAN ANVIJN oost daeranne ghelandt Jan PIJPE west Jan DE RUYTERE ende zuyt Maurus
WIEME . . .
...
2de meye 1648
----------------------------------------------Compareerde voor Ampman Burghmeester ende Schepenen van Dronghen fo 18v
in persoone Frans DE MEYERE fs. Andries metsgaders Lievijne COCQUYT fa. Jans zijne
huysvrauwe dewelcke verclaerden wel ende deuchdelick opghelicht ende ontfanghen thebben van
Joe Anne DE STEUR lest weduwe van Gillis HEYNDRICX de somme van 72 £ gr. vlaemsch
goeden ghevalueerden premissie ghelde . . . . . .
...
26ste meye 1648
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE WEERT metsgaders Maurijntken
fo 20
DE DOBBELEERE fa. Martens zijne wettelicke huysvrauwe te kennen ghevende dat zij op den
30ste marte 1648 wel ende ghetrauwelick vercocht hebben an Sieur Noe DE BUYSSCHERE
een partije cauterlant gheleghen binnen de prochie van Dronghene ghenaempt den crommen
houck groot ontrent 800 roeden oost Pieter VAN HOOREBEKE noort west sheeren straete
voor de somme 100 £ gr. vlaemsch vrij zuyver ghelt . . .
...
20ste meye 1648
----------------------------------------------Anschau ghedaen bij Ampman ende Schepenen van de prochie ende ghemeene
fo 23
vierschaere van Dronghene gheassisteert met haerlieden ghesworen Greffier ende Mr. Arendt
VAN NIEUBEKE chirurgijn van het doode lichaem van Janneken VAN LOVENDEGHEM
fa. Pieters oudt 65 jaeren huysvrauwe van Simon DE BOUVERE hanghende op haere caetse?
ofte slaepstede vaste ghemaect an een kepere van de daecke mette steertel? . . van haer blau
schurtecleet an haeren hals, zonder op haer lichaem eenighe quetsure ghevonden thebben dan
alleenlic eene groote diepe grove in haeren hals van het snijden van de voornoemde steertel? . .
zoo dat men sach dat zij haer hadde verhanghen op den vijfden juny 1648
----------------------------------------------Is voor ons ghecompareert in persoone Tanneken LIJBAERT weduwe van fo 23v
Christiaen COCQUYT de welcke kendde lijdde ende verclaerde wel ende deuchdelick vercocht
thebben aen Pieter VAN DE VOORDE een partije hettijnghe gheleghen in de prochie van
Dronghene daerment noempt den Vlaeckenbrouck groot 200 roeden oost het clooster van de
chartreusen west Jan LIJBAERT ende noort Gheert HIJDE ende dat omme ende voor de somme
van 21 £ gr. vlaemsch vrij zuyver ghelt
...
...
10de juny 1648
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SVG Gheert VAN LAECKE, overl. Dronghene voor juny 1648
fo 24
He.: Cathelijne LIJBAERT
K.: Michiel, Dominicus, Pieter, Vyntken ende Josijntken VAN LAECKE
V.P.: Pieter VAN LAECKE ende V.M.: Jan LIJBAERT
Een hofstede staende noch ghemeene tusschen de hauderigghe ende de weesen daervan dat de vier
deelen van zessen zijn gheconquesteert staende het huwelick zuyt de chartreusen noort Jan VAN
LOVENDEGHEM ende oost de strate groot int gheheele ontrent 200 roeden
Dheelft van een partije zaylandt gheleghen in sgravenbrouck ligghende ghemeene ende onverdeelt
mette weesen van Lieven VAN LAECKE noort daeranne ghelandt Pieter WITTEVRONGHELE
oost Jan LIJBAERT groot over sweesen deel 200 roeden
Een partije zaylandt gheleghen op halewijn cautere ghenaempt het eecstuck groot 400 roeden
Een partije zaylandt gheleghen binnen Dronghene groot ontrent 400 roeden oost het langhe
bulcxken zuyt Jan VAN LOVENDEGHEM ende west de calene
En partije zaylandt gheleghen binnen de prochie van Landeghem int gheweste daerment noemt
bachten camere daeraf dat is een alf ghemet patrimonie ende 75 roeden conquest oost Charels
VAN LAECKE zuyt Pieter VAN LAECKE ende noort Jan ARENDTS
10de juny 1648
----------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoone Gillis DE DOBBELEERE fs. Gheerts ende fo 25v
Joos DE POORTERE fs. Joos welcken 1ste comparant bekende vercocht thebben ten behouve
ende proffijcte van den 2de comparant drij partijen van lande in Dronghene, eerst een partije
ghenaempt het heckestuck vrij eyghen goet gheleghen op beeckstrate cauter west dhoirs van
Lieven SCHELSTRATE noort den Ghendschen herwech groot een alf ghemet.
Ten 2de een partije landts gheleghen op beeckstrate cautere noort de paters Jezuiten van Ghendt
oost den meulenwech ende zuyt dhoirs van Gheert DOBBELEERE ghehauden van den marquis
van Deynse groot 347 roeden ende ten lesten noch een partije ghenaempt het veldeken ghehauden
van den heere van Dronghen groot 400 roeden jeghenwoordich in pachte beseten bij de weduwe
van Jan DE DOBBELEERE 10de juny 1648
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Jacques VAN VERDEGHEM fs. Pieters
fo 26v
den welcke kende lijdt ende verclaerde vercocht thebben aen Guillaume DE GRUUTERE
dhelft van 150 roeden landts mette catheylen daerop staende ligghende noch onverdeelt ende
onverscheeden met Pieter ende Joos VAN VERDEGHEM in een nieuw hofstede op het sandt
binnen Dronghen daer den voornoemden DE GRUUTERE jeghenwoordich op woont eertijts in
cheynse ofte pachte ghenomen van Pieter VAN VERDEGHEM onsen vader saligher zuyt den
herwech naer Ghendt
...
...
10de juny 1648
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Jan DHONDT fs. Adriaens welcken kendt
fo 27
lijdt ende verclaert vercocht thebben aen Pieter VAN BEVEREN fs. Gheerolf een partije landts
gheleghen binnen Dronghen op den wijck van luchteren oost daeranne ghelandt Jacques
VAN VERDEGHEM zuyt den Ampman van Dronghen west Pieter VAN DEN HEEDE ende
noort de weesen van Lieven VAN SCHELSTRAETE groot 125 roeden
. . .10de juny 1648
----------------------------------------------SVG Syntken PATTIJN fa. Christoffels, overl. Dronghene voor juny 1648
fo 27v
Hr. Pieter DE SCHEPPERE fs. Jans
K.: Franske ende Grietken
V.P.: Lieven DE SCHEPPERE fs. Jans ende V.M.: Marten TUYTSCHAVERE
Een stuck landts gheleghen in de prochie van Dronghene groot 900 roeden daer den grootheer zijn
blat van bijleve op heeft twelck verstorfven is van haerlieden grootvrauwe Janneken SCHAMP
fa. Jans d’aude ende nu van haerlieder moeder Syntken PATTIJN daeranne dese weesen
gherecht zijn ligghende noch onverscheeden ende onverdeelt met haerlieden ooms ende moeyen
twelck in erfven moet ghedeelt zijn compt hier over dese twee weesen deel 180 roeden
Een behuysde hofstede metten lande daermede gaende groot 500 roeden dewelcke dese grootheer
ende grootvrauwe tsaemen gheconquesteert hebben . . .
10de juny 1648
-----------------------------------------------
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Is ghecompareert in persoone Franchijntken HANSSENS fa. Pieters
fo 29
dewelcke verclaert vercocht te hebben aen Pieter DE RUYTERE fs. Geerolfs een vierde deel van
een behuysde hofstede met alle de catheylen daerop staende gheleghen in den wijck van keuse
ghenaempt de raepstrate groot een alf ghemet
...
10de juny 1648
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Pieter WITTEVRONGHELE fs. Joos
fo 30
ende Margriete DE MEYERE fa. Lievens zijn wettelicke huusvrauwe dewelcke verclaerden wel
ende deuchdelick vercocht thebben an Guillaeme MARTENS een partije landts groot 1150 roeden
onder landt ende meersch ten een stucke gheleghen in den wijck van Slindonck oost daeranne
ghelant Jacques VAN DE KERCHOVE, zuyt Jan SOETINCK, west de calene ende noort de
kinderen van Lieven VAN BEVEREN, de comparanten toecommende bij coope van Arent DE
MAEGHT alleenlick belast met cleene heerlicke penninck renten
25ste juny 1648
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Joos VAN VERDEGHEM over hem zelven fo 30v
ende Jacques VAN VERDEGHEM als voocht van de vier weesen van wijlent Jacques STEVENS
gheprocreert bij Josijne VAN VERDEGHEM beede dese werelt overleden . . .
...
dewelcke verclaeren vercocht thebben aen Pieter VAN BEVEREN voor hem ofte zijnen commandt
alsulcke 400 roeden landts ligghende in den wijck van bourgoyen in den deelbulck hemlieden
beede ghesuccedeert bij den overlijden van Pieter VAN VERDEGHEM den voornoemden Joos
vader ende de voornoemde weesen grootvader . . . . . .
25ste juny 1648
----------------------------------------------Anschau ghedaen bij Ampman Burghmeester ende Schepenen van de prochie
fo 33
ende ghemeene vierschaer van Dronghen gheassisteert met den Greffier Mr. Jan STALINS,
docteur in de medecijnen ende Mr. Arent VAN NIEUBEKE chyrurgijn van het doode lichaem
van Joos CORNELIS fs. Joannes (Joos?) oudt 22 jaeren soo ontrent onghehuwt, ommeghebrocht
bij melssen. . . . schaper van Niclaus VAN MELLE met een scheute van een pistole onwetens
afgheloopen op den 20ste july 1648 in het welcke wij hebben bevonden eene groote wonde in den
rechter aerme met verlies van een groot deel van de muscule . . .
...
26ste july 1648
----------------------------------------------Is ghecompareert Pieter DE MEYERE fs. Jonas den welcken kendde ende fo 33v
verclaerde opghelicht ende ontfanghen thebben uyt handen van Jan VAN HUFFELE Coninck
van de Moorkinderen der stede van Ghendt de somme van 96 £ gr. in goeden ghevalueerden
ghelde volghen de permissie van zijnen Conincklicke Majesteyt van Spaignen scheldende het
hem danof deuchdelick quicte ende diendende dese voor absolute quitantie. . .31ste july 1648
----------------------------------------------Kennelic zij allen lieden die dese presente letteren zullen zien ofte hooren lesen
fo 34
Bailliu ende Laten van de heerlichede van noorthaut gheseyt het Catthulsche competerende
mijn edele heere den Raedsheere LOTTIN haer bestreckende binnen de prochie van Dronghene
dat voor ons commen is in persoone Lieven POLLET dewelcke verclaerde vercocht thebben
an Lieven VAN OOST fs. Seghers een audt ghemet bosch onbegrepen de juste mate ligghende
onverscheen mette kinderen ende hoirs van Joos HIJDE fs. Guillaeme haerlieden competerende
bij het overlijden van haerlieden grootmoeder Claerke DE SCHUYTERE ligghende binnen de
prochie van Dronghen in den wijck van barelvelde ontrent het croovelt op het noort oost einde
van den bosch van den voornoemden coopere nu ter tijt wesende ontbloot oost daeranne ghelant
den eerweerde heere prelaet van Dronghene zuyt oost Lowijs DE SCHEPPERE ende zuyt west
den voornomden Lieven VAN OOST
...
...
7de ougste 1648
----------------------------------------------Compareerde in persoone Segher HIJDE d’aude fs. Willems woonende binnen
fo 34v
dese prochie den welcken kendde lijde ende verclaere ontfanghen thebben vuytter handt van
Joe Barbara VAN DEN HENDE weduwe van Sieur Jan VAN DE PLASSCHE ende haere hoirs
de somme van 20 £ gr. vlaemsch in goeden ghevalueerden permissie ghelden scheldende haer
daervan dese wettelick quicte ende passeren haer dese voor quitantie waervooren hij comparant
tot proffijcte van voornomede weduwe ende hoirs thaerlieden belooft te ghelden ende betaelen
...
7de ougste 1648
eene rente van 25 sch. gr. tsiaers losbaer den penninck 16e . . .
----------------------------------------------544

Vervolg Reg. 284
Staten van goed en wettelijke passeringen (1648-1658)
Is ghecompareert in persoone Rogier VAN DER HAEGHEN fs. Antheunis fo 35
metsgaders Lievine VAN BUYSELE fa. Joos zijne wettelicke huysvrauwe te kennen ghevende
dat zij op den 1ste july 1648 wel ende deuchdelick vercocht hebben an Jan PYN (PIENS) fs.
Lievens het 4de paert van een behuysde hofstede ghestaen ende gheleghen binnen de prochie van
Dronghen tusschen de vierheckenen, jeghenwoordich bewoont bij den coopere mette schuere
ende alle appendentien ende dependentien ende boomen daerop staende, west daeranne ghelandt
het peperstraetke ende oost Mr. Arendt VAN NIEUBEKE, den vercooper competerende ter
causen van zijne voorschreven huysvrauwe bij versterfte van haere auders danof d’ander drij
deelen competeren Marie, Janneken ende Josijntken VAN BUYSELE alle kinderen van den
voorschreven Joos
...
...
...
...
14de ougste 1648
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Philips VINCENT fs. Frans landsman fo 36v-37
tot Vosselaere den welcken comparant heeft vercocht an dheer ende Mr. Lieven DOEDENS
pensionaris der stede van Ghendt die ten desen kendt ghecocht thebben zeker partije landts
gheleghen in Dronghen op halewijn cautere habouterende ande meuleneerstrate treckende naer
de meulen wesende de zuytzijde oost den cooper west de chartreusen, mette boomen ende
vervoetheden groot 550 roeden . . . . . .
...
Welcke voornoemde partije is de vercoopere competerende bij successie van wijlent zijnen
voornoemden vader . . .
...
...
11de sept. 1648
----------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven POLLET fs. Jacques den welcke exhibeerde
fo 37
alhier seker instrument notarial van daten 14de july 1648 onderteekent J. SADELEER
Compareerde voor mij notaris publicq residerende binnen de stede van Ghendt present
ghetuyghen Lieven POLLET fs. Jacques landsman binnen de prochie van Dronghene op
tbaerelvelt te kennen ghevende dat hij hem vindt ghearresteert als hoir van zijne moeder bij den
officier LANCKSWEERT ten versoucke van Pieter MALEPAERT tot verhael van den
lossijnghe ofte beset van dhelft van 20 sch. gr. tsiaers den penninck 16e met vier jaeren crois
metsgaders 11 £ gr. van achterstellen van pachten . . . . . .
...
11de sept. 1648
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Adriaene VAN DER EECKE wdwe van
fo 38
Segher WIEME te kennen ghevende dat zij deuchdelick schuldich is an Jan VAN DER VENNET
als ontfangher gheweest van diverssche ommestellijnghen der prochie van Dronghene van de
jaeren 1645, 1646,1647 ende 1648 de somme van 20 £ 16 sch. gr. . . .
7de oct. 1648
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Guillaeme DE WULF fs. Adriaens den welcken
fo 38v
kendde lijdde ende verclaerde zoo hij doet bij desen wel ende deuchdelick vercocht te hebben an
Noë DE BUYSSCHERE een partije landts gheleghen binnen de prochie van Dronghene groot
ontrent 250 roeden ghehauden van zijne Excellentie den Marquis van Deynse noort west de
cappelle oost dheer Arendt DE VISSCHERE . . .
...
...
7de oct. 1648
----------------------------------------------Compareerde in persoone Elisabeth HYDE fa. Willems weduwe
fo 39v
van Cornelis DE SMET d’aude, audt 85 jaeren ofte daerontrent dewelcke attesteerde ende
verclaerde ter instantie ende begheerte van de vrienden ende ghemeene hoirs van wijlent
Gheeraert, Jan ende Pieter LANCKSWEERT, noch goede memorie ende wel ghekent thebben
Niclais LANCKSWEERT fs. Jans, die was brauwere van zijnen style binnen dese prochie op
de hofstede daer nu jeghenwordich woonachtich is Christiaen VAN DER CRUYCEN recht
over de kercke ende dat den zelven Niclais corts daernaer deur den quaden tijt van den oorloghe
gaen woonen is naer Zeelandt verclaerende voorts dat den voornoemden Niclais was oom van
Gheert LANCKSWEERT backer van zijnen style ende oock woonachtich binnen dese prochie
van Dronghene. Aldus wettelick verkent ende ghepasseert ter kennisse ende presentie van
dheer Hubert DE SCHEPPERE Ampman, Dominicus VAN WONTERGHEM Burghmeester
Pieter VAN HOOREBEKE, Victor BOONE Pieter COCQUYT, Jan VAN DER VENNET
ende Lieven COCQUYT Schepenen
int collegie 4de nov. 1648
-----------------------------------------------
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Joos VAN DER STICHELE fs. Joos ende Adriaeneken THIENPONT
fo 40
overl. Dronghen? voor nov. 1648
Wdnr (1ste x) van Mayken VAN OOST fa. Jans
K.(1ste x): Jacques VAN DER STICHELE
He.(2de x): Elisabeth HYDE fa. Jans
K.(2de x): Adriaeneken VAN DER STICHELE
V.P.: Pieter COCHUYT fs. Lievens ter causen zijnder hjuysvrauwe
Gronden van erfven commende van den overleden zijde bij sucessie ende vuytten sterfhuyse van
toverlijden van Jacques VAN DER STICHELE ende Janneken DE KEYSERE der weesen audt
grootvader ende audt grootmoeder
Een behuysde hofstede soo deselve met de schuere stallen verkenscot waghen huys ende boomen
daerop staende gheleghen is buyten de Petercelle poorte op Ste Pieters Ayghem an de Eeckel
strate groot metten lande daermede gaende een ghemet daerinne dese weesen competeert een zeste
deel deurgaende oost de strate zuyt de weduwe van Thomas VAN POUCKE
Item competeert dese weesen vuyt de voornoemde successie een zeste deel deurgaende van eene
partie zaylandt groot 400 roeden ghenaemt den Stichelen bulck oock gheleghen op Ste Ayghem
bij de voornoemde hofstede oost het clooster van Ste Pieters zuyt den H. Gheest van Ste Micbhiels
west ende noort de strate
Gronden van erfven commende vuytten sterfhuyse van den voornoemden Joos VAN DER
STICHEL fs. Jacques der weesen grootvader ende ghesuccedeert op Joos VAN DER STICHELE
fs. Joos der weesen vadere
Een zeste deel in de heelft van een partije landts gheleghen in Dronghen int gheheele groot ontrent
400 roeden daerinne Adriaeneke THIENPONT der weesen grootmoeder competeert de wederhelft
als dese partije met de naervolghende met Joos VAN DER STICHELE haeren 1ste man ende der
weesen grootvader tsamen staende het huwelick gheconquesteert
Noch tsesde deel inde helft van een partijken meersch gheleghen in den booris groot 134 roeden
Noch een zeste deel in de helft van een partijken meersch gheleghen in den booris groot 125 roeden
Item competeert dese weesen een zeste deel in de helft van een partijken lants gheleghen in
Landeghem groot 383 roeden west Pieter COCQUYT fs Joos noort Pieter COCQUYT fs. Pieters.
Adriaeneken THIENPONT der weesen grootmoeder behoud haer blat van bijleve 4de nov. 1648
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VAN OOST fs. Jans te kennen ghevende dat fo 41
hij ontfanghen heeft van Elisabeth HYDE fa. Jans de somme van 68 £ gr. vlaemsch waervooren
hij belooft te ghelden in proffijcte van Jacques VAN DER STICHELE fs. Joos gheprocreert bij
Mayke VAN OOST een rente van 4 £ 5 sch. gr. tsiaers . . . . . .
Hebben hemlieden verobligiert ende zeker ende borghe ende principael ghestelt Barbara DE
VREESE ende Mayke DE MEYERE respectivelick weduwen van Jan VAN OOST ende Jan
HYDE zijne moeder ende schoonmoeder . . . . . .
...
4de nov. 1648
----------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoone Maurus WYBO fs. Niclais
fo 42
bij huwelick zijn zelfs man ende Heindrick LOODT oom ende naesten bestaende voocht van
de weesen van den voornoemde Niclais gheprocreert bij Elisabeth VAN DER HEGGHEN zijn
huysvrauwe was . . . . . .
...
...
...
Hebben vercocht een hofstede gheleghen in haelewijn noort de strate oost Heindrick LOODT
ende zuyt Joos DE SCHUYTER aen Gillis DE PAU
15de july 1648
----------------------------------------------Ten versoucke van Joos VAN VERDEGHEM fs. Pieters
fo 43
wort wettelicke staende clachte ghedaen an ampman Burghmeester ende Schepenen van de
prochie ende ghemeene vierschaere van Dronghene metsgaders an Ampman Burghmeester ende
Schepenen van den Erfachtighen heere aldaer ten einde zijlieden niet en staen over eenighe
onterfvenisse erfvenisse ofte andere alienatie van gronden van erfven als zijn competerende
Janneken CORNELIS fa. Willems weduwe van Joos ROBIJT haer toecommende bij successie
ende versterfte van de voornoemde haeren vader ende moeder, ligghende binnen dese prochie
ende sorterende onder dese twee heerelicheden . . .
25ste nov. 1648
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Is ghecompareert Jan DE DOBBELEERE fs. Gheerts opsetenen van de
fo 43v
prochie van Dronghene welcke comparant verclaersde vercocht thebben an Sr.Jan DE POTTERE
te dese medecomparerende die den voorschreven coop bekendde ghedaen thebben in qualiteyt als
vocht van Joe Anne DE SCHEPPERE zijn nicht eerst een partije zaeylandt ghenaemt de stede met
het nielandt daer neffens gheleghen, tsamen groot 400 roeden niet min maer wel meer mette
boomen daerop staende gheleghen binnen de prochie van Dronghene oost daeranne ghelandt Jor
Jan SIMOENS noort Sieur Jacques VAN DER BEKE zuyt Joe Anne DE SCHEPPERE ende west
Jan VAN DE GHEJUCHTE? anders niet belast dan met drij ofte vier meukens evene rente ende
ontrent een grootte penninck rente zonder meer commers ten tweede het eerste bulcxken meersch
ofte gheweedt scheedende op de gracht ghenaemt den mierenhul groot een ghemet min een roede
gheleghen binne de prochie zuyt daeranne ghelandt dhoirs van Jan CALLAERT . . .
welcke partijkens van lande hem eersten comparant toecommende bij versterfte van zijnen vader
ende moeder volghens de vercavelijnghe van daten 7de january 1648 . . .24ste nov. 1648
----------------------------------------------Is ghecompareert in prsoone Bavo MINCKE den welcken verclaert
fo 44v
op den 25ste nov. 1648 vercocht thebben an Gillis SPEECKAERT fs. Laureyns een ghemet ende
50 roeden landts ineen gheleghen binnen de prochie van Dronghen in den wijck van halewijn
noort daeranne ghelandt den nieuwen bulck ende zuyt de strate . . . 25ste nov. 1648
----------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoone Pieter DE DOBBELAERE fs. Lievens
fo 45
metsgaders Lieven DE BISSCHOP ende met hem bij zijnen dancke ende consente Barbelken DE
DOBBELAERE fa. Lievens zijn huysvrauwe dewelcke verclaeren vercocht thebben an Gheert
VAN BEVEREN eenen bulck landts ghenaempt den melckdam den zelfven gheleghen binnen de
prochie van Dronghen in den wijck van Slindonck, zuyt oost Guillaeme MARTENS, west de
kinderen van Martijnken DE DOBBELAERE, noort Pieter DE MUYTERE end noort oost den
herwech van Ghendt groot 500 roeden . . . . . .
...
welcke voornoemde vercochte
ste
partije op de 1 comparanten verstorfven ende ghesuccedeert is bij den overlijden van den
voornoemden Lieven DE DOBBELAERE haerlieden vader inghevolghe van de cavelbriefven
danof zijn aldus ghedaen ter goeder trauwen op den 17de oct. 1648 25ste nov. 1648
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Janneken CORNELIS fa. Gillis weduwe
fo 47v
van Jan VAN DE VELDE te kennen ghevende dat zij op den 9de 7bre, 7de oct. ende 4de nov. 1648
met drij distincte clopslaghen meest biedende de naeste heeft vercocht twee partijkens meersch
teene groot 130 roeden ende het andere 111 roeden beede gheleghen in Blaermeerschen
endende op het cromme ghemet . . . . . .
...
4de nov. 1648
----------------------------------------------Is ghecompareert de weduwe van Guillaeme VAN SCHELSTRATE
fo 47v
te kennen ghevende dat zij de meest biedende vercocht heeft dhelft van 506 roeden landts
gheleghen op luchteren cauter oost de vercooperigghe zuyt ende west den herwech van
Dronghene ende noort Jor Gillis DE MESMACKERE . . .
...
...
Ghecocht bij Lowijs DE WULF als lesten verhooghere
25ste nov. 1648
----------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven DE DOBBELEERE fs. Lievens
fo 48v
thuwelick ghehadt hebbende Josijntken DE PAPE fa. Gheeraerts te kennen ghevende dat hij
deuchdelick gheldende is ten proffijcte van Gheert VAN SCHELSTRATE fs. Pieters een rente
van 2 £ gr. tsiaers innegaende den . . (opengelaten) . . volghende d’obligatie danof zijnde, die
hiermede doot ende ghecasseert blijft . . .
...
9de dec. 1648
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Adriaen DE VIJT fs. Joos ende met hem
fo 49
bij zijnen consente ende authorisatie Mayke DE CLERCQ fa. Heindricx zijne huysvrauwe
woonachtich binnen de prochie van Ayghem boven Eeckeloo welcke comparanten bevonden
lijdden ende verclaerden vercocht te hebben an Sieur Jan DE POTTERE als voocht van Joe
Anne DE SCHEPPERE zijne nichte, een partije meersch groot twee ghemeten ende 300 roeden
gheleghen in Dronghen noort de gavergracht oost de voornoemde Anne DE SCHEPPERE ende
zuyt Jan DE BAETS . . .
...
...
11de dec. 1648
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Is ghecompareert in persoone Andries VAN MULLEM ende
fo 50
Marten DE DOBBELEERE voochden van de weesen van Michiel VAN MULLEM, te kennen
ghevende dat zij alhier op den 25ste nov. 1648 ende 9de dec. 1648 de meest biedende met twee
distincte clopslaghen vercocht hebben een partijken landts groot 117 roeden ligghende binnen
Dronghen in den wijck van halewijn zuyt daeranne ghelandt dhoirs van Gheert VAN MULLEM
ende oost den heere van Dronghene op de naervolghende conditien dat men den voornomde
vercoopijnghe zaude doen op de bovenschreven twee distincte wettelicke daghen ende zoo verre
imandt beliefde middertijt tvoornomde partijken te verhooghen zal tzelve moghen doen in handen
van den Greffier deser prochie
...
. . . wiert het partijken landts inneghestelt bij Pieter
SCHELSTRATE op 10 £ gr. ende verhoocht bij Andries VAN MULLEM op 15 £ 10 sch. gr.
ende is daerop ghebleven
...
...
...
9de dec. 1648
----------------------------------------------Compareerde in persoone Stoffelijntken OPSTAL fa. Simoens weduwe van
fo 50v
wijlent Guillaeme VAN SCHELSTRATE fs. Gheerts dewelcke kendde lijdde ende verclaerde
ontfanghen thebben van Sieur Passchier CLAISSENS coopman in Ghendt de somme van
24 £ gr. vlaemsch in goeden ghevalueerden permissie ghelde scheldende hem midts desen
daervan behoorlick quicte waervooren zij comparante in proffijcte van den voornoemde
CLAISSENS zijne hoirs ende naercommers tharelieden belooft te ghelden ende betaelen eene
rente van 30 sch. gr. tsiaers in advenant van den penninck 16e . . .
In zeker ghestelt een behuysde hofstede mette schuere stallen boomen ende catheylen gheleghen
in den wijck van luchteren daer zij comparante op woont groot 200 roeden haer competerende
bij vuytgrootijnghe jeghens dhoirs van wijlent haeren man . . .
13de dec. 1648
----------------------------------------------Supplierende verthoonen reverentelick Lieven NEERMAN ende Simoen
fo 51
DE VOGHELAERE voochden van de weesen van wijlent Jan NEERMAN gheprocreert bij
Tanneken DE VOGHELAERE fa. Andries weduwe ende hauderigghe ghebleven . . .
...
zoo en hebben zij aldaer niet weerdich bevonden dan tzelve sterfhuys belast met veel diverssche
schulden ende gheene middelen om dezelve te betaelen dan alleenlick dhelft van twee ghemeten
meersch ligghende in Bourgoyen onverscheeden ende onverdeelt met den voornoemden Lieven
NEERMAN ende om dieswille dat zij supplianten gheen beteren raedt weten dan alleenlick
met tvercoopen van de bovenschreven meersch . . . . . .
23ste dec. 1648
Op het volgend blad noemt de weduwe Tanneken DE DOBBELAERE !
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Pieter WITTEVRONGHELE fs. Joos
fo 52
in huwelick met Margriete DE MEYERE fa. Lievens alhier medecomparante te kennen ghevende
dat zij vercocht hebben an Pieter HOOREBEKE fs. Charels een hofstedeke ghenaemt den blenden
haer verstorfven van haere vadere groot ontrent 75 roeden west den heere VAN ANVIJN noort
den Ghendschen herwech oost dhoirs van Pieter DE PAPE
23ste dec. 1648
----------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoone Gillis DE DOBBELEERE ende
fo 53
Joos HOVELINCK voochden van de weesen van wijlent Joos DE MUYTERE fs. Jans
exhiberende zeker request mette marginele appostille daerop staende van daten 25ste nov. 1648
onderteekent Pieter DE GRUUTERE
Supplierende vertooght reverentelick Gillis DE DOBBELEERE ende Joos HOVELINCK
voochden van de weesen van wijlent Joos DE MUYTERE fs. Jans dat tsterfhuys van den zelfder
kinderen vadere belast is met diverssche passive schulden bedraghende ter somme van 30 £ gr.
ende gheen pennijnghen ter handt hebben zoo zauden zijlieden daertoe gheerne vercoopen een
behuysde hofstede groot mette landen 700 roeden gheleghen binnen dese prochie . . .
de voornoemde hofstede groot 120 roeden ende maeymeerschelken groot 75 roeden ghebleven
bij naerhede op Pieter DE DOBBELEERE voor de somme van 73 £ 3 sch. ende 4 gr.
daerinne afghetrocken moeten worden de wijnghelden
...
ende de partije ettijnghe groot
260 roeden noort west Pieter DE DOBBELEERE met het wederdeel is ghebleven op Paulus
DE GRUUTERE voor hem ofte zijnen commandt die hij alhier denomeerde te wesen Joe Josijne
CALLANDT fa. Jans in Ghendt . . . . . .
...
23ste dec. 1648
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Supplierende verthoont reverentelick Heindrick LOODT als voocht
fo 54
van Pierken VAN DE VELDE fs. Philips oudt ontrent 5 jaeren hoe dat hij de selve weesen
onderhauden heeft van coste ende cleederen den tijt van ontrent één jaer en alf ende dat hij belast
is in eenighe schulden ende het jaerlicx incommen ende pachten van goederen niet souffisant en
is believe mijne heeren als oppervoochden op dese te consenteren dat men tvoornoemde weese
goedt wesende dhelft van een behuysde hofstede metten lande daermede gaende groot ontrent
een ghemet gheleghen in halewijnstrate zal vercoopen meest biedende . . .
. . . denzelven
H. LOODT als cooper ghebleven op de voornoemde helft van dhofstede
23ste dec. 1648
----------------------------------------------Compareerde in persoone Segher HYDE fs. Willems die kent lijdt
fo 55
ende verclaert wel ende deuchdelick opghelicht ende ontfanghen thebben vuytter handt van Sieur
Jan HELAUT fs. Gheerts de somme van 48 £ gr. vlaemsch in goeden ghevalueerden permissie
ghelde scheldende hem daervan bij dese wettelick quicte waervooren hij comparant tot proffijcte
van den voornoemden HELAUT, zijne hoirs ende naercommers jaerelicx belooft te ghelden ende
betalen eene rente van 3 £ gr. tsiaers den penninck 16e . . . . . . soo heeft hij comparant
tot verzekerthede van dien ghestelt eerst een ghemet zaeylandt ligghende an het waterladt oost
zuyt dhoirs van Abtheunis HYDE ende noort den prelaet van Dronghene Item 200 roeden
zaeylandt west Elisabeth DE SMET ende zuyt sheeren straete. Item een ander partije zaeylandt
ligghende in de Moortele groot 275 roeden oost Pieter COCHUYT fs. Lievens ende zuyt de
weduwe van Jan HYDE. Ten lesten een behuysde hofstede groot 200 roeden zuyt de weduwe
Jacques VAN DE KERCHOVE oost Jan HYDE . . . . . .
1ste jan. 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE DOBBELAERE fs. Lievens
fo 55v-56
denwelcken kent lijdt ende verclaert wel ende deuchdelick vercocht thebben an Pieter DE PAPE
voor hem ofte zijnen commandt een partije meersch gheleghen in den wijck van Slindonck groot
ontrent 260 roeden oost daeranne ghelant Joe Josijne CALLANDT zuyt dhoirs van Joachim
DE SADELEER ende west dhoirs van Martijnken DE DOBBELEERE hem Pieter DE
DOBBELEERE ghesuccedeert bij het overlijden van zijnen vader 5de jan. 1649
----------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoone Pieter HYDE fs. Gheeraerts
fo 57
Pieter VERMIJN causa uxoris, de weduwe Gillis DE VREESE, Rogier VAN DER HAGHEN
causa uxoris ende de weesen van Joos BUYSELE daerover den voornoemden VAN DER
HAGHEN hem sterck ende machtich maect die bij desen verclaeren vercocht te hebben an
Pieter COCHUYT fs. Lievens zulck part ende deel van lande als dese vercoopers competeren
vuyt het sterfhuys van Lievijne HYDE in een partije landts ghenaempt den Gravenbrouck
groot ontrent 400 roeden oost het poortacker straetken zuyt het Godshuys. Item een partije
ghenaemt den Crapoen groot 225 roeden zuyt dhoirs van Gheert VAN LAKE west de Cale
gheleghen in den wijck van Slindonck
13de jan. 1649
----------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoone Gillis VAN ACKERE metsgaders
fo 57v
Margriete VAN DEN BERGHE fa. Gillis zijn huysvrauwe dewelcke verclaeren vercocht te
hebben an Charles VAN DER HAGHEN fs. Gillis 150 roeden landts den coopere ter causen
zijne voornoemde huysvrauwe competerende gheleghen op den Boeleneere belast met
boeleneersche rente an den heere marquis van Deynse oost daeranne ghelandt den kerckwech
zuyt Gheert VAN DER LEYEN west het kerckelandt ende noort Laureyns DE KESELE
desen coop is ghedaen voor de somme van 10 £ gr. vlaemsch vrij zuyver ghelt ende 20 sch.
ghelt ter tafele . . .
...
. . . Als nalinck ghegoet ende gheerft Simoen DE WULF
met beloofte van de contract te volcommen als nalinck behoort
13de jan. 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Adriaeneken VAN DER EECKE huysvrauwe
fo 58
van Segher WIEME dewelcke kende ende verclaerde wel ende deuchdelick ghehuert te hebben
van Passchier COLLAIGE in Ghendt twee melckoeyen weesende een grijse ende rooblaere ende
dat voor 9 guldens tsiaers voor beede coeyen een termijn van drij naer volghende jaeren danof
...
dat teerste innegaen zal den 11de jan. 1649 ende alsoo voorts . . .
...
dit is het mercq van de weduwe Segher WIEME
!
13de jan. 1649
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Ick onderschreven Marten CLOET fs. Roelants woonende binnen de
fo 58
prochie van Ghits ghevende midts desen vollen macht ende procuratie an Marten VAN HULLE
woonende tot Meerentre omme ende vuyt mijnen name te gaene ende compareren voor mijne
heeren Bailliu Burghmeester ende Schepenen van de heerlichede ende vierschaere van het
verberrende haer bestreckende binnen de prochie van Dronghene omme aldaer vuyt erfven te
gaene van een zeker partijken landts ende daerinne te erfven de coopere, ligghende ghemeene
ende onverdeelt tusschen den voorschreven Marten ende Jan VAN LOVENDEGHEM over
het wederdeel gheleghen in een stuck landts ghenaempt den ommekeer . . . . . .
Op den 20ste dec. 1648 is vercocht an Andries VAN MULLEM voor hem ofte zijnen commandt
zeker wederdeel van lande in een stuck ghenaempt den ommekeer, jeghenwoordich ghemeene
ligghende met Jan VAN LOVENDEGHEM . . .
...
14de jan. 1649
----------------------------------------------Ghesien bij Burghmeester ende Schepenen van de prochie ende ghemeene fo 58v
vierschaere van Dronghene den criminele heesch den 8ste january 1649 ende van weghen den
Bailliu ende Ampman causa offici heeschers jeghens ende ten laste van Hans DE WEERT fs.
Vincent ghevanghenen verweerder daerbij te kennen ghevende hoe dat den verweerdere
woonende als dienstknape met Joos BLOMME fs. Pieters binne de prochie van Somerghem
hem vervoordert heeft gheleden ontrent zes maenden vuyten coeystal van den voornoemden zijne
moeder te lichten ende te nemen de somme van 100 £ gr. de welcke den voornoemden Pieter
BLOMME (die metten voornoemden zijnen sone was inwoonende) aldaer tot bewaerenisse in
de aerde met twee bierpotten ghestelt hadde verclaerde den verweerdere hem van de voornoemde
zijne moeder vertrocken ende hem begheven thebben onder de soldaten van zijn excellentie den
hertoghe van Loreynen ende danof weder ghekeert zijnde heeft den voornoemden Bailliu den
zelven verweerdere hem ter causen voorschreven gheapprehendeert den 29ste dec. 1648 lestleden
ende ghestelt in stricte vanghenisse alhier, omme daervan ghestraft te worden andere ter exemple
concluderende daerbij dat den verweerder ter causen van de voorseyde dieverije zal worden
gecondemneert in alsulcke betrijnghe ende punitie tzij corporele ofte anders . . .
...
Hier te compareren in wettelicke ghebannen vierschaere ende aldaer vallende op zijn knien bloots
hooft te verclaeren hem leet te wesen de dieverije bij processe gheroert biddende overluydt daer
over Godt Almachtich ende justitie vergiffenisse bannen hem boven dien vuyt dese prochie den
tijt van drij jaeren
...
...
13de jan. 1649
----------------------------------------------Allen den ghonnen die dese presente letteren zullen zien, ofte hooren lesen Bailliu fo 59
Burghmeester ende Schepenen van de prochie ende ghemeene vierschaere van Dronghene
Casselrije van den Audenburgh, attesteren ende certificeren bij desen dat den persoon van
Adriaen DE TOLLENEERE fs. Guillaeme is woonende ende fixe domicilie haudende binnen
dese prochie van Dronghene ende in ghevolghe van dien betalende zijn maendelicksche
contributie ende recht van sauvegarde, brantschat ende alle andere oncosten gheheescht bij de
Croone van Vranckerijcke daeromme hem toecompt te ghenieten het vrijdom van de voornoemde
sauvegarde ende contributie an dezelve prochie ghejont ende ghegheven van de voornomde
croone . . .
...
...
10de febr. 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Marten VAN HULLE fs. Jooris met
fo 59
Margriete BOTERMAN fa. Joos zijn huysvrauwe totte onderschreven vercoopijnghe, den zelven
VAN HULLE oock als machtich bij procuratie over de weese van Lieven BOTERMAN ,
conforme zeker appostille staende op zeker requeste van daten 31ste oct. 1648
Marten VAN HULLE voocht paterneel van Janneken fa. Lieven BOTERMAN ende alzoo de
weese zeer belast staet met veel groote lasten ende schaeden ende den verthoonder bij rekenijnghe
meer betaelt den vuytghegheven heeft ende bovendien noch in arreste is als voocht voor de
somme van 46 £ gr. zoo dies blijct bij het relaes hiermede gaende boven datter noch te betaelen is
an heer ZOETE
...
den suppliant gheen andere middel en weet dan met te vercoopen twee partijkens van lande, het
een wesende ettinghe ofte meersch wesende het 3de van 800 roeden en het andere een behuyst
plexken groot 400 roeden daerinne de weese competeert het 3de in de gront ende een 6de inde
catheylen
...
...
...
10de febr. 1649
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An mijne heeren Bailliu ende Schepenen der prochie van Merendre,
fo 60
supplierende verthoonen reverentelick Lieven COCHUYT fs. Martens ende Lieven DE CLERCQ
fs. Lievens voochden van de kinderen van den zelven Lieven DE CLERCQ d’aude gheprocreert
bij Tanneken COCHUYT fa. Martens voornoemt dat de sterfhuysen van de zelve kinderen vader
ende moeder belast zijn met groote passieve schulden daervooren de crediteuren der zelve
bedreeghen de goederen in het zelve sterfhuys bevonden anne te spreke ende decreteren
...
De supplianten van intentie zijn de selve goederen te vercoopen . . . . . .
nemaer alsoo
midts de troublen de coopers woonende tot Ghendt, hemlieden niet, en zauden durfven
transporteren in Ulieden vierschaere believe op dese te consenteren dat men de vercoopijnghe
zal moghen doen tot Ghendt . . .
. . . Lieven COCHUYT cooper van een partije landts
ghenaempt de drij bulcxkens ligghende d’een an dander binnen de prochie van Dronghene groot
800 roeden oost sheeren strate ende zuyt de kinderen van Carel DE VREESE ende van een
andere partije wesende ettijnghe gheleghen als vooren groot 600 roeden
25ste febr. 1649
----------------------------------------------Ten versoucke van Sieur Abraham VAN DE STEENE in Ghendt
fo 61
wort wettelicke staende clachte ghedaen . . . van zeker paert ende deel van een behuysde
hofstede daer op woonenden is de weduwe van Baudewijn VAN DER LEYEN toebehoorende
de weduwe van Gillis HYDE . . .
...
25ste febr. 1649
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Magdaleene VAN DE VOORDE wdwe van fo 61
Jan DE DOBBELAERE ende van zijn versterfte zittende in baten ende commeren de welcke
comparante bekendt lijdt ende, verclaert vercocht thebben Noel DE BUYSSCHERE een partije
zaylandt groot een ghemet gheleghen in Dronghen op den Cappelackere zuyt daeran ghelandt
Jan DE WULF oost dhoirs Gillis DE WULF west de strate ende noort den coopere metten last
van alsulcke heerlicke renten alster van audts vuyt ghegaen zijn . . . 25ste febr. 1649
----------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoone Mattheus HOSTE fs. Gheeraerts den welcken
fo 61v
kendde lijdde ende verclaerde vercocht te hebben an Jan HYDE ofte zijnen commandt de rechte
heelft van 900 roeden meersch gheleghen in de laecke binnen dese prochie danof dander heelft
is competerende Adriaen DE JAGHERE ter causen zijnder huysvrauwe ligghende alsnoch
onverscheen ende onverdeelt, oost daeranne ghelant dhoirs van Albijn DE VILAIN west het
rijcke gasthuys binnen Ghendt ende noort dhoirs van Paulus KIECKENPOOST belast an den
marquis van Deynse . . .
...
Ter manijnghe van Hubert DE SCHEPPERE Ampman ende wijsdomme van Dominicus VAN
WONTERGHEM ende Victor BOONE Schepenen van de voornoemde prochie ende ghemeene
vierschaere van Dronghene
int collegie den 25ste febr. 1649
----------------------------------------------Ten versoucke van dheer Pieter VAN HECKE greffier van de Indaghinghe fo 62
der stede van Ghendt wort wettelicke staende clachte ghedaen an Ampman Burghmeester ende
Schepenen van Mher. Jacques DE COTTREL fs. Mher. Jan Frans erfachtich heere, ende
dat van
zijne heerlickhede ende vierschaere van Dronghene haer bestreckende binnen Dronghene.
Teneinde zij niet en staen over eenighe onterfvenisse erfvenisse ofte andere alienatie van alsulcke
gronden van erfven als zijn competerende Jan DE ROOSE tot Vinderhaute sorterende binnen
dese heerelickhede van Dronghene, ten waere den doender dese daeroppe ghehoort emmers
voldaen van twee jaeren pachts ten advenante van 14 £ gr. tsiaers tleste verschenen kersavont
1648 metsgaders 6 £ gr. van gheleenden ghelde bedraghende tsamen 34 £ gr.. Alles breeder bij
heesche te deduceren in tijden ende wijlen
...
...
25ste febr. 1649
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Christiaen VAN DER CRUYCEN fs. Franchois
fo 62v
metsgaders Jacques DE VLIEGHERE ende met hem Betke VAN DER CRUYCEN fa. Franchois
voornoemt zijne huysvrauwe verclaerden vercocht te hebben an de weduwe van Charles
VAN DE GUCHTE een partije landts groot een ghemet gheleghen in de prochie van Dronghen
op den boelenaere zuyt Adriaen DE JAGHERE west den H. Gheest van Dronghene noort de
weduwe ende hoirs van Baudewijn VAN DER LEYEN. . . . . .
25ste febr. 1649
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Is ghecompareert in persoone Lieven COCHUYT fs. Martens te kennen
fo 63
de
ghevende dat hij voor hem ofte zijnen commandt op den 2 jan. 1649 onder andere partijen van
goede als lesten verhoogher cooper bedeghen is van een onbehuyst hofstedeken gheleghen anden
helshouckdriesch binnen dese prochie van Dronghene groot 225 roeden zuyt dhoirs van Jan
DE CLERCQ fs. Jans ende oost de voornoemden driesch. Item van een partije lants ligghende
als vooren groot 600 roeden zuyt oost den herwech ende Laureyns DE BUCK bij den
comparant beneffens Lieven DE CLERCQ als voocht van de weesen van Lieven DE CLERCQ
d’aude a la haulche ende met authorisatie van den Bailliu ende Schepenen der heerlickhede van
Meerendre als oppervoochden van dezelve weesen vercocht . . .
...
De cooper heeft ghedenomeert voor zijnen commandt Joos DE WEERT fs. Gillis behaudens
dat hij ghehauden wort daervooren te betalen de somme van 66 £ 8 gr.
26ste febr. 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Gheert VAN DEN EECHAUTE fs. Pieters ende fo 63v
Mayke VAN DEN EECHAUTE huysvrauwe van Jan PHILIPS den welcken kendden lijdden
ende verclaerden in haerlieden stede ghestelt ende gheconstitueert thebben den selven Jan
PHILIPS hem gheven volle machte ende speciael bevel metsgaders absolute procuratie omme
vuyt crachte van de vercoopijnghe bij hem, alreede ghedaen in proffijcte van Matheus HOSTE
vuyt erfven te gaene van een partije zaylant groot ontrent 25 roeden gheleghen in de prochie van
Dronghen int ghehucht ghenaemt de Schuyterstrate voor de somme van 15 £ gr. vlaemsch de
penninck te ontfanghen quictantie te gheven ende de selve pennijnghen te employeren in de
betalijnghe van de beschaedde borchtochte ende croysen tot proffijcte van Pieter VAN DE
VOORDE . . .
...
...
10de maerte 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Gheert DE MEYERE fs. Pieters ende Pierijntken fo 64
DE WEERT fa. Pieters zijne huysvrauwe die vercocht hebben an Hubert DE SCHEPPERE
Ampman van Dronghene een partijken zaylandt gheleghen in den wijck van Slindonck groot
131 roeden in een partije van 800 roeden ghenaemt tbollewerck ende trijpe gheersten bulcxken
ligghende onverscheen ende onverdeelt met den coopere in welcke partije van 800 roeden
competeert Joos DE WEERT een derde ende de reste desen coopere bij hem hier tevooren
ghecoocht jeghens Pieter DE WEERT vercooperigghen vader
10de maerte 1649
----------------------------------------------Supplierende verthoont reverentelick Jan DE WULF ende Segher HYDE fo 64v
als voochden van de weesen van Pieter DE WULF hoe dat tsterfhuys van de zelve kinderen
vadere, belast zijnde met eenighe passive schulden bedraghende 15 £ gr. . . .
...
vercoopen een partijken landts groot een audt ghemet ligghende binnen dese prochie dat dese
weesen noch jonck van jaeren zijn ende moeten ghealimenteert worden . . . . . .
Cooper is Sieur Noë DE BUYSSCHERE voor de somme van 38 £ gr.
10de maerte 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VAN LOVENDEGHEM fs. Jans den welcken fo 65v
verclaerde op den 10de febr. 1649 vercocht thebben an Mr. Jan DEEGBROOT advocaet van den
rade in Vlaenderen een zeker 4de deel van lande ghenaempt den ommekeer groot 117 roeden
gheleghen in dese prochie ghemeene ligghende met Jan VAN LOVENDEGHEM op deen zijde
den voornoemden coopere ende west ter strate
...
...
10de maerte 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Frans VAN RENTERGHEM fs. Joos denwelcken fo 65v
vercocht heeft an Pieter VAN HOOREBEKE fs. Charels voor hem ofte zijnen commandt
ontrent 450 roeden bosch met alle catheylen daerop staende gheleghen in den wijck van
luchteren in twee diverssche partijen te weten 200 roeden achter de boskeete oost daeranne
ghelant Marten DE DOBBELEERE ende zuyt den H. Gheest van Dronghene ende 450 roeden
in landschooten oost daeranne ghelant den heere secretaris OVERWALE 10de maerte 1649
----------------------------------------------Ten versoucke van den Eerweerdighe heere den prelaete van het clooster
fo 66v
van Dronghene wordt weteelicke clachte ghedaen van alsulcke gronden van erfven daer
erfachtich vuyt ghestorfven is Frans VAN DE MOORTELE nu toecommende zijn hoirs gheleghen
binnen dese prochie op den wijck van halewijn
24ste maerte 1649
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Compareerde in persoone Segher LANCSWEERT fs. Gheeraerts
fo 67
denwelcke vercocht heeft an Frans LEVET fs. Jans een behuyst hofstedeken als hij bij coope
vercreghen heeft van zijne broeders ende susters, gheleghen binnen de vierheckenen eertwortel
ende naghelvast met dhelft van den steenput ende doorn haeghe groot in erfven 8 roeden, oost
Gillis DE CROOCK met zijn hofstede . . .
...
...
24ste maerte 1649
----------------------------------------------Ten versoucke van Gheert DE WULF ghetraut met de weduwe van Gheert fo 67
CORNELIS wort wettelicke clachte ghedaen van alsulcke partijen van goeden als toebehoorende
de weduwe van Jan VAN COUCKELBERGHE gheleghen binnen deze prochie . . . . . .
in proffijcte van wijlent Jan VAN COUCKELBERGHE d’aude
24ste maerte 1649
----------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoone Jan SNOUCQ thuwelick met Cathelijne
fo 67v
CORNELIS fa. Pieters, Pieter WIEME thuwelick met Theunijntken CORNELIS, Philips
SNOUCQ thuwelick hebbende Maycke CORNELIS metsgaders deel van Gillijntke CORNELIS
huysvrauwe gheweest van Gheert DE VREESE , de voornoemde vrauwe persoonen tsamen alle
dochters gheweest van wijlent Pieter CORNELIS gheprocreert bij Janneken VAN
VERDEGHEM beede ter zaligher memorie dewelcke verclaeren vercocht thebben an Gheert
DE VREESE fs. Pieters tzelfs voornoemt Gillijntkens man gheweest eerst de vier deelen van een
stuck lants ghenaempt den heertbulck gheleghen in Dronghen bij den mijlsteen groot 620 roeden
danof het 5de deel is toebehoorende Jan DE COEYERE thuwelick hebbende Josijne CORNELIS
fa. Pieters oost daeranne ghelandt Joos WEERT zuyt den herwech van Ghendt. In dese partije is
Arent CORNELIS fs. Pieters van de moederlicke zijde competerende ontrent 50 roeden.
Noch een partije cauterlant ghenaempt het duynenghemet groot 274 roeden ende noch een partije
meersch gheleghen in sompele ghenaempt custekens put groot 300 roeden 26ste maerte 1649
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Jan DE MEYERE fs. Lievens den welcken
fo 68
vercocht heeft an Guillaeme MARTENS een ghemet meersch gheleghen in dese prochie in
den Booris ombegracht met een alf ghemet daerinne gheleghen toebehoorende Pieter
WITTEVRONGHELE in causen zijnder huysvrauwe west daeranne ghelant Franchois
AUDENROGGHE ende de kinderen Jan COCHUYT noort de Calene oost Andries DE MEYERE
met Pieter COCHUYT ende zuyt de dochter van Jan CALLANT . . . 9de april 1649
----------------------------------------------Compareerde in ghemeene vierschaere van Dronghene in persoone Jan DE BIL
fo 68v
fs. Gillis den welcken verclaert ghehuert thebben bij desen van Franchois DHANENS fs. Eustaty
eene bruyne coebeeste een termijn van drij ofte zes continuele jaeren 14de april 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoonen Gheert VAN DER LEYEN fs. Baudewijns ende fo 68v
Elisabeth CLAIS fa. Jans zijne wettelicke huysvrauwe welcke comparanten hebben ontfanghen
vuytter handt van Sieur Guillaeme VAN DEN STEENE binnen Ghendt de somme van 48 £ gr.
vlaemsch daervooren zij hebben belooft te betalen een erfvelicke rente van 3 £ gr. tsiaers den
pennijnck 16e innegaende den 20ste april 1649
14de april 1649
----------------------------------------------Is ghecompareert Jan DE ROOSE fs. Jans metsgaders Elisabeth
fo 69
VAN RAVESCHOOT zijne wettelicke gheselnede ooc Christoffels DE ROOSE broeder van den
eersten comparant met Lievijne VAN RAVESCHOOT dewelcke verclaeren vercocht te hebben
an Paulus DE GRUUTERE een behuysde hofstede . . .
...
14de april 1649
----------------------------------------------Compareerde voor Ampman Burghmeester ende Schepenen van de prochie fo 70v
ende ghemeene vierschaere van Dronghen in persoone Joos DE MUYTERE als apparenten
voocht over de weesen van wijlent Marten DE MUYTERE bij Janneken VAN SPEYBROECK
den welcken verclaerde te rennunchieren tsterfhuys van de zelve kinderen vader begheeren
daerinne gheene bate theffen nochte commeren te ghelden nemaer al tzelve tabandoneren ten
proffijcte van de crediteuren van den zelve sterfhuyse. Aldus ghedaen wettelick verkent ende
ghepasseert ter kennisse ende presentie van Hubert DE SCHEPPERE Ampman, Victor BOONE
ende Pieter COCHUYT Schepenen
int Collegie den 14de april 1649
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Compareerde in persoone Jan VAN LOVENDEGHEM fs. Jans den welcken fo 71
verclaerde ontfanghen thebben vuytter hand van Sieur Augustijn GOETHALS fs. Lowijs coopman
in Ghendt de somme van 118 £ gr. ghevalueerden ghelde, scheldende hem daervan bij desen
wettelick quicte, waervooren hij comparant tot proffijcte van den voornoemden GOETHALS zijne
hoirs ende naercommers jaerlicks belooft te ghelden ende betalen een rente van 7 £ 7 sch. 6 gr.
tsiaers in advenant van den penninck 16e danof dat 1ste jaer inneghegaen is den 12de febr. 1649
ende verschijnen zal ten ghelijcke daghen 1650 ende alsoo voorts . . .
...
Voor zeker ghestelt een partije meersch mette catheylen daerop staende gheleghen binnen de
prochie van Dronghene op d’een zijde ghelant Mr. Jan DEEGBROOT Advocaet in den rade van
Vlaenderen ende ter ander den voornoemden GOETHALS hem comparant toecommende bij
coope ende naerhede van Marten VAN HULLE fs. Jooris ter causen zijnder huysvrauwe
Margriete BOTERMANS fa. Joos . . .
...
...
14de april 1649
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Marten VAN HULLE fs. Jooris zoo over zijn fo 71v
zelven als machtich bij procuratie over zijnen swagher Marten CLOET ende Dominicus VAN
SCHELSTRATE fs. Pieters te kennen ghevende dat zij op den 10de marte 1649 vercocht hebben an
Mr. Jan DEEGBROOT Advocaet in den rade van Vlaenderen zeker partije gheleghen binnen dese
prochie groot 250 roeden oost de weesen Gheert VAN LAECKE, west mijn heer VAN DE SIJPE
zuyt dezelve ende noort de Caele voor de somme van 23 £ gr. vlaemsch vrij zuyver ghelt boven
erfven ende onterfven s’coopers laste ende 10 sch. gr. ten ghelaghe 14de april 1649
----------------------------------------------Is ghecompareert Gillis DE PAPE ende Lucas DE WULF fs. Lowijs thuwelick
fo 71v
hebbende Lievijne DE PAPE fa. Gillis tevooren in huwelick ghehadt hebbende Jan CORNELIS
fs. Joos ende daerbij gheprocreert heeft een dochtere als noch zijne onderjaerighe weese
comparanten beede machtich ghemaect bij wettelicke authorisatie vercreghen tot het vercoopen
van seker gronden van erfven an Lieven CARIJN fs. Jans in forme van instel de meest biedende
eerst dheelft van 400 roeden landts ghenaempt den Waermoes lochtinck, ten tweede noch een
partije landts met trecht van bijleve ghenaempt Jooris WEERTS bulck gheleghen op
luchteren Cautere groot een bunder . .
...
14de april 1649
----------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoonen Lieven CORNELIS fs. Jans metsgaders fo 72v
Jan DE VOS ende met hem Janneken CORNELIS zijne huysvrauwe voorts Arent LANDSMAN
ende met hem Martijntke CORNELIS zijne huysvrauwe, Lucas DE WULF ghetraut hebbende
Vyntken DE PAPE tevooren weduwe van Jan CORNELIS zoo over zijn zelven als schoonvader
ende voocht over Josijntken CORNELIS fa. Jans voornoemt ende Gheert DE WULF thuwelick
met Pierijntke STOFFERIS tevooren weduwe van Gheert CORNELIS ooc over hem zelven
ende als schoonvader over Janneken CORNELIS fa. Gheerolf voornoemt ende tsamen hemlieden
sterck maeckende over Joos CORNELIS haerlieden ghemeene vader ende grootvader dewelcke
verclaeren vercocht te hebben an Lieven CORNELIS fs. Jans eerst dhelft deurgaende van een
partije landts ghenaempt den Waermoes lochtinck groot 400 roeden ten tweeden een dhelft van
stuck landts groot een bunder ghenaempt Jooris WEERTS bulck gheleghen op luchteren
cautere onverscheeden ende onverdeelt met tvoornoemde Josijntke CORNELIS die de wederhelft
is competerende
...
...
...
14de april 1649
----------------------------------------------Supplierende verthoont reverentelick Neelke VAN OOST weduwe van
fo 73
Baudewijn VAN DER LEYEN metsgaders Frans VAN DER LEYEN ende Pieter DE POORTERE
als voochden van de weesen van Lieven VAN DER LEYEN fs. Baudewijns exhiberen zeker
requeste mette marginele appostille daerop verleent in daten 25ste febr. 1649
Hoe dat zijlieden van intentie zijn te vercoopen een hofstede mette huysijnghen schueren, stallen
ende lande daermede gaende groot 15 ghemeten ligghende binnen dese prochie in diverssche
partijen omme mette pennijnghen daervan te betalen de schulden . . . . . .
Den voornoemden Frans, Baudewijn, Gheert en Janneken VAN DER LEYEN alle bij ghetijdighe
aude hun zelfs . . .
...
...
14de april 1649
-----------------------------------------------
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Supplierende verthoont reverentelick Lowijs DE WULF voocht van de weesen
fo 74v
e
van Carel VAN MULLEM fs. Simoens hoe dat Jo Catharine DE ZADELEERE als hoir d’actie
hebbende van Joachim DE SADELEERE ten laste van den sterfhuyse van den voornoemden Carel
VAN MULLEM een erfvelicke rente van 5 £ gr. tsiaers losselick den penninck 16e beset op een
hofstede daerinne den zelven MULLEM was woonende groot ontrent 225 roeden zuyt west den
herwech noort west Gheert DE PAPE ende zuyt oost Simoen OPSTAL
28ste april 1649
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Guillaeme DE SMET ende Laureyns DE VREESE fo 75
voochden van de kinderen van Jan MUYSHONT metsgaders Josijntke DE SMET weduwe van
den zelven MUYSHONDT welcke verclaeren vercocht thebben an dheer Charel VAN DE
GUCHTE bailliu deser prochie een partije landts groot een alf ghemet ligghende binnen de prochie
van Dronghen oost den kercwech zuyt de weduwe Joos DE WULF west den prelaet van Dronghen
ende noort de weduwe van Jan HYDE . . .
...
28ste april 1649
----------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoone Lieven COCHUYT fs. Martens ende Lieven
fo 75v
DE CLERCQ voochden van de kinderen van Lieven DE CLERCQ d’aude gheprocreert bij
Tanneke COCHUYT, dewelcke verclaeren vercocht thebben meest biedende de naervolghende
partijen. Een behuyst hofstedeken in Landeghem ghenaempt Gheert GOETHALS stede groot
191 roeden en alf. Item een partije meersch groot 225 roeden, oost tleen van Jan COPPENS
paelende an de voornomde hofstede. Item een onbehuysde hofstede gheleghen thalewijn in
Dronghen groot 250 roeden. Een stuck lants ghenaempt den steenput gheleghen in Landeghem
groot 308 roeden. Een partije lants groot 250 roeden in Dronghene noort Pieter VAN PARIJS
ende oost Jan DANIELS. Item 125 roeden landts zuyt Pieter VAN PARIJS ende west den
Brusschen herwech ghenaempt meetkens stuck gheleghen binnen Landeghem.
Item een stuck lants groot 250 roeden ghenaempt den hooghen weert , oost den voornomden
VAN PARIJS ende noort dhoirs van Marten MINCKE
ligghende als vooren.
Item een partije lants groot 200 roeden ghenaempt den hul gheleghen in Landeghem
Item een onbehuyst hofstedeken gheleghen an helshouck driesch in Dronghene groot 250 roeden
zuyt dhoirs Jan DE CLERCQ fs. Jans . . .
...
258ste april 1649
----------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoone Hans COCHUYT zo over hem zelven ende als
fo 76
voocht neffens Gheert PIFROEN van de weesen van wijlent Pieter COCHUYT fs. Joos van date
14de april 1649 ende dat zij belast zijn met diverssche schulden ende alsoo hebben vercocht aen
Marten MINNE fs Pieter een partije ettijnghe groot twee ghemeten gheleghen in Dronghene voor
de somme van 64 £ gr. gheleghen in den wijck van halewijn . . .
...
...
Jan HYDE als in huwelick ghehadt hebbende Josijne COCHUYT fa. Pieters
Marten MINNE in huwelick hebbende Elisabeth DE DOBBELEERE
30ste april 1649
----------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoone Pieter DIERICK over de twee deelen,
fo 79
van zessen Hans DIERICK metsgaders Lievijntke ende Pierijntke DIERICK ende Lieven
DE VREESE fs. Lievens, met Elisabeth DIERICK zijne huysvrauwe ende Mattheus HOSTE fs.
Gheerolfs als cooper van een partije landts in Dronghene in de Schuyterstraete groot ontrent
135 roeden bij versterfte van Elisabeth HOSTE hunne grootmoeder was, oost het straetke,
zuyt den voetwech ende noort Joos DE KESELE . . .
...
12de meye 1649
----------------------------------------------Ten versoucke van Jan DE BAETS in huwelick met de weduwe van Jan
fo 79
TEMMERMAN wort wettelicke staende clachte ghedaen an Ampman Burghmeester ende
Schepenen van de prochie ende ghemeene vierschaere van Dronghene. Ten einde zijlieden niet
en staen over eenighe onterfvenisse erfvenisse ofte andere alienatien van alsulcke gronden van
erfven als zijn toebehoorende Laureyns DE KESELE ligghende binnen de prochie van Dronghene
ten waere den doender deser daeroppe ghehoort emmers voldaen van de somme van 16 £ gr.
salvo justo ghesproten over huyshuere . . .
...
12de meye 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan CORNELIS fs. Guille welcke verclaerde ontfanghen fo 80
thebben van den eersaemen Olivier DE BAETS de somme van 32 £ gr.
. . .8ste meye 1649
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Zijn ghecompaeert in persoone Pieter CORNELIS fs. Willems denwelcken fo 80v
verclaert vercocht thebben an Jan HYDE fs. Lucas voor hem ofte zijnen commandt een partije
meersch groot een ghemet tevooren in pachte ghebruyckt gheweest bij Lieven CORIJN ligghende
in den meersch van Bourgoyen . . .
...
...
10de meye 1649
----------------------------------------------Compareerden in persoone Pieter VAN DE GUCHTE fs. Tobias ende Jan fo 81
COCHUYT fs. Pieters voochden van de weesen van Jan VAN DE GUCHTE fs. Tobias voornomt
gheprocreert bij Lievine DE CUYPER(scuypers) zijne huysvrauwe was welcke comparanten
verclaersden ontfanghen thebben van dheer Jacques VAN DER BEKE in Ghendt de somme
van 48 £ gr. in goeden ghepermeteerden ghelden
...
...
12de meye 1649
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Pieter COPPENS fs. Lievens exhiberende alhier zeker fo 81v
request mette marginele appostille daerop verleent in date 14de april 1649 als voocht over de twee
weesen van wijlent Gillis GOETHALS fs. Willems gheprocreert bij Janneke . . . . beede deser
werelt overleden dat de twee weesen hebben een vervallen behuyst hofstedeke ghestaen binnen de
vierheckenen deser prochie groot in erfven 50 roeden ende het zelve hofstedeken willen vercoopen
als beter ghedaen dan ghelaten de meest biedende . . .
...
12de meye 1649
----------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoonen Laureyns DE KESELE metsgaders Mayke fo 82v
VAN DEN BERGHE fa. Gillis zijne huysvrauwe welcke verclaeren wel ende deuchdelick
vercocht thebben an Janneke VAN NOKERE weduwe van Lieven BRAEM 164 roeden landts
onbegrepen als het voornoemde Mayke ghesuccedeert is vuytten sterfhuyse Janneke GHIJS
huysvrauwe was van wijlent Pieter VAN VERDEGHEM gheleghen in Dronghene op den
Boeleneere oost Joos VAN VERDEGHEM zuyt dhoirs van Baudwijn VAN DER LEYEN west
Jan VAN HAVERBEKE ende noort Simoen DE WULF ter causen zijnder huysvrauwe belast
met drij halsters evene tsjaers an den marquys van Deynse . . .
28ste meye 1649
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Jan COCHUYT fs. Jans te kennen ghevende dat
fo 83
hij 2de meye 1649 vercocht heeft an dheer Hubert DE SCHEPPERE Ampman van Dronghene
100 roeden zaylandt met alle de catheylen daerop staende gheleghen op den wijck van halewijn
oost Mayke VERHAGHEN ende west den voornomden COCHUYT . . .
2de juny 1649
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Joos CORNELIS fs. Guille denwelcken verclaert
fo 83
op den 18de april 1469 vercocht thebben an Dominicus VAN WONTERGEM jeghenwordich
Burghmeester deser prochie van Dronghene een partijke landts ghenaempt heylicx Moortele
groot een alf ghemet in den wijck van Noorthaut . . . . . .
...
2de juny 1649
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Joos DE CEUCKELEERE fs. Pieters te kennen
fo 83v
e
ghevende dat hij schuldich staet an Jo Walburghe ende Cathelijne VAN ZEVECOTE nu
gheallieert met Mr. Jan VAN DEN BERGHE Docteur in de medecjne een rente van 30 sch. gr.
tsjaers den penninck 16e vallende telcke 7de january wesende beset ende gheipotecqueert op een
alf bunder meersch ghenaempt het valcke huys gheleghen in Bougoyen . . .2de juny 1649
----------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoonen Adriaeneke VAN DER EECKE
fo 84
wdwe van Segher WIEME, Pieter SUCAET ende Jan VAN DER VENNET deelvoochden
van deselve weesen,te kennen ghevende dat sij vercocht hebben an de meest biedende Jan
DE DOBBELEERE fs. Jans een alf ghemet landts gheleghen op halewijn Cautere ende dat op
de naervolghende conditien, dat elc verhoochsel zal moeten gheschieden 3 sch. 3 gr. tsmaels
wel meer maer niet min
...
...
...
2de juny 1649
----------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoonen Adriaeneke VAN DER EECKE wdwe van Segher fo 84v
WIEME, Pieter SUCAET ende Jan VAN DER VENNET deelvoochden van deselve weesen,
te kennen ghevende dat sij vercocht hebben an Gheert TUYTSCHAVERE 25 roeden landts
ligghende in een meerder stuck gront 200 roeden ghemeene ende onverdeelt met dhoirs van
Jan VILAIN ende andere binnen de voornoemde prochie . . . . . .
2de juny 1649
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Compareerden in persoone Frans VAN GOTHEM als bij procuratie
fo 84v
e
machtich over Jo Elisabeth HUGAERT wdwe van Jan TEERLINCK, metsgaders Jan
COPPENS fs. Philips ende Joe Anne BIERLINCX ter andere exhibeerden alhier zeker instrument
...
notarial van date 4de juny 1649 voor den notaris Charles SCHILLEWAERT . . .
Omme de liefde ende affectie die sij draghende is tot Jan COPPENS fs. Philips in huwelick
hebbende Joe Elisabeth SPOTS , metsgaders Joe Anna BIERLINCX bij ghifte metter waermer
handt ende onwederroupelic opghedreghen, ghejont ende ghegheven heeft alle haere goedijnghen
van wat nature ende conditie die zijn . . .
...
4de juny 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Niclais VAN DEN HAUTE fs. Pieters welcken fo 85v
comparant verclaerde vercocht thebben an Pieter VAN HOOREBEKE fs. Charles een huys
stede ende erfve gheleghen binnen de prochie van Dronghene ghanaempt de Boschkeete groot
ontrent 200 roeden . . .
...
11de juny 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pierijntke HYDE weduwe van Joos DE WULF fo 86
te kennen ghevende dat zij op den 4de meye 1649 vergadert is gheweest ten huyse van Lieven
VERBAERE tavernier in Dronghene met Lieven VAN LEUVENE alwaer zij vercocht heeft an
den voornoemden Lieven VAN LEUVENE een alf ghemet landt ende meersch in Noorhaut
boven het strop oost Joos DE KEY, zuyt de leye west Simoen VAN DER HAGHEN ende noort
den Deynschen herwech . . .
...
...
11de juny 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Andries DE MEYERE fs. Guillame opsetenen van
fo 86v
Dronghene denwelcken verclaerde ontfanghen thebben van dheer Lieven ARENTS inwoonende
poorter der stede van Ghendt de somme van 64 £ gr. vlaemsch . . . 16de juny 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jacques VINCENT fs. Jacques ter eender zijde ende
fo 87
Joos CORNELIS fs. Guille ghetraut hebbende Janneke VINCENT fa. Jacques, den voornoemden
Jacques sustere. Te kennen ghevende dat zij int vriendelick veraccordeert zijn bij vorme van
vriendelicke vuytgrootijnghe van een alf ghemet landts ligghende noch onverscheeden in eene
partije van een ghemet gheleghen bij de Sombeke oost daeranne ghelant Lieven SCHAMP zuyt
den herrewech loopende van Ghendt naer Deynse ende noort dhoirs van Guillame CORNELIS
metsgaders noch een ghemet coorne . . .
...
16de juny 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Joos DE KEY fs. Pieters metsgaders Lowijseke fo 88
VLERICK zijne huysvrauwe te kennen ghevende dat zij op den 22ste april 1649 vergadert zijn
gheweest ten huyse van Jan VAN OOTEGHEM tavernier tot Ste Martens Leerne alwaer zij
verclaeren vercocht thebben an Lieven VAN LEUVEN een ghemet zaeylandt ende meersch
gheleghen binnen de prochie van Dronghene oost daeranne ghelant dheer Pieter DELVAEL
zuyt de leye west de weduwe ende hoirs van Joos DE WULF ende noort den herrewech
loopende van Ghendt naer Deynse
...
...
16de juny 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter VAN DE GHEHUCHTE fs. Tobias ende Jan
fo 88v
COCHUYT fs. Pieters voochden van de weesen van Jan VAN DE GHEHUCHTE fs. Tobias
voornoemt dat zijlieden om te betaelen de urgente schulden hebben vercocht an dheer Jacques
VAN DER BEKE dhelft deurgaende van een behuysde hofstede in de beeckstraete groot int
gheheele 400 roeden . . . Actum int collegie den 12de meye 1649 . . . 25ste juny 1649
----------------------------------------------Ten versoucke van Sieur Joos LIEVENS in huwelick hebbende de wdwe van
fo 89
Lieven HUDGEBAUT brauwere in Ghendt wort wettelicke staende clachte ghedaen an Ampman
Burghmeester ende Schepenen ten einde zijlieden niet en staen over eenighe onterfvenise
erfvenisse ofte ander alienatie van al sulcke gronden van erfven als zijn competerende de weduwe
van Gillis DE VREESE op haer ghesuccedeert bij den overlijden van Lievine HYDE huysvrauwe
gheweest van Pieter COCHUYT
...
...
31ste juny 1649
-----------------------------------------------
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Compareerde in persoone Gillis DE PAPE fs. Gillis den welcken verclaerde ontfanghen
fo 89v
e
thebben van Jo Barbara ADRIAENSENS jonghe dochtere woonende in de stede van Ghendt
de somme van 32 £ gr. vlaemsch in goeden ghepermeteerde ghelden daervooren den comparant
belooft thaeren proffijcte te ghelden een rente van 2 £ gr. tsjaers den penninck 16e . . .
Een blijfvende zeker op zijn behuysde hofstede in Dronghene groot twee ghemeten oost de
kinderen van Jan VAN DE GUCHTE zuyt Jor Jan SIMOENS
...
14de juny 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan SOETENS fs. Pieters ende met hem ende sijne
fo 90
authorisatie Joe Joanne DE VOS fa. Frans ende Pieter DE BLOCK met hem ende sijne consente
Franchoise DE VOS ooc Frans dochtere, welcke comparanten verclaerden vercocht thebben an
Sieur Jacques VAN DEN HAUTE fs. Jacques, Gillis sone eerst een partije landts gheleghen op
Baerle cautere groot 350 roeden noort oost ende west den prelaet van Dronghene ende een
partije landts gheleghen bij halewijn meulene oost den prelaet van Mechelen zuyt Lieven
COCHUYT west den heere van Dronghene noort de weduwe van Frans VINCENT groot 311
roeden wesende lalandt rentende an den heere marquys van Deynse, noch een partije lants op
halewijn cautere groot 700 roeden oost Jacques COPPENS zuyt dheer Frans BAERT west
Lieven COCHUYT noort het straetke. Item een partije landts op Landeghem wesende een bijl
stuck groot 259 roeden oost dheer Frans BAERT, zuyt Jan PHILIPS west ende noort Lieven
COCHUYT. Een partije meersch ghenaempt den puttemeersch zuyt Marten SCHAMP noort
west dhoirs van Jan COCHUYT, west dhoirs van Lieven LIPPENS, oost de weduwe van Pieter
AERTS groot 252 roeden . . .
...
...
14de july 1649
----------------------------------------------Compareerde voor mij Thomas FLOURENT openbaer notaris binnen de stede
fo 91
van Ghendt residerende present de onderschreven ghetuyghen in persoone Elisabeth HYDE wdwe
van Cornelis DE SMET opsetene der prochie van Dronghene welcke comparante verclaerde
vercocht thebben an Sieur Noe DE BUYSSCHERE insetenen deser stede twee ghemeten meersch
gheleghen in Dronghene in Bourgoyen noort Anthone HYDE oost de kercke Sinte Michiels zuyt
dhoirs NOORMAN ende west de chartreusen van te vooren anders niet belast dan met 12 sch. gr.
tsiaers pijcker rente in proffijte van den procureur COLMAN als ontfangher zonder meer commers
Desen coop boven den last die de vercooperigghe belooft te zuyveren is ghedaen voor de somme
van 62 £ gr; vlaemsch boven 30 sch. gr. ter tafele 2 £ gr. in proffijte van Janneken DE SMET
metsgaders eenen dobbelen ducaet in proffijte van de vercooperigghe . . . 23ste july 1649
----------------------------------------------Alsoo Lieven DHANENS fs. Guille is competerende de rechte helft in een hofstede 91v
neffens Gheert DE WULF fs. Jans mette catheylen daerop staende gheleghen in Dronghene op
den grooten helshouck driesch, oost den Doorenplasch zuyt de straete loopende naer den cleenen
helshouckdriesch west den voornoemden Gheert DE WULF met een meersch, in welcken den
voornoemden Lieven DHANENS is competerende in de zuyt west houck van de voornoemde
meersch een alf ghemet ende neghen roeden ende den voornoemden Gheert heeft hem Lieven
DHANENS vuytghecocht van alle zijne causen ende actien die den voornoemden Lieven
DHANENS is hebbende in de voornoemde hofstede . . .
28ste july 1649
----------------------------------------------Jan CLAIS overl. Dronghene de 15de oct. 1646
fo 92
ste
Wdnr in (1 x) van Janneke MUYSHONDT
K.(1ste x): Gheert VAN DER LEYEN thuwelick hebbende Betke CLAIS
He.(2de x): Lijsbette VAN DE MOORTELE
K.(2de x): Victor, Adriaeneke CLAIS
Gronden van erfven ghecommen van soverleden zijde
Een partije landts groot 500 roeden gheleghen binnen de prochie van Wettere int quartier daer
ment noempt bommels conte oost zuyt ende west de wdwe van
. . . HAUTWEGHEN noort
Lieven DE MOL , den overledenen toecommende bij successie van zijnen vader ende moeder
van welcke voornomde partije zij hauderigghebij desen es afgaende ende renunchierende tot
proffijte van haere kinderen haer part ende deel haer competerende in boomen ende catheylen
daeroppe staende, metsgaders ooc de bijlevijnghe die zij vuyt crachte van de costume der
stede van Ghendt daeroppe is heffende
...
...
28ste july 1649
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Compareerde in persoone Jan DE WULF fs. Adriaens de welcke verclaert fo 93
ontfanghen thebben van Joe Barbara ADRIAENSENS fa. Joos de somme van 32 £ gr. vlaemsch
in goeden ghevalueerden persmissie ghelde, scheldende haer daervan wettelick quycte waervoor
hij comparant jaerlicx belooft te ghelden ende betaelen een rente van 2 £ gr. tsiaers den penninck
16e danof dat teerste jaer innegaende zal hedent date deser ende verschijnen te ghelijck daghe
1650 ende alsoo voorts tot drij jaeren gheduerende . . .
...
Bij vorme van een staende zeker ghestelt twee bunderen landts ligghende in eenen block op den
cappeleackere binnen de prochie van Dronghene oost het kerckegoet zuyt het loystraetke noort Jan
TEMMERMAN ende west Noe DE BUYSSCHERE hem comparant toecommende bij successie
ende versterfte van zijnen vader
...
...
28ste july 1649
----------------------------------------------Compareerde in pesoone Pieter DE PAPE causa uxoris thuwelick hebbende fo 93
Josijntke LIJBAERT fa. Marten, Gheert HANSSENS ooc causa uxoris Francijntke LIJBAERT
ende Pieter FIERAERT ooc te causen zijnder gheselnede, de welcke kennen lijden ende verclaeren
vercocht thebben an Jan LIJBAERT fs. Martens de 3 deelen van neghen in een hofstede gheleghen
an slindonck daer Jan LIJBAERT op woont oost Jan VAN VERDEGHEM suyt west de straete
ende noort slindonckdriesch groot vijf ghemeten
...
...
28ste july 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Gheeraert DE WULF fs. Jans den welcken verclaert
fo 93v
op den 19de july 1649 vercocht thebben an Pieter VAN HEEDE fs. Daniels een behuysde hofstede
gheleghen ten voorhoofde op den helshouckdriesch binnen Dronghene groot 800 roeden noort
daeranne ghelandt dhoirs van Carel DE VREESE zuyt de brouckstraete ende west Sieur Oratio
BERTELLI met alle de huysen stallijnghen ende fruytboomen ende opgaende boomen eertwortel
ende naghelvast
...
...
...
28ste july 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Simoen DE VOGHELAERE als voocht van de fo 94
weesen Simoen VAN DAMME ende Janneke PIJCHAUT exhiberende seker requeste mette
marginele appostille daerop verleent in date 2de juny 1649 onderteeckent P. DE GRUUTERE
Supplierende verthoont reverentelick Simoen DE VOGHELAERE voocht over de vijf onbejaerde
weeskens van Simoen VAN DAMME ende Janneken PIJCHAUT zijn huysvrauwe gheweest beede
overleden, te kennen ghevende dat hij hem daghelicks vindt anghesproken ende ghedacht bij
diveersche schultheesschers ten voornomden sterfhuyse goetvindende ende namentlick Sr. Frans
COLIN over een rente van 26 sch. gr. tsiaers de welcke verachtert is vijf ofte zes jaeren ende noch
6 £ ofte 7 £ gr. de ghonne de weesen van Barbara DEURS fa. Christoffels goet commen moet an
tvoornomde sterfhuys over haerlieder moederlicke SVG als ghetraut ghehadt hebbende den
voornomden Simoen VAN DAMME zijne 2de huysvrauwe was
...
28ste july 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven COCHUYT fs. Martens te kennen ghevende
fo 96v
ste
dat hij op den 28 juny 1649 heeft vercocht an dhr. Pieter VAN HECKE greffier der indaghijnghe
binnen Ghendt, een partije landts groot 380 roeden daeranne ghelandt Pieter VAN PARIJS ende
oost Herman VAN DER VENNET ghenaemt den pitbulck . . .
...
30ste july 1649
----------------------------------------------Compareerden in persoone Andries VAN MULLEM zoo over hem zelven fo 97v
ende als voocht over Catherine VAN MULLEM fa. Pieters endePieter COCHUYT als curateur
ten sterfhuyse van Gheert VAN MULLEM tot dese vercoopijnghe behoorlick gheauthoriseert bij
marginele appostille staende op zeker request van date 12de juny 1649 onderteeckent GRUUTERE
Te desen ghesien ende ghelesen ende Lowijs DE WULF voocht over de weesen van Carel VAN
MULLEM voorts de wdwe van Michiel VAN MULLEM zoo vele als noch haer bladt van bijleve
ende Michiel ende Vyntke VAN MULLEM beede bij ghetijdighe aude haerlieden zelfs zijnde de
welcke hebben laeten instellen ende vercoopen a la hauche meest biedende een partije meersch
gheleghen in Dronghene groot 700 roeden noort daeranne ghelandt Sr. Augustijn GOETHALS,
oost de weesen van Gheert VAN MULLEM ende west Liven DE DOBBELEERE op de conditien
eerst dat den coopere tzijnen laste zal hebben dheerlicke renten vuytten voornomde goede gaende
zonder afslach van zijn principaele coopsomme
...
...
14de july 1649
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Compareerde in persoone Antheunis HYDE fs. Seghers ende Jan COCHUYT
fo 98
als voochden van de weesen van Joos HYDE fs. Willems tot de vercoopijnghe gheauthoriseert
blijckt bij appostille staende op zeker requeste van date lesten juny 1649 onderteeckent Paulus
DE GRUUTERE te desen ghesien ende ghelesen te kennen ghevende dat zij met twee distincte
clopslaghen meest biedende de naeste vercocht hebben een alf ghemet bosch danof dander helft
toebehoort Lieven VAN OOST fs. Seghers noort ghelandt Antheunis HYDE fs. Antheunis, oost
den eerweerde heere prelaet van Dronghene zuyt dhoirs van Steven VAN RENTERGHEM ende
west den voornomden Lieven VAN OOST mette wederhelft . . .
5de ougste 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter COCHUYT fs. Joos bij ghetijdighe aude zijn
fo 98v
zelfs man ende Pieter DE DOBBELEERE fs. Adriaens als voocht van Jan en Lievijne COCHUYT
ooc fii Joos voornomt gheprocreert bij Janneken DE DOBBELEERE den voornomden Pieter DE
DOBBELEERE tot dese vercoopijnghe gheauthoriseert bij Burchmeester ende Schepenen als
oppervoochden conforme d'appostille staende op zeker requeste van daten 15de 7bre 1649
Verthoont reverentelick Pieter DE DOBBELEERE fs. Adriaens als voocht van de weesen Joos
COCHUYT gheprocreert bij Janneken DE DOBBELEERE hoe dat den zelven Joos COCHUYT bij
zijn overlijden achterghelaten heeft diversche schulden ende commeren die den suppliant niet en
can betaelen zulcx dat hij in rade heeft ghevonden te vercoopen eenich landt ofte bosch de weesen
competerende, namentlick 200 roeden bosch ligghende binnen dese prochie oost de weesen met een
ander partije landts zuyt den prelaet van Dronghene west en noort dhoirs van Jan VAN IDEGHEM
De comparanten hebben vercocht an Josijne DOBBELAERE wdwe van Jan DOBBELEERE ten
desen present ende medecomparerende ten proffijcte ende mette pennijnghen van Tanneke
DOBBELEERE haer joncxste onderjaerighe weese . . .
...
15de 7bre 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jacques COPPENS fs. Lievens als voocht van de fo 100
weesen Martijntke COPPENS gheprocreert bij Lieven DHAENENS ende Janneke COPPENS zijn
innocente suster voorts den zelven Lieven DHAENENS zoo vele hem is rate dewelcke verclaerden
naer voorgaende authorisatie van Bailliu, Burchmeester ende Schepenen der heerlichede van
barelvelde als oppervoochden verleent op s'comparants requeste
...
Supplierende verthoont reverentelick Jacques COPPENS fs. Lievens als voocht van de weesen van
Martijntke COPPENS gheprocreert bij Lieven DHAENENS metsgaders Janneke COPPENS zijn
innocente sustere hoe dat tzelve Janneke ende de weesen competeren alf ende alf een partije maey
meersch groot een audt ghemet gheleghen in Dronghene noort den heere van Dronghene ende zuyt
west Pieter DE MEYERE. Item noch dheelft van een alf ghemet ettinghe danof d'ander heelft
toebehoort Gheert MESTDACH ligghende binnen Landeghem noort den suppliant ende zuyt west
Pieter VAN ASPERE welcke partije den verthoonder zaude gheerne vercoopen omme met
pennijnghen danof te procederen te lossen een rente van 32 sch. 6 gr. tsiaers daermede tvoornomde
goet belast is in proffijcte van Niclaeis DE VRIESE . . .
...
Ende de marginele appostille luydt aldus Bailliu Burchmeester ende Schepenen ghehoort den
suppliant metsgaders Lieven DHAENENS, Marten HYDE ende Gheeraert MESTDACH ooms
ende naeste bestaenden van de weesen ende Janneke COPPENS in text begrepen authorisaeren den
suppliant totte vercoopijnghe van de partijen van goede . . .
15de sept. 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Tanneke LIJBAERT fa. Pieters wdwe van
fo 100v
Christiaen COCHUYT de welcke verclaersde ontfanghen thebben van Joe Joanna PIETERS in
Ghendt de somme van 32 £ gr. vlaemsch in goeden ghevalueerden permissie ghelde scheldende
haer daervan bij desen wettelick quycte waervooren zij comparante in proffijcte van de voornomde
Joe haer hoirs ende naercommers jaerlicx belooft te ghelden ende betaelen eene rente van 2 £ gr.
tsiaers losbaer den penninck 16e danof teerste jaer innegaen zal date deser ende verschijnen ten
ghelijck daghe 1650 ende alsoo voorts tot drij jaeren gheduerende . . .
...
In vorme van een staende ennde blijfvende zeker ghestelt twee ghemeten landts in den wijck van
slindonck west daeranne ghelant Andries DE MEYERE noort Jan DE MEYERE ende oost Frans
DE MEYERE anders niet belast dan met alsulcke heerelicke ende kerckelicke renten als er van
auden tijden vuytghegaen hebben te weten het 12de deel cappoens tsiaers in proffijcte van den
erfachtighen heere van Dronghene zonder meer commers . . .
30ste sept. 1649
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Compareerde in persoone Lieven CORNELIS fs. Joos te kennen ghevende fo 101
dat hij op den 3de meye 1649 vuytcoop aenghegaen heeft jeghens zijnen vader nopende de bijleve
die zijnen vader was competerende in zeker hofstede gheleghen in de beeckstraete in Dronghene
daerinne den comparant gherecht is totter heelft bij den overlijden van zijne moedere metsgaders
ooc zijn recht ende actie dat hij competeerde in boomen, huysijnghen, schueren, stallen ende
cattheylen daerop staende met de conditie dat hij belooft te betaelen an Jan DE GRAVE fs. Jans
tot Ghendt 16 £ gr. als zijn vader schuldich was par obligatie van den 25ste jan. 1643 ende om aen
de conditie te voldoen ende onvoorsien zijnde van pennijnghen daervooren tot proffijcte van Jan
DE GRAVE zijne hoirs ende naercommers ghetrauwelick beloft te betaelen een rente van 20 sch.
gr. tsiaers den penninck 16e . . .
...
...
30ste sept. 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven VAN DE GHEHUCHTE metsgaders
fo 102
Janneke COCHUYT fa. Martens zijne huysvrauwe gheven bij schriftelicke contracte dat zij op den
8ste oct. 1649 vercocht hebben an Pieter DE MEYERE fs. Jonas voor hem ofte zijnen commandt
een ghemet ende 3 roeden zaeylandts gheleghen op halewijn cautere voor de somme van 24 £ gr.
eens boven 10 sch. gr. an svercoopers huysvrauwe en 10 sch. gr. int ghelaghe voorts neempt den
coopere tsijnen lasten alle de heerelicke ende kerckelicke renten alster van auden tijde vuytghegaen
hebben
...
...
...
15de oct. 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Hans, Barbelke ende Janneke VAN PARIJS
fo 102v
fii Laureyns bij ghetijdighe aude van bet dan 25 jaeren haerlieden zelfs zijnde, voorts paesschijntke
VAN PARIJS wdwe van Pieter VAN HOOTEGHEM, Gheert DE TOLLENEERE ende met hem
Mayke VAN PARIJS zijne huysvrauwe Marijn DE LOOF ende Tanneken VAN PARIJS zijne
gheselnede, metsgaders Jacques BEELAERT als voocht van de weesen Maurus VAN PARIJS,
Jan VAN RENTERGHEM fs. Pieters voocht over de weesen van Laureyns VAN PARIJS d'aude
respectivelick tot dese vercoopijnghe over haerlieder weesen gheauthoriseert conforme drij
authorisatien staende inde margien van drij distincte requesten an hemlieden verleent bij Ampman
en Schepenen van de lande van Nevele van date 13de oct. 1649, onderteeckent Adriaen DHAMERE
Metsgaders Sijntke SPEECKAERT wdwe bleven achter Laureyns VAN PARIJS d'aude, te kennen
ghevende dat zij vercocht hebben an Herman VAN DER VENNET fs. Jans Burchmeester van de
lande van Nevele twee partijen landts tsaemen groot vijf ghemeten ende 32 roeden ligghende in
de prochie van Dronghene oost de doomanstrate zuyt dhoirs Matthijs MESTDACH west Jan DE
CUYPERE ende noort Pieter DE DOBBELEERE, de weduwe Pieter VAN HOOTEGHEM ende
dhoirs van Maurus VAN PARIJS . . .
...
...
16de oct. 1649
----------------------------------------------Compareerden in persoone Marten DOBBELEERE fs. Laureyns metsgaders fo 106
Christoffels ende Pieter DE DOBBELEERE fii Laureyns voornomt bij ghetijdighe aude aude van
bet den 25 jaeren haerlieder zelfs zijnde, Jan RUTSAERT ende met hem bij zijnen consente
Magdeleene DOBBELEERE zijne huysvrauwe, Janneke DOBBELEERE wdwe van Michiel VAN
MULLEM ende Pieter SCHELSTRATE als voocht over de weesen van Laureyns DOBBELEERE
de welcke hebben gherenunchiert ende gheabandoneert bij consente ende dancke van dheer Hubert
DE SCHEPPERE te desen present alsulck een behuyst hofstedeke mette cattheylen daerop staende
groot een alf ghemet 30 roeden gheleghen binnen dese prochie zuyt oost sheeren strate, west den
prelaet van Dronghene ende noort dhoirs van Lowijs VAN DER CRUYCEN, nu den procureur
PREUT ende ditte in afquictijnghe van een rente van 3 £ gr. tsiaers den penninck 16e mette
verachterthede van diere verschenen tot den dagh van hedent . . .
10de 9bre 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Gheert DIERICK fs. Daniel welcken comparant fo 106v
verclaert ontfanghen thebben van Jacques BONNE de jonghe coopman woonende binnen de stede
van Ghendt de somme van 48 £ gr. voor welcke somme hij comparant belooft jaerlicx te ghelden
een rente van 3 £ gr. tsiaers den penninck 16e eeuwelick ende erfvelick . . . . . .
Stelt voor staende ende blijfvende zeker een behuysde hofstede groot 400 roeden gheleghen in de
prochie van Dronghene an den mijlsteen op den heirwech van Deynse bij hem DIERICX corts
ghecocht jeghens Simoen DE VOGHELAERE als voocht over de weese Simoen VAN DAMME
belast met 10 sch. gr. tsiaers an de aermen van de kercke van Dronghene 10de 9bre. 1649
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Compareerde in persoone Guillaeme ende Betke DE BREYDELE fii Cornelis
fo 107
zoo over hun zelven als in desen vervanghende ende hemlieden sterckmaeckende over haerlieder
consorten ende medehoirs van hunne vadere de welcke kendden deuchdelick vercocht thebben an
Pieter GOETHALS fs. Frans een behuysde hofstede mette lande daermede gaende groot tsamen
een bunder gheleghen in een block binnen dese prochie van Dronghene zuyt oost den coopere
west de strate ende noort de weesen van Pieter GOETHALS . . .
18de 9bre 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Philip VINCENT fs. Frans den welcken verclaert fo 110
op den 4de july 1649 vercocht thebben an Pieter DE SCHEPPERE de rechte heelft van een stuck
landts groot int gheheele twee bunderen danof d'ander heelft competeert de weesen van Gillis
VAN KERREBROUCK
...
...
17de dec. 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DE RUYTERE fs. Gheerts met hem bij zijnen fo 110v
consente ende authorisatie Mayke DE VREESE fa. Karels zijne ghesellenede te kennen ghevende
dat zij ontfanghen hebben van Joe Anna HEYLINCK religieuse in Wenemaers hospitael tot Ghendt
op Ste Pharahildenplaetse de somme van 32 £ gr. vlaemsch in goeden ghevalueerden permissie
ghelde scheldende de voornomde Joe daervoor deuchdelick quycte passerende dese voor quyctantie
belooft daervooren te betaelen een eerfvelicke losrente van 2 £ gr. tsiaers den penninck 16e
innegaende date deser den 22ste dec. 1649 ende vallende voor teerste jaer 1650 . . . . . .
Stelt voor staende ende blijfvende zeker een haerlieder behuysde hofstede gheleghen binnen dese
prochie ontrent de brouckstrate groot een ghemet
...
...
22ste dec. 1649
----------------------------------------------Kennelick zij allen lieden die dese presente letteren zullen zien ofte hooren fo 111
lesen Ampman Burchmeester ende Schepenen van de prochie van Dronghene in persoone Joos
VAN DEN BERGHE fs. Robbrecht die verclaerde wel ende deuchdelick vercocht thebben an
Adriaen VAN RENTERGHEM alsulck een derde paert deel actie ende recht als den vercooper
vercreghen heeft van Laureyns DE VREESE ter causen van zijne huysvrauwe in een bulck landts
achter de boschkeete in den wijck van luchteren oost Maurus VAN HOOTEGHEM met consorten
west Gheert SCHELSTRATE ende noort de weesen Joos DE RIDDERE groot int gheheele een
alf bundere, toebehoort hebbende Andries VAN HAVERBEKE ter causen van zijne huysvrauwe
Lievijne TEMMERMAN beede deser werelt overleden danof het een derde deel toebehoort de
voorseyde weese ende het resterende 3de deel Pieter VAN DEN HEEDE ter causen Tanneke VAN
HAVERBEKE zijne huysvrauwe
...
...
22ste Xbre(dec) 1649
----------------------------------------------Compareerde in persoone de wdwe van Gillis HYDE alsnoch zittende ten fo 112v
sterfhuyse van haeren man in baten ende commeren te kennen ghevende dat zij deuchdelick
belanct staet an Joe Anna ROGGHEMAN wdwe van Sr. Abraham VAN DE STEENE de somme
van 19 £ 4 sch. 8 gr. over landpacht van de jaeren 1642, 1643 ende 1644 par acte ten laste van de
comparante vercreghen op den 9de sept. 1648 daervooren zij de zelve scomparante goederen ende
landen was decreterende
...
...
12de jan. 1650
----------------------------------------------Compareerde voor mij Adriaen VAN DEN BROUCKE openbaer notaris tot fo 113v
Ghendt ter presentie van de ghetuyghen Baudwijn DE BOSSCHERE fs. Willems ende met hem
Willemijntke VAN DER CRUYCEN fa. Adriaens te vooren wdwe van Jan STEPPE, van haeren
mans versterfte zittende in baten ende commeren midts de renunchiatie bij de apparentste hoirs
voor Schepenen van Scheldewiendeke in daten 17de febr. ende 16de maerte 1649 onderteeckent
SPEECKAERT alhier ghesien, welcke comparanten verclaeren vercocht thebben tot proffijcte
van Sr. Dominicus ROGGHEMAN een partije meersch groot vier ghemeten 40 roeden ligghende
in twee parcheelen op de prochie van Afsne daervan d'eerste partije groot is 941 roeden ende de
tweede 309 roeden ghenaemt ooc hoymeersch ligghende beyde partijen ommegracht an elckander
ghebruyckt bij Jan ende Laureyns DE WAGHENAERE noort den prelaet van Ste Pieters oost
dhoirs Christiaen VAN DE GUCHTE zuyt dhoirs van Frans VAN PETEGHEM west Frans ende
Pieter VAN DER LEYEN, oost dhoirs PETEGHEM voornomt ende west den voorseyden
prelaet . . .
...
...
29ste oct. 1649
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Supplierende verthoont reverentelick Jan BOSSERIER in huwelick hebbende
fo 114v
Pierijntke VAN DER CRUYCEN fa. Gheerts te kennen ghevende dat hij ten sterfhuyse van
Laureyns DE SCHUYTERE haeren 1ste man was alsnoch is zittende in commeren ende baten ende
belast is met vele schulden namentlick de wdwe Pieter DIERICK met een rente van 20 sch. gr.
tsiaers den pennicnk 16e ende 12 sch. 6 gr. an den Ampman van deser prochie par obligatie ende
12 sch. 6 gr. an Lowijs VAN DER CRUYCEN ooc par obligatie metsgaders andere vlieghende
schulden ende gheene middelen hebbende omme de selve schulden te betaelen dan alleenlick de
behuysde hofstede de ghonne Pierijntke VAN DER CRUYCEN toebehoort bij den overlijden
van haeren vader ende moeder gheleghen in de schuyterstrate
...
9de febr. 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan ende Elisabeth CORNELIS fii Gheerts de
fo 116
welcke verclaeren vercocht thebben an Charles VAN DE GUCHTE Bailliu van dese prochie die
kent ghecocht thebben alsulck recht cause ende actie als hemlieden vercoopers elc over een 3de
stacke is competerende in 400 roeden meersch gheleghen in de heerlickhede van Overmeersch
in den hoomeersch herlieder beede ghesuccedeert ende verstorfven bij den overlijden van Janneke
VAN DER LEYEN haerlieder moedere ligghende alsnoch onverscheeden ende onverdeelt mette
ghemeene hoirs van wijlent Jan DE SCHEPPERE, oost dhoirs van Jan STEPPE suyt west ende
noort de abdije van Ste Pieters nevens Ghendt
...
...
13de febr. 1649
----------------------------------------------Supplierende verthoont Pieter BUNDERVOET fs. Jacques voocht van de fo 117
weesen van wijlent Elisabeth BUNDERVOET gheprocreert bij Antheunis VAN HOUCKE die
hoirs zijn neffens andere van den voorseyden wijlent Jacques ende wijlent Pierijntke DE
DOBBELEERE haerlieder grootvader ende grootmoeder dat de selve achterghelaeten hebben een
behuysde hofstede binnen Baerle groot een ghemet ende 7 roeden ghehauden van den heere VAN
ANVIJN, metsgaders 200 roeden lants ghenaemt tlanghe ventke binnen dese prochie ghehauden
van den voorseyden heere VAN ANVIJN ende eenen bulck landts ghenaemt den ventbulck binnen
dese prochie groot een audt bundere ghehauden van den heere marquys van Deynse . . .
Soo heeft hij suppliant zoo over hem selven als trecht hebbende
van Jan zijnen broedere ende
Pierijntke zijne sustere metsgaders neffens hem Lieven zijnen broedere ende Maren NEERINCK
thuwelick hebbende Josijne BUNDERVOET . . .
...
12de jan. 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE WEERT fs. Gillis te kennen ghevende dat
fo 118v
bij den SVG alhier ghepassert op den 25ste febr. 1627 belooft heeft op te legghen ende betaelen an
Pierijntke DE WEERT zijne dochter gheprocreert bij Janneke VAN LEEUWE fa. Jans de somme
van 16 £ gr. over haer ghereet moederlick goet ende alsoo tvoornomde Pierijntke ghetraut is met
Gheert DE MEYERE fs. Pieters . . .
...
...
23ste febr. 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter VAN LAKE fs. Jans metsgaders Jan
fo 120
HEYNDRICX fs. Pieters welcke verclaeren vercocht thebben an Joos DE MUYTERE fs. Lievens
een partije landts groot twee ghemeten voor de somme van 560 guldens vlaemsch ghelt courant te
betaelen ten daghe van de erfvenise ende 2 £ gr. voor svercoopers huysvrauwe metsgaders 20 sch.
gr. ter tafele, welcke partije is gheleghen an het langhe bulcxken in den wijck van halewijn oost de
strate, zuyt den prelaet van Dronghene . . .
...
11de febr. 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone de wdwe van Denijs VAN DEN BERGHE
fo 120v
zittende in bate ende commeren de welcke verclaert vercocht thebben an Pieter DE VREESE fs.
Lievens een behuyst hofstedeke mette cattheylen daerop staende groot met een bulcxke daer
neffens ontrent een ghemet, zuyt Lieven DE VREESE, west den vaerentdriesch noort Laureyns
VAN DEN EECKE ende oost den coopere. Item een partije landts groot een alf bundere, west
mijn heere VAN WASSENHOVE noort den herwech ende zuyt den Ampman van Dronghene
welcke partij belast is jaerlicx met 10 meukens coorne an de heerelickhede van jacqueloodt
Item ende ten leste een partije landts groot 100 roeden ligghende in een stuck van 200 roeden
ghemeene met de weduwe die d'ander heelft is competerende ghenaemt het kerstelaerke west
Gheert HYDE ende oost de voetweghel
...
...
23ste maerte 1650
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Compareerde in persoone Gheert DE MEYERE fs. Pieters metsgaders
fo 121
Pierijntke DE WEERT fa. Pieters zijne huysvrauwe welcke comparanten verclaeren vercocht
thebben an Pieter VAN LOKENE voor hem ofte zijnen commandt het 4de deel deurgaende van
een hofstede gheleghen in den wijck van halewijn noort oost ende zuyt sheeren strate west
Pierijntke COCHUYT ende Lieven VAN LEEUWE, nu ghebruyckt bij de wdwe Gheert VAN
LEEUWE ligghende ghemeene mette voornomde ghebruycsterigghe ghelijck hij 1ste comparant
ooc ter causen zijnder huysvrauwe ooc vercoopt an den voornomden VAN LOKENE het vierde
deel van een bulcxke zaeylant gheleghen an de zelve hofstede anden westcant, welcke partijen
niets anders belast zijn dan met cleene heerelicke ende kerckelicke renten alster van aude tijde
vuytghegaen hebben . . .
...
...
23ste febr. 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan COCHUYT ende Petronelle COCHUYT
fo 121v
zijne sustere welcke ghemeene ende onverdeelt waeren in een behuysde hofstede gheleghen in
den wijck van halewijn oost de strate, zuyt een partije zaeylandt mette voorgaende hofstede oock
ghemeene, west Baven MINCKE, noort Lieven VAN DER STICHELE ende ten 3de in een partije
cauterlandt groot 300 roeden oost daeranne ghelandt Jan GOETHALS zuyt Pieter VAN HECKE
noort dhoirs van Cathelijne HELAUT ende noort de wdwe VAN DE STEENE . . .
Pierijntke COCHUYT is wdwe van Gheert VAN LEEUWE . . .
23ste febr. 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Gheerolf HYDE metsgaders Lieven HYDE fii
fo 122v
Gheerolf de welcke verclaeren vercocht thebben an Pieter COCHUYT fs. Lievens zulck part ende
deel als hemlieden verstorfven is bij den overlijden van haerlieder suster Vyntke HYDE van
haerlieder part ende deel van een stuck landts ghenaemt s'graven broecke groot 500 roeden ofte
daerontrent, waervan den voornomden COCHUYT heeft de wederdeelen met de weese van Joos
HYDE, noort Jan BLIJGAERT oost het straetke van het Godshuys van poortackere ende west
dhoirs van Pieter FIERAERT. Item van ghelijcke over haerlieder part van lande als den voornomde
Gheert ende Lieven HYDE competeert in een stuck ghenaemt den crappoen, groot 400 roeden
waervan den cooper van stonden an int ghebruyck comen zal ende het voorgaende ghebruyck van
de voornomde pacht scheldende den comparant quycte met zijne coopsomme, west de calene
zuyt dhoirs Gheert VAN LAKE oost Jan VAN DEN HAUTE ende noort dhoirs van Joachim DE
SADELEER . . .
...
...
...
23ste febr. 1650
----------------------------------------------Ten versoucke van Laureyns VAN PARIJS fs. Maurus als voocht van
fo 124
Elisabeth VAN PARIJS fa. Lieven ende in de selve qualiteyt crediteur van wijlent Joos COCHUYT
thuwelick ghehadt hebbende de wdwe van den zelven Lieven VAN PARIJS wort wettelick verbodt
clachte ende interdictie ghedaen ten fine zij hemlieden niet en verworderen te staene over eenighe
vercoopijnghe belastijnghe erfvenisse ofte onterfvenisse van een behuysde hofstede mette catheylen
daermede gaende ligghende in den wijck van halewijn
...
...
23ste maerte 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Lievine VAN HELLEWEGHE fa. Charels wdwe fo 125
van Gheert VERCRUYCEN fs. Gheerts de welcke verclaert vercocht thebben een partije landts an
Carel DE BUCK fs. Pieters ghenaemt den bruynen bosch, groot ontrent 100 roeden oost daeranne
ghelant den zelven Carel DE BUCK zuyt Oratio BERTELLI west ende noort Lareyns GOETHALS
anders niet belast dan met cleene penninck renten
...
...
6de april 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Elisabeth CORNELIS fa. Gheerts wdwe van Gillis
fo 125v
HYDE welcke comparante verclaerde vercocht thebben an Jan DE BAETS fs. Jans een partije
landts groot 200 roeden haer competerende bij versterfte van Jacquemijne VAN DER LEYEN
haere moeder, gheleghen op den cappelackere oost de gracht van den keyskant zuyt dhoirs van Jan
DE SCHEPPERE, west Jan VAN DER VENNET ende noort Jan VARISELE belast an den heere
marquys van Deynse met alsulcke heerlicke renten alster van auden tijden vuytte ghegaen heeft die
de vercooperigghe zuyveren moet totten daghe van de erfvenisse eenen pattacon an Hans HYDE
haeren sone ende 20 sch. gr. ter tafele
...
...
...
6de april 1650
-----------------------------------------------
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Janneke COCHUYT fa. Lievens, overl. Dronghene 23ste maerte 1649
(fo 127v)
ste
Wdwe in (1 x) van Jan VAN KERREBROUCK
K.(1ste x): Marten, Lievine VAN KERREBROUCK
Hr.:(2de x): Guille DE MEYERE
K.(2de x): Andriesijne DE MEYERE
V.P.: Gillis VAN KERREBROUCK ende V.M.: Jan COCHUYT
Gronden van erfven gheconquesteert met Jan VAN KERREBROUCK
150 roeden maeymeersch in Dronghene in den booris noort de Callen oost Frans DE MEYER
ende west dhoirs Joos VAN DER STICHELE belast an den heere VAN ANVIJN
150 roeden maeymeersch in den zelven booris noort de callen ende dhoirs Marten LIJBAERT
125 roeden meersch gheleghen in den hooghen bulck an het veer van Dronghene oost dhoirs van
Pieter CALLOOT west Pieter VERLEYEN
Gronden van erfven gheconquesteert tusschen Guillame DE MEYERE ende d’overledene
Een behuysde hofstede in Dronghene groot 200 roeden, oost den Slindonckdriesch ende zuyt
west Gillis VAN KERREBROUCK fs. Guillame
Een partije zaeylant groot 500 roeden oost de hofstede ende noort het Godshuys van poortackere
Noch een partije zaylandt ghenaempt de Bijloke groot 600 roeden 6de april 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Lowijs DE WULF fs. Pieters die verclaert
fo 129
ontfanghen thebben van Sr. Laureyns SCHELSTRATE fs. Joos coopman in Ghendt de somme van
24 £ gr. in goeden ghevalueerden permissie ghelde, scheldende hem daervan quycte waervooren
hij comparant tot proffijcte van den voornomden SCHELSTRATE zijne hoirs ende naercommers
jaerlicx belooft te ghelden ende betaelen eene rente van 30 sch. gr. tsiaers den penninck 16e danof
dat teerste jaer innegaen zal hedent date deser ende verschijnen ten ghelijcke daghe 1651 ende
alsoo voorts tot drij jaeren gheduerende als wanneer hij comparant de voornomde rente belooft te
lossen ofte souffisantelick te besetten op goet souffisant dobbel beset
...
...
Een blijfvende zeker ghestelt op een zijn behuysde hofstede gheleghen in de beecstrate groot 200
roeden oost daeranne ghelant Gheert DE WULF west Lieven VINCENT ende noort de beecstrate
anders niet belast dan met alsulcke heerelicke ende kerckelicke renten alster van auden tijde vuyt
ghegaen hebben in proffijcte van den heere marquys van Deynse . . . 6de april 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Gheert SCHELSTRATE ende Jan VAN HEE
fo 130v
voochden van de 2 onderjaerighe weesen van Lieven SCHELSTRATE gheprocreert bij Gillijntke
VAN DEN HEEDE exhiberende alhier seker requeste mette marginele appostille daerop verleent
in date 27ste april 1650 onderteeckent P. DE GRUUTERE te desen ghesien ende ghelesen . . .
Supplierende verthooghen reverentelick Gheert SCHELSTRATE ende Jan VAN HEE te kennen
ghevende hoe dat zij ten proffijcte van de weesen hebben ghecocht jeghens Jan DE GRAVE alle
zijne actie ende recht over zijn blat van bijleve dat hij is competerende in alle de gronden ende
cattheylen die hem zijn verstorfven bij den overlijden van Gillijntke VAN HEE, de weesen moeder
was, welcke zij voochden hebben ghedaen inghevolghe van het contract annex hiermede gaende
ende zij voochden niet en zijn gheauthoriseert omme dese bijleve ende cattheylen te coopen ten
proffijcte van de weesen redene dat de verthoonders haerlieden zijn kerende tot ulieden, dat ulieden
zoude believen de supplianten te authoriseren het zelve ten proffijcte van de weesen, beter ghedaen
dan ghelaeten ende het zelve te moghen passeren
...
...
27ste april 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DHONDT fs. Adriaens ende Margarete
fo 131v
VAN BEVEREN zijne huysvrauwe de welcke verclaeren ontfanghen thebben van Joe Anna ende
Joanna VAN DER LINDEN ghesteede beghinnen tsinte Lijsbetten binnen Ghendt de somme van
16 £ gr. vlaemsch in goeden permissie ghelde scheldende haerlieden danof quicte ende dienende
voor absolute quictantie ende daervooren te betalen eene rente van 20 sch. gr. tsiaers innegaende
den 12de meye 1650 danof het 1ste jaer zal verschijnen ten ghelijcke daghe 1651 ende alsoo voorts
van jaere te jaere eeuwelick ende erfvelick totter lossijnghe van diere. . .
...
De voornomde rente beset op een behuysde hofstede groot 200 roeden gheleghen op Dronghene
zuyt de strate oost den herwech naer Dronghene noort mijn heere MESMACKERE ende zuyt
Lieven CORIJN ghebruyckt bij den comparant
...
...
11de meye 1650
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Compareerde in persoone Balthasar DE RIJCKE fs. Jans machtich bij
fo 132v
procuratie over Olivier DE RIJCKE zijnen broeder de welcke exhibeerde zeker coppmanschap
van een meersch te desen ghesien ende ghelesen ende den inhauden hiernaer volght
Hedent den 28ste april 1650 heeft Sr. Olivier DE RIJCKE fs. Jans vercocht tot proffijcte van dhr.
Maurus VAN DE KERCHOVE een partije meersch groot een ghemet gheleghen in de prochie
van Dronghene in den wijck van de asselt daerment noemt d'achterste blaermeersch in de vijf
ghemeten west de bunten zuyt Sr. Franchois AUDENROGGHE den comparant toecommende
bij successie van zijnen vader . . .
...
...
11de meye 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Balthasar DE RIJCKE zoo over hem zelven als fo 133v
machtich bij procuratie over Olivier DE RIJCKE zijnen broeder van daten 5de meye 1650
onderteeckent Olivier DE RIJCKE mij present Pieter HOSTE te desen ghesien ende ghelesen
metsgaders Gillis DE BAETS zoo over hem selven ende als machtich over Juliane DE RIJCKE
zijne huysvrauwe bij procuratie van daten 25ste meye 1650 onderteeckent Juliane DE RIJCKE
De welcke verclaerden vercocht thebben vercocht thebben an Sieur Jan DE SMET een partije
meersch groot een alf bunder gheleghen binnen de prochie van Dronghene oost den h. Gheest van
Dronghene zuyt de chartreusen binnen Ghendt west de sleehaghe ende noort den coopere, de
vercoopers toecommende bij vuytcoop ghedaen jeghens Marie DE RIJCKE haerlieder sustere.
Desen coop is ghedaen voor de somme van 87 £ gr. . . .
...
25ste meye 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Joos DE KESELE fs. Laureyns metsgaders
fo 134v
Elisabeth VAN DE VOORDE zijne huysvrauwe de welcke verclaeren vercocht thebben an
Pieter DE VREESE fs. Gheerts een partije landt ende meersch hem vercooper competerende ter
causen ende overlijden van Elisabeth HOSTE desen vercoopers huysvrauwen moeder gheweest
gheleghen op den wijck van de schuyterstrate tsamen groot 245 roeden
25ste meye 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan PHILIPPIJ in huwelick hebbende
fo 135
Joe Catharina DE VLEESCHAUWERE, als voocht over Steven, Gillis Nicquette gheprocreert bij
Joe Walburghe DE VLEESCHAUWERE conforme zeker instrument notariael van date 2de april
1650 bij hem alhier gheexhibeert onderteeckent Nicquete. Te desen ooc ghelesen ende ghesien Joe
Franchoise DE VLEESCHAUWERE ghesteede beghijntke int groot begijnhof van St Lijsbette in
Ghendt, Sr. Niclaeis VAN DEN HAUTE met Joe Anna DE VLEESCHAUWERE zijn huysvrauwe
alle als hoirs van Joe Catharine VILAIN haerlieder moeder wdwe van dheer Michiel DE
VLEESCHAUWERE in wiens sterfhuys zij is ghebleven in bate ende commere metsgaders Joe
Jorijne Marie DE VLEESCHAUWERE ooc ghesteede begijntke int zelve hof als gbeghifte van
tderde van de voorseyde Joe VILAIN haere moeder de welcke verclaeren op den 16de meye 1650
vercocht thebben aen Joe Walburghe BRAKELMAN wdwe van den advocaet Mr. Pieter
VERBRECHT die midts desen oock kendt ghecocht thebben een haerlieden alf deel in een behuyst
pacht goet groot ontrent de 12 bunderen metten vuytplant daermede gaende gheleghen in Dronghen
op den wijck van luchteren ghenaemt tgoet ter velden . . .
...
27ste meye 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Adriaen ARNAUTS fs. Jans den welcken
fo 136
verclaert ontfanghen thebben van Joe Margriete VAN DEN HAUTE fa. Gillis in Ghendt de somme
van 40 £ gr. in goeden ghevalueerden permissie ghelde scheldende haer daervan bij desen quycte
waervooren hij comparant tot proffijcte van de voornomde Joe haere hoirs ende naercommers
jaerlicx belooft te ghelden ende betalen een rente van 2 £ 10 sch. gr. tsiaers den penninck 16e danof
dat teerste jaer innegaende sal hedent daghe deser ende verschijnen ten ghelijcke daghe 1651 ende
alsoo voorts tot drij jaeren gheduerende als wanneer hij comparant de rente belooft te lossen. . .
Den comparant heeft de rente in seker ghestelt in vorme van een staende ende blijfvende zekere
eene behuysde hofstede gheleghen binnen de vierheckenen hem toecommende bij coope van Jan
VAN DEN BREMT conforme de wettelichede danof zijnde van daten 29ste april 1637.
Item een zeker huyseke met 36 roeden erfve ende bogaert ooc gheleghen in veirheckenen noort den
prelaet van Dronghene hem comparant toebehoorende bij coope van Jor Jan VAN LAKE Ampman
der stede van Ghendt . . .
...
...
2de juny 1650
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Compareerde in persoone Laureyns DE VREESE fs. Lievens metsgaders
fo 136v
mayke VAN HAVERBEKE zijne huysvrauwe te kennen ghevende dat zij schuldich zijn an Jan
DE WITTE fs. Guillaeme een rente van 2£ gr. tsiaers losselic den penninck 16e vallende telckens
kerstmesse wesende beset op een behuysde hofstede groot in erfven 200 roeden ligghende
ghescheden ende verdeelt jeghens Jan VAN HAVERBEKE ende Pieter VAN DEN HEEDE in
Dronghene int gheweste luchteren oost ende zuyt Pieter VAN HAVERBEKE west Adriaen
DENIJS met zijn leen ende noort de strate . . .
...
15de juny 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Andries DE MEYERE fs. Willems te kennen
fo 137
ghevende bij schriftelicke contracte dat hij bij clopslaghe ende meest biedende de naeste heeft
doen vercoopen een hofstede gheleghen op slindonck driesch, noort oost Jan DE MEYERE, zuyt
den driesch ende west Joe Josijne CALANDT, de voornomde partije jaerlicx belast an den
erfachtighen heere met cleene penninck rente ende an de kercke van Vosselaere . Item noch een
partije landts ghenaemt het eechauten groot twee ghemeten met dheelft van een dreefke op den zuyt
westcant noort west de voornomde Joe Josijne CALANDT, oost den vercooper met alle sorten van
cattheylen op beede de partijen, van welcke partijen cooper bedeghen is Guillaeme DE MEYERE
fs. Adriaens . . .
...
...
15de juny 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter VAN BEVEREN fs. Gheerolf ende Gheert fo 138
VAN BEVEREN fs. Lievens als voochden van de weesen van den zelven Lieven VAN BEVEREN
fs. Gheerolfs metsgaders den 2de comparant oock over hem zelven de welcke kendden lijdden ende
verclaerden bij verhooghijnge meest biedende de naeste zijnde vercocht thebben an dheer Hubert
DE SCHEPPERE Ampman deser prochie zekeren meersch ghenaemt de wilde 312 roeden west de
calene zuyt den secretaris OVERWALE oost den coopere ende noort dhoirs van Pieter DE PAPE
de vercoopers toecommende bij den overlijden van Lieven VAN BEVEREN voornomt anders niet
belast dan mette heerelicke rente van aude tijde daervuyt ghegaen hebbende in proffijcte van den
erfachtighen heere . . .
...
...
...
15de juny 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Laureyns GOETHALS fs. Gheerolfs zoo over hem
fo 138
zelven ende als vader ende voocht over zijn onderjaerighe kinderen die hij gheprocreert heeft bij
Janneken DE CLERCQ, blijckt bij de apostille staende op zeker requeste van date 15de juny 1650
onderteeckent P. DE GRUUTERE te desen ghesien ende ghelesen de welcke verclaersde vercocht
thebben an Jan DE CLERCQ zijnen cosijn dheelft deurgaende van een behuysde hofstede met
ghelijcke heelft van de cattheylen daerop staende groot int gheheele een alf ghemet danof dander
heelft den cooper is competerende, oost den helshouckdriesch zuyt Arendt WITTEVRONGHELE
west de wdwe KERCHOVE ende noort Joos DE WEERT . . .
...
15de juny 1650
----------------------------------------------Supplierende verthoonen reverentelick Pieter VAN DE
GHEHUCHTE fs.
fo 139
Tobias ende Jan COCHUYT voochden van de weesen Jan VAN DE GHEHUCHTE gheprocreert
bij Lievijne DE CUYPERE (scuypers) metsgaders Cornelis NEERMAN fs. Philips als voocht van
Passchijntke NEERMAN zijne dochter die hij verweckt heeft bij Tanneke VAN DE GHEHUCHTE
dat zijlieden van op den 19de april 1650 vercocht hebben an dheer Jacques VAN DER BEKE de drij
deelen van viere van ontrent 400 roeden meersch gheleghen in bourgoyen danof tresterende vierde
bij Pieter DE WULF ende Janneken VAN DE GHEHUCHTE zijn ghesellenede vercocht is voor
ende midts de somme van 100 guldens eens . . .
...
...
17de juny 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Guillaeme DE WULF fs. Adriaens den welcken fo 140
vuyt liefde ende affectie die hij draghende is an Pierijntke DE WULF innocente weese, dochter van
Jan DE WULF scomparants broeder ende ghegheven heeft bij ghifte metter waermer handt diemen
noemt donatione inter vivos een partije landts groot 400 roeden gheleghen binnen dese prochie oost
Noë DE BUYSSCHERE zuyt sheeren strate ende de wdwe ende hoirs van Joos DE WULF, noort
ende west den donateur staende met diversche andere partijen verbonden in eene rente van 3 £ gr.
tsiaers daerinnen den zelven donateur wilt ende begheert dat naer zijn aflijvicheyt de voornomde
beghifte van alsnu voor alsdan danof vrij ende ontsleghen blijft ende de voornomde rente commen
ten laste van zijne hoirs alleene
...
...
...
30ste juny 1650
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Compareerde in persoone Pieter LIPPENS fs. Jans haudere bleven achter fo 141v
Marijncke COCHUYT fa. Jans te kennen ghevende bij schriftelicke contracte dat hij op den
16de febr. 1650 vercocht heeft aen dheer Jacques VAN DER BEKE fs. Frans een partije landts
gheleghen binnen dese prochie groot drij ghemeten, noort tleen Jan DE DOBBELAERE west de
chartreusen in Ghendt zuyt Jacques BEELAERT ende de weduwe van Gheert DE MUYTERE
ende oost den zelven BEELAERT . . .
...
...
30ste juny 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Joos DE KEY fs. Pieters als voocht over
fo 144
Saerke DE MUYTERE innocente weese van wijlent Marten DE MUYTERE bij Janneke HYDE
fa. Antheunis de welcke naer voorgaende authorisatie van Bailliu Burchmeester ende Schepenen
van de heerelichede van Meere als oppervoochden van de selve weese verleent op s'comparants
requeste danof den teneur hier volght van woorde te woorde. Aen mijn heeren Bailliu Burchmeester
ende Schepenen van de heerelichede van Meere, supplierende verrthoont reverentelick Joos DE
KEY fs. Pieters als voocht van Saerke DE MUYTERE innocente weese van wijlent Marten DE
MUYTERE gheprocreert bij Janneke DE MUYTERE ??? fa. Antheunis dat de selve weese
middel consisteert in 2 partijen onder bosch ende landt groot tsamen ontrent 650 roeden ligghende
in Dronghene ende Landeghem niet souffisant zijnde omme haer daermede tonderhauden van ate
dranck cleederen ende andersins . . .
...
...
14de july 1650
----------------------------------------------Den 27ste july 1650 heeft Sr. Anthone VAN DER STRATEN fs. Charels
fo 145
verheven een zijn leen op hem verstorfven ende ghesuccedeert bij den overlijden van Joe Elisabeth
VAN DE PUTTE fa. Lievens wdwe van Anthone VAN DER STRATEN fs. Anthone gheleghen in
dese prochie van Dronghene tusschen het schaubrouckstraetke en de stede daerment noemt Basius
Aelterke, tzelve leen van audts ghenaemt het verberrende ofte schimmelaers groot 800 roeden
ghehauden van den leenhove van Dronghene toebehoorende Mher. Jacques COTREL fs. Mher.
Jan Franchois erfachtich heere van Lessenbosch, Dronghene etc.
----------------------------------------------Hedent desen 19de ougste 1650 bekennen Niclais BELLEMANS ende Joe fo 145
Josijne BAUWENS fa. Jans zijne huysvrauwe zoo over hemlieden selven ende voorts als machtich
bij procuratie van den 16de ougste over Pieter, Cathelijne Barbara ende Anna BAUWENS, voorts
over Jan DU RE ende Janneke BAUWENS zijne huysvrauwe metsgaders over Guillaeme DE
BACKER ende Marie BAUWENS ooc zijne huysvrauwe alle hoirs van den voornomden Jan
BAUWENS gheprocreert bij Cathelijne DHERDE wel ende deuchdelick vercocht hebben an Jan
DE CONINCK advocaet in den raedt van Vlaenderen zeker behuysde hofstede gheleghen in de
prochie van Dronghene op den vaerentdriesch oost de naervolghende partije zuyt den voorseyden
vaerentdriesch west Guillaeme DE VREESE groot 170 roeden. Noch een stuck landts gheleghen
neffens de hofstede groot 500 roeden oost Gillis WIEME zuyt den vaerentdriesch west ende noort
de hofstede. Noch een stuck landts ghenaemt Bollaerts bilck noort oost het meulestraetke zuyt
Lieven AERTS ende Frans VOLLAERT west Barbara SMETS groot 747 roeden. Noch een stuck
lants ghenaemt de vijf ghemeten oost de voorschreven partije van 500 roeden ende den voornomden
Guillaeme DE VREESE ende west het meulestraetke . . .
...
19de ougste 1650
----------------------------------------------Supplierende verthoont reverentelick Gillis ICQUET fs. Lievens aut ontrent fo 147v
de 23 jaeren hoe dat hij onlancx vercocht heeft an Amandt ICQUET fs. Gillis een behuyst ende
beplant hofstedeke groot 57 roeden gheleghen binnen dese prochie scheedende op theexke van den
hove naest den cautere op een helstruyck te vooren een opgaende wulghe ende dat voor de somme
van 7 £ 13 sch. 4 gr. principael . . .
...
...
5de oct. 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Joos DE POORTERE fs. Joos ende met hem
fo 148
Lievijne MUYSHONDT fa. Jooris zijne huysvrauwe welcke comparanten verclaerden ontfanghen
thebben van broeder Jan VAN DEN DRIESSCHE pater van tclooster van de Alexianen deser stede
de somme van 96 £ gr. scheldende hem danof quycte ende dient dese voor absolute quyctantie
daervooren zij beloven te betalen een rente van 6 £ gr. tsiaers den penninck 16e . . . . . .
Een blijfvende zeker ghestelt op gronden van erfven en huysen ghestaen in Dronghene an Basbeke
driesch . . .
...
...
...
19de oct. 1650
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Compareerde in persoone Pieter WITTEVRONGHELE fs. Joos als machtich
fo 149
bij procuratie over de ghemeene hoirs van Guillaeme VAN KERREBROUCK ende Syntke DE
BAETS zijne huysvrauwe te kennen ghevende dat alsoo hij meest bieden de naeste zijnde ende
met twee distincte clopslaghen danof den 1ste gheschiet is den 2de juny 1649 ende den 2de ende
leste den 16de der zelver maent ende jaer vercocht heeft ende als lesten verhogher bleven is op Sr.
Charels DE SMET voor de somme van 28 £ gr. de naervolghende partijen van goede, alvooren
de keuckene met het caefghelandt, weefcamere, bottelrije, metsgaders het 4de deel van de grondt
van een behuysde hofstede mette boomen groot 66 roeden ende de gheheele hofstede 363 roeden
zonder den vuytplant danof tot een 4de part hiermede vercocht wort gheleghen an slindonck driesch
toebehoorende Pieter WILLEMS causa uxoris volghende de vercavelijnghe danof zijnde ende dat
op de naervolghende conditien
...
...
...
Daniel VAN KERREBROUCK fs. Guillaeme voornomt
...
19de oct. 1650
----------------------------------------------Supplierende verthoone reverentelick Gheerolf PIJFROEN ende Hans
fo 151
COCHUYT als voochden van de weesen van Pieter COCHUYT metsgaders van Joos COCHUYT
ende van Joos HYDE fs. Willems hoe dat hemlieden tsamen competeren een behuyst hofstedeken
groot ontrent een ghemet gheleghen op den wijck van halewijn twelcke de supplianten van intentie
zijn te verkoopen omme de groote reparatien die moeten ghedaen worden ende dat elck daerinne
maer een cleen deelke is competerende zoo dat daervan luttel gheproffijcteert wort . . .
Als lesten verhoogher bleven is op Gheert SPEECKAERT . . .
6de april 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter VAN LAKE fs. Jans, Jan HEINDRICX fs. fo 151v
Philips met Mayke VAN LAKE fa. Jans zijne huysvrauwe, metsgaders Jan BLIJAERT fs. Pieter
welcke voornomde comparanten verclaerden vercocht thebben an Heyndrick ZOETE fs. Frans
dheelft deurgaende van een stuck landts gheleghen binnen de prochie van Dronghene groot int
gheheele vier ghemeten, danof d'ander heelft competeert den comparant ende is ghenaemt de
langhe schooten oost den coopere mette wederheelft zuyt het lanckschootstraetke noort den bosch
van de hoirs BRAKELMAN . . .
...
...
2de 9bre 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Elisabeth VAN RAVESCHOOT wdwe van
fo 152
Matthijs MESTDACH te kennen ghevende dat zij vuyt haeren name door hare sonen heeft doen
oplichten ende ontfanghen van Mr. Joos DHONDT in daten 18de july 1648 de somme van 16 £ gr.
metsgaders op den 29ste sept. 1650 ghelijcke somme van 16 £ gr. beloopende tsamen ter somme
van 32 £ gr. scheldende hem daervan quycte waervooren zij comparante tot proffijcte van den
voornomden DHONDT zijne hoirs ende naercommers belooft te betalen eene rente van 2 £ gr.
tsiaers den penninck 16e danof dat het 1ste jaer innegaende is en 29ste sept. . . .
...
De voornomde rente verbonden in vorme van een staende sekere ghestelt met vier ghemeten zaey
landt gheleghen int noorthautsche, noort de strate zuyt ende west de kinderen van Jan LIJBAERT
fs. Jans rentende de voornomde partije an den heer marcquys van Deynse, anders niet belast dan
met alsulcke heerelicke ende kerckelicke renten alster van auden tijde vuytghegaen hebben zonder
meer commers
...
...
...
7de 9bre 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Charels VAN DE GUCHTE Bailliu deser prochie
fo 152v
als machtich over Francijnke VAN DE VOORDE ter eender zijde ende Mattheus HOSTE ter
ander als nalinck exhiberende alhier zeker instrument notariael date 29ste juny 1647 . . .
Voor mij Loys BLANCQUAERT openbaer notaris in Ghendt residerende is ghecompareert
Francijnke VAN DE VOORDE wdwe van Jan DE KESELE woonende tot Dronghene te kennen
ghevende de selve comparante dat alsoo sij jaerlicx is gheldende verkent ende gheconstitueert
heeft tot proffijcte van Jan HUDGEBAUT hoir van wijlent Cathelijne VAN DAMME huysvrauwe
was van Joos ROELS een erfvelicke losrente van 15 sch. gr. tsiaers den penninck 16e ende die beset
ende gheipotecqueert is op seker partije van lande groot een alf ghemet onbegrepen gheleghen in
de prochie van Dronghene in de schuyterstrate oost Lieven DE KESELE noort dhoirs Pieter VAN
EECHAUTE verachtert tsedert de voorseyde constitutie ende de middelen niet en heeft om
d'achterstellen te betalen soo heeft sij tvoorseyde stuck landts tot behouve ende proffijcte van den
voornomden HUDGEBAUT vercocht . . .
...
16de 9bre 1650
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Compareerde Mr. Alexander DE VISCH, neffens hem Jacques VAN DE
fo 155v
MOORTELE welcke comparanten kennen vercocht te hebben an Jan WEST daer neffens oock
comparerende, dheelft deurgaende van een hofstedeken ende lande daermede gaende groot int
gheheele acht ghemeten danof den 2de comparant d'ander heelft hier te vooren ghecocht heeft
jeghens de kinderen van den voorseyden VAN DE MOORTELE ligghende in de vijf ringhen
strate tot Haeltert voor het hof van Pieter RUTTE. Eerst dhofstede metten lande daerrontomme
gheleghen tsamen groot 1000 roeden noort den herwech die loopt van slocx goet naer de vijf
ringhen oost den advocaet Mr. Jacques DHONDT zuyt Gillis PUPPE west theestraetke loopende
van den voorseyden herwech naer happoele, de tweede partije ghenaempt keutensvelt groot 400
roeden, oost den coopere zuyt ende west Pieter RUTTE noort dhoirs DAMAST de derde partije
ghenaemt de cleene cromhaghe oost de selve gronden voorts op alle canten Pieter RUTTE, de
4de partije groot 400 roeden landts oost Pieter DE CLERCQ suyt Balten VERGHEYLE west de
voorgaende partije noort Frans DE VLEESCHAUWERE ofte zijne medehoirs, de 5de partije
ghenaemt messenberch groot 200 roeden oost de voornomden VLEESCHAUWERE zuyt Frans
VAN HECKE ofte zijne weese west den voorseyden coopere noort Jan GOETHALS, den coop
is ghedaen voor de somme van 54 £ gr; courant ghelt . . .
...
5de oct. 1650
----------------------------------------------Ten vervolghe van Pieter RODTS vuyt crachte van acte alhier vercreghen fo 157
naer voorgaende sommatie ende sayssement te coope gheboden is gheweest ter haulche de meest
biedende de naeste zijnde metter branden van drij keerssen een behuyst hofstedeken mette boomen
ende cattheylen daerop staende in de schuyterstrate groot een alf ghemet zuyt daeranne ghelant Jor
Jan VAN SCHEYNGHEN causa uxoris noort de strate oost Segher HYDE ende west den prelaet
van Dronghene competerende den vaguen sterfhuyse van Joos DIERICX fs. Adriaens omme
daeranne te recouvreren de somme van 12 £ gr. over 6 jaeren croys van een rente van 2 £ gr. tsiaers
den penninck 16e op de voornomde goede versekert het 1ste verschenen den 16de jan. 1644 belast in
heerelicke renten ten proffijcte van den heer van Dronghene . . .
19de oct. 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter SUCAET fs. Lievens metsgaders Janneke fo 157v
WIEME fa. Gillis zijne huysvrauwe de welcke verclaeren ontfanghen thebben vuytter handt van
Laureyns SCHELSTRATE coopman in Ghendt over ende vuytten name van Robert PAUWELS
de somme van 128 £ gr. scheldende hem daervan quycte waervooren zij comparanten tot proffijcte
van den voornomden PAUWELS zijne hoirs ende naercommers jaerlicx beloven te betalen eene
rente van 8 £ gr tsiaers de penninck 16e danof dat het 1ste jaer innegaen zal hedent date deser ende
verschijnen ten ghelijcke daghe 1651 ende alsoo voorts tot drij jaeren gheduerende . . .
In vorme van eenen staende ende blijfvende zeker ghestelt de naervolghende partijen. Eerst een
alf bunder landts ligghende op Baerle cautere zuyt den Deynschen wech ende west Joos GRENIER
rentende onder de heerelickhede van Anvijn. Item een ghemet landts ligghende achter de hofstede
op den vaerentdriesch west Jan DOBBELEERE noort de comparanten ende oost dhoirs van Segher.
WIEME. Item 200 roeden landts gheleghen neffens tvoornomde ghemet oost den voornomde Jan
DOBBELEERE. Item een behuysde hofstede daer zij inne woonen groot 75 roeden wesende een
herberghe gheleghen op den vaerentdriesch. Item een partije landts groot een ghemet west d'oost
gracht noort Marten MINNE oost ende zuyt Andries DENIJS . . .
14de dec. 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jacques COPPENS fs. Lievens metsgaders
fo 159
Mayke VAN LOKENE fa. Guillaeme zijne huysvrauwe ende Lieven SPEECKAERT fs. Jans
met Pierijntke VAN LOKENE fa. Guillaeme zijne huysvrauwe de welcke verclaeren vercocht
thebben an Christiaen VAN DE GUCHTE fs. Charels de twee deelen van drijen in twee partijen
landts gheleghen op den wijck van halewijn danof d'eene partije groot is 700 roeden oost den
erfachighen heere van Dronghene zuyt Jan COCHUYT noort west Pieter CORNELIS ende Pieter
PATTIJN ende de tweede partije groot 200 roeden oost Pieter SCHELSTRATE zuyt Philips VAN
LOKENE als pachter west Janneke COPPENS fa. Lievens ende noort den herwech, belast an den
heere van Dronghene met alsulcke heerelicke rente alster van aude tijde vuyt beede de voornomde
twee deelen van drije vuyt ghegaen hebben . . .
Philips VAN LOKENE als nalinck met
belofte van den contracte te volcommen
...
...
1ste dec. 1650
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Compareerde in persoone Pieter CAMPENS fs. Jooris ende Joosijntke BOONE
fo 160
zijne huysvrauwe de welcke verclaeren vercocht thebben an Sr. Jan VAN REYSSCHOOT dheelft
van een hofstede gheleghen in de bruystrate binnen de vierheckenen. Item dheelft van 2 ghemeten
landts gheleghen op den boelenaere oost daeranne ghelandt Pieter COCHUYT noort den prelaet
van Dronghene ende zuyt Jan VERMEERE. Item dheelft van 200 roeden meersch gheleghen inde
asselt daervan d'ander 100 roeden ghebruyct worden bij Jan VERMEERE. Desen coop is ghedaen
voor de somme van 96 £ gr. vlaemsch . . .
...
...
...
14de dec. 1650
----------------------------------------------Gillis DE WULF, overl. Dronghene ca. 1650
fo 160v
He. Lievine DE SMET fa. Cornelis
K.: Pierke, Adriaen, Tanneke ende Janneke DE WULF
V.P.: Jan DE WULF ende Guillame DE SMET
Gronden van erfven commende van s’overleden zijde
Een behuysde hofstede groot 600 roeden in de schuyterstraete oost Mattheus HOSTE zuyt
sheeren straete ende noort den kerckwech van Dronghene
450 roeden meersch in de laecke zuyt Noe DE BUYSSCHERE ende noort Jor Anthone
NIEULANDT. Item 900 roeden landts gheleghen in de schuyterstraete
150 roeden bosch gheleghen in den grooten winckele onverscheen ende onverdeelt met Anthone
HYDE fs. Anthone ende met de weesen van Pieter DE WULF
...
1ste dec. 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Frans VAN RENTERGHEM fs. Stevens ende
fo 163
Petronelle DE SCHUYTERE fa. Philips zijne huysvrauwe de welcke verclaeren vercocht thebben
an Jan DE BAETS fs. Jans een partije landts gheleghen in dese prochie int gheweste ghenaemt
de plancxkens eindende op den paradijs gracht, noort den gracht, oost Gheerolf HYDE zuyt den
wech ende west Adriaen DE JAEGHERE groot 250 roeden, toecommende Petronelle bij versterfte
van haere moeder
...
...
...
16de jan. 1651
----------------------------------------------Compareerde in persoone Petronelle STEUPERAERT lest wdwe van
fo 163v
Adriaen SCHOCKART de welcke verclaerde vercocht thebben an Gillis SPECKAERT een bulck
landts gheleghen in het gheweste van halewijn ghenaempt den nieuwen bulck groot twee ghemeten
voorts is ooc gheconditioneert dat den cooper t'zijnen laste neempt alle heerelicke ende kerckelicke
renten alster van aude tijde vuytghegaen hebben, ligghende den bulck noort an de strate oost zuyt
desen coopere ende west dhoirs Pieter COCHUYT . . .
...
11de jan. 1651
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter VERHEECKE ende Adriaen VAN DAMME
fo 164v
de welcke verclaeren vercocht thebben an Jacques BEELAERT een stuck lants alsoo gheleghen op
beeckstrate cautere oost ende west daeranne ghelant de chartreusen zuyt dhoirs WAESBERGHE
ende noort de beghinnen van Ste Lijsbetten in Ghendt groot 400 roeden ende dit voor de somme
van 28 £ gr. vlaemsch vrij zuyver ghelt te betalen ten daghe van de erfvenisse ende 1 £ gr. voor
vercoopers huysvrauwe ende 10 sch. gr. ter tafele
...
...
Dit alles is ghedaen ter presentie van Jan DOBBELEERE ende Gheerolf DOBEELEERE desen
...
...
...
25ste jan. 1651
29ste meye 1650
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter HYDE fs. Gheerts ende Josijne COCHUYT
fo 165
fa. Martens zijne huysvrauwe de welcke verclaeren vercocht thebben aen Christiaen VAN DE
GUCHTE fs. Charels een partijke lants als hem vercoopere ter causen zijnder huysvrauwe is
competerende bij versterfte van Marten COCHUYT haeren vader gheweest gheleghen binnen de
heerlichede van noorthaut ghenaempt het biesbulcxken groot 300 roeden oost dhoirs van Pieter
VINCENT zuyt Pieter DELVAEL west Herman VAN DER VENNET ende noort dhoirs van
Steven VAN RENTERGHEM belast an den heere van noorthaut met alsulcke heerelicke ende
kerckelicke rente alster van aude tijde vuytghegaen hebben die den vercoopere zuyveren moet
totten daghe van de erfvenisse, voorts is desen coop ghedaen voor ende midts de somme van
33 £ gr. vlaemsch danof hij cooper belooft te betalen in handen van zijnen vercoopere d'een heelft
ten daghe van de erfvenesse ende de resterende 16 £ 10 sch. gr. te meye
eerstcommende binnen
de jaere 1651 . . .
...
...
25ste jan. 1651
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Compareerde in persoone Pieter VERCRUYCEN fs. Gheerts opsetenen
fo 166
deser prochie de welcke verclaerde vercocht thebben an Sr. Noel DE BUYSSCHERE brauwer in
Ghendt een behuyst hofstedeke soo tselve mette fruytboomen doorne haghe ende alle de andere
toebehoorten ghestaen in de schuyterstrate groot 75 roeden, oost den coopere noort den selven
zuyt de strate ende west den vercoopere
...
...
...
8ste febr. 1651
----------------------------------------------Compareerde in persoone de wdwe van Jan MUYSHONDT fs Jans
fo 166v
gheassisteert met Guillaeme DE SMET ende Laureyns DE VREESE voochden van de weesen
van de voornomde wdwe die totte onderschreven vercoopijnghe behoorelick gheauthoriseert zijn
van Burchmeester ende Schepenen als oppervoochden ter eender zijde ende Lieven CORIJN ter
andere exhiberen alhier zeker instrument notariael danof den inhauden hiernaer volght.
Is ghecompareert in persoone Sr. Balthasar CODDE smet te kennen ghevende dat hij voor hem
ofte zijnen commandt ghecocht heeft van Laureyns DE VREESE ende Guillaeme DE SMET als
geauthoriseerde ten sterfhuyse van Jan MUYSHONDT fs. Jans de drij deelen van viere van een
behuysde hofstede gheleghen in Dronghene groot 150 roeden, soo ist dat Sr. Balthasar CODDE
bij dese denomeert zijnen commant te wesen Lieven CORIJN fs. Jans meuleneere tot Dronghene
die ten desen present den coop is accepterende
...
...
8ste febr. 1651
----------------------------------------------Ten versoucke van Gheert SCHELSTRATE fs. Pieters wort staende clachte
fo 171v
ghedaen ten einde zij niet en staen over eenighe onterfvenisse, erfvenisse ofte andere alienatie
van een meersch gheleghen op den wijck van slindonck oost de wdwe Jan VAN DER LINDEN
zuyt ende west Pieter DE MUYTERE groot 400 roeden. Item noch een partije wesende een
gherodt bosschelke ooc gheleghen op den wijck van slindonck palende oost an de calene alle
dese partijen ligghende onverdeelt met Pieter VAN BEVEREN ende de weesen van Baudwijn
VAN BEVEREN haerlieden verstorfven bij het overlijden van Gheerolf VAN BEVEREN ten
waere den doender daerop ghehoort ofte voldaen van de SVG van de weesen van Baudwijn
VAN BEVEREN bij naeme Gheerdine, Janneken ende Liefke VAN BEVEREN gheprocreert bij
Martijnke SCHELSTRATE fa. Pieters overleden binnen de prochie van Aessele ende haerlieden
staet aldaer ghepasseert
...
...
...
22ste febr. 1651
----------------------------------------------Compareerde voor mij Adriaen VAN DEN BROUCKE fs. Joos notaris in fo 174
Ghendt ter presentie van Gheert ende Pieter COCHUYT fii Pieters ende Lievijne DE CUYPERE
woonende in de lande van cadsant de welcke verclaerden vercocht thebben an Marten MINNE fs.
Pieters in Ghendt de twee delen van drije van een hofstede groot 500 roeden danof het 3de deel
toecompt Hans COCHUYT fs. Pieter voornomt ende bij hem bewoont
8ste maerte 1651
----------------------------------------------Jan DE BAETS, overl. Dronghene voor 1651
fo 175
ende Martijnke DE BREEDE oock overl. Dronghen voor 1651
K.: Lievine DE BAETS overjaerighe innocente weese, is eenen zesten stake bedeghen
Jan DE BAETS fs. Jans voornoemt broeder van de weese
Gronden van erfven de weese te cavele ghevallen jeghens haere medehoirs
Eerst een partije landts ghenaemt Paeskens bundere gheleghen int gheweste van de oostgaevere
in de beeckstrate groot 300 roeden oost dhr Jacques VAN DER BEKE zuyt Pieter VAN HECKE
west Joe Josijne CALLANDT ende noort Gheert VAN BEVEREN . . .
Een stuck cauterlant met de boomen ende cattheylen daerop staende gheleghen boven de vier
ghemeten ghenaempt haesken stede groot 332 roeden, wesende thiende vrijdag . . .
Item een rente van 2 £ gr. tsjaers vallende telcken 19de febr. ten lijfve van de weese ende tot laste
van Gheert DE DOBBELEERE fs. Laureyns der weese swaeghere
Item is de voornoemde weese gerecht in het 6de deel deurgaende van 1000 guldens die Adriaen
DE VUYT schuldich is bij contracte van den 3de febr. 1650, over de vercoopijnghe van drij
partijen van lande gheleghen binnen de prochie van Ayghem, danof dander 5 deelen competeerden
de voorseyde weese medehoirs
Zijn zekers ende borghe onder de cle van elc voor andere ende een voor al Jan DOBBELEERE fs.
Gheerts ende Gheeraert DE DOBBELEERE fs. Laureyns . . .
8ste maerte 1651
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Zijn ghecompareert in persoone de wdwe van Baven DE BRAUWERE
fo 176v
ende de wdwe van Guillaeme LOOTENS zittende in baten ende commeren, te kennen ghevende
hoe dat zijlieden bij verhooghe de meest biedende vercocht hebben een hofstede met twee
huysekens ende boomen daerop staende gheleghen in den Helshouckdriesch groot een audt
ghemet oost de Capelrije zuyt den Ghendtwegh west dheer Lieven VAN DE FOREESTE ende
noort den Driesch
...
...
2de nov. 1650
----------------------------------------------Kennelijck zij allen lieden die desen presente letteren zullen zien ofte hooren lesen fo 178
Ampman Burchmeester ende Schepenen van Mher Jacques Cotrel fs. Mher Jan Franchois
erfachtich heere van Lessenbosch prochie Dronghene etc. ende dat van zijnder heerelichede, ende
vierschaere haer bestreckende binnen de voornoemde prochie van Dronghene , doen te weten dat
voor ons comen ende ghecompareert zijn in persoone Gheert SCHELSTRAETE ende Pieter
STANDAERT voochden van de weesen van Lieven DOBBELEERE fs Lieven , exhiberende
alhier zeker request mette marginele appostille daerop verleent van daten 12de january 1651
onderteeckent Pieter VAN DE STEENE te desen ghesien ende ghelesen danof de inhauden hier
van woorde te woorde volght bij Bailliu , Burchmeester ende Schepenen der heerelichede ende
vierschaere van Vinderhaute ende Belsele etc. Supplierende verthooghen reverentelic Gheerolf
SCHELSTRAETE ende Pieter STANDAERT als wettelijcke ghesworen voochden over de hoirs
van Lieven DOBBELEERE fs. Lieven, die hij gheprocreert hadde bij Josijne DE PAPE fa Gheerts
Alsoo den voorseyden DOBBELEERE hem vindt in zware schulden ende lasten ende cleenen
middelen de selve te blusschen ofte betalen ten waere bij eenighe vercoopynghen van eenighe
gronden van ende erfven de welcke zijn gheleghen binnen de prochie van Dronghene bij versterfte
van der weesen moedere , twelcke dat den voornoemden Lieven DOBBELEERE belooft an zijne
vijf audste kinderen tot de somme van 100 £ gr. twelcke dat elcx vindt portie zaude bedraghen
tot de somme van 20 £ gr. , om dies wille dat de voornoemden DOBBELEERE zaude daermede
zijnen wille doen om alle costen ende schaden te schuwen boven dien belooft den voornoemden
DOBBELEERE de hoirs die tot haerlieden selfs zijn , dat hij de selve haerlieden penninghen .
op te leggen , ende laten ontfanghen ende boven desen belooft den selven DOBBELEERE de drij
weesen die noch niet tot haerlieden aude en zijn te versekeren op goet , souffisant dobbel beset ,
boven dese versekerthede zal den voornoemden DOBBELEERE vermoghen haerlieden penning
te besighen tot zijne proffucte, tot dat de voornoemde drij hoirs zullen wesen audt vierentwintich
jaeren , ten welcke date de voornoemde hoirs quamen haerlieden selfs te worden bij gheestelijcke
ofte huwelijcke state, twelck dat dese voornoemde comparanten hierinne versoucke
ghecondempneert te worden ende condempneren bij desen in somma . Bidden mijne voornoemde
heeren desen voornoemden comparanten hierinne ghedient te worden ende verkennen authorisatie
omme het selve te moghen vercoopen midts van de penningen te doene rekenijnghe bewijs ende
relicqua, ende de appostille luydt aldus, Bailliu Burchmeester ende Schepenen ghelet hebbende
opt inhauden van dese requeste ende ghehoort de supplianten in persoone neffens Lieven
DOBBELEERE authoriseren den selven Lieven DOBBELEERE . . . . . . . . . .
VOLGENDE BLADZIJDE
(heb alleen enkele namen overgeschreven) fo 178v
vercoopen a la haulche de gronden van erfven gheleghen op de heerelickhede van Dronghene . . .
Gronden van de voorseyde weesen gheleghen op Dronghene ende . . . .
doende rekeninghe
bewijs ende relicqua , Actum int Collegie den 12 january 1651 onderteekent
Pieter VAN DE STEENE metsgaders elc in persoone Lieven DOBBELEERE fs Lieven ,
Pieter STANDAERT filius Pieter in huwelijck hebbende Grietke DOBBELEERE fia Lieven
zijnde wettelijcke huysvrauwe . . . . .
behoorlijck gheauthoriseert . . .
...
ende den voornoemden STANDAERT als voogt van Lieven DOBBELEERE nu audt 23 jaeren ,
Chaerelke , Josijntke ende Geerolfijntke DOBBELEERE filius Lieven gheprocreert bij Joosintken
DE PAPE dese werelt overleden te kennen ghevende dat den 1ste comparant met den voornoemden
STANDAERT voochden van de voornoemde weesen vuyt crachte van de bovenschreven
authorisatie, metsgaders den voornoemden Pieter STANDAERT ende zijn huysvrauwe wel ende
deuchdelick vercocht hebben an Gheeraert SCHELSTRATE een behuyst hofstedeken metten
lande daermede gaende gheleghen binnen de prochie van Dronghene op den wijck van luchteren
groot een ghemet met de cattheylen daerop staende oost dhoirs van Andries VAN HAVERBEKE
zuyt den coopere west de hoochstrate noort Jor Jan DE GRUUTERE . . .5de april 1651
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Compareerde in persoone Joe Josijne VAN DER HAGHEN fa. Dominicus fo 179
lest wdwe van Huybrecht EECMAN de welcke verclaerde vercocht thebben an dheer Laureyns
VAN DER HAGHEN haeren broeder de naervolghende partijen van lande haer verstorfven van
haere moeder Joe Catharine HELAUT wdwe bleven achter Dominicus VAN DER HAGHEN
die daeran was ghecommen bij versterfte van haeren vadere dheer Gheerolf HELAUT .
Eerst een bulck landts ghenaemt den schapersbulck groot 468 roeden, zuyt daeranne ghelant
NOORMAN, oost ende noort den bosch van Forreeste west de strate, rentende onder de
heerelickhede van het verberrende. Item noch een partije landts op den cauter groot 300 roeden
zuyt Jan DE MAESMEESTERE, oost thooghe leen, west het brouckstraetke, rentende onder
den marcquys van Deynse. Item noch een drij houcbilcxken ghenaemt het Rijbilcxke oost de
confiscatie noort NOORMAN zuyt den cautere groot 206 roeden. Item noch 218 roeden landts
ghenaemt de bijle oost Adriaen DE BRUYNE ende Gheerolf DE SCHUYTERE west den heere
prelaet zuyt een dreefke, noort Willem DHANENS rentende onder den heere marcquys van
Deynse ende ten lesten noch eenen meersch ghenaemt den rijmeersch groot 1055 roeden, oost
NOORMAN zuyt Jacques COCHUYT, west Mr. Jan DE MOERMEESTERE ende noort den
erfachtighen heere rentende aen den heere marcquys van Deynse welcke vercoop is ghedaen om
te volcommen haere weesen penninghen te weten Jan ende Catharine VAN HOYGHEN fii Jans
haeren eersten man was
...
...
...
19de ougste 1650
----------------------------------------------Hedent desen 1ste april in goeden goeden gheselschepe ten huyse van
fo 180v
Frans STUYVAERT in het huys ghenaemt spaignen Sr. Jan DE COMMERE ter eender ende
Sr. Lowijs SPANOGHE ter andere alwaer den voorseyden Sr. DE COMMERE vercocht heeft
an Lowijs SPANOGHE een seker ghemet meersch ligghende binnen de prochie van Dronghene
palende zuyt de dreve west Pieter DE MEYERE ende noort den erfachtighen heere ende dat voor
de somme van 70 £ gr. in courant Ghendt ghelt
...
...
5de april 1651
----------------------------------------------Compareerde in persoone Sr. Pieter DE MEYERE fs. Jonas den welcken
fo 181
verclaerde vercocht thebben an Sr. Loys SPANOGHE den nombre van drij ghemeten meersch
onbegrepen mate mits dat den coopere hem mette mate tevreden is haudende gheleghen binnen
de prochie van Dronghene zuyt een dreve noort den heere deser prochie oost Jan DE CONINCK
desen coop is ghedaen boven den last van de heerelicke renten van aude tijde daervuyt ghegaen
hebbende metsgaders sheeren marcghelt, erfven ende onterfven . . .
5de april 1651
----------------------------------------------Compareerde in persoone Joos DE KEY metsgaders Lowijseke VLERICK fo 184v
zijne huysvrauwe de welcke verclaeren vercocht thebben an Pieter ende Gheert SCHELSTRATE
het 3de deel van 400 roeden landts gheleghen binnen de prochie van Dronghene, oost daeranne
ghelant het bruytstraetke zuyt Pieter VAN HOOREBEKE ende west Lowijs GOETHALS. Desen
coop is ghedaen voor de somme van 19 £ gr. te betalen ten daghe van de erfvenisse in courant
ghelt ende 10 sch. gr. ter tafele
...
...
4de meye 1651
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jacques VERMEERE fs. Roelants den welcken fo 185v
verclaerde vercocht thebben an Pieter DE PAPE fs. Jans zijn huys stede ende erfve mette
fruytboomen ende andere daerop staende metten vuytplant op slindonck driesch groot in gronden
van erfven 70 roeden zuyt west Charels BRAEM noort den mijlackere noort oost de weesen van
Gheert NEYT ende oost den driesch wesende het 3de deel van haerlieden hofstede alleenlick belast
met zes corten tsiaers mosghelt ende andere cleene renten . . .
17de meye 1651
----------------------------------------------Compareerde in persoone Gheert VAN BEVEREN fs. Lievens ende met hem
fo 186
Janneke MINCKE zijne huysvrauwe de welcke vercocht hebben bij vorme van vriendelicke
vuytcoop ende verhoirsatijnghe an Baven MINCKE fs. Marten zijnen swaeghere het 3de part ende
deel in het 4de van een behuyst hofstedeke groot 200 roeden zuyt den coopere, west Joos DE
WEERT ende noort Pieter VAN DE GHEHUCHTE. Item een ghelijck deel in een bulck lants voor
het hof groot 680 roeden gheleghen als vooren oost den voornomden VAN DE GHEHUCHTE
zuyt de strate west het straetke van Rogghemans leen . . .
...
17de meye 1651
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Compareerde in persoone Baven MINCKE fs. Jans die verclaert ontfanghen fo 189
thebben van Joe Josijne CALLANT fa. Franchois woonende in Ghendt de somme van 16 £ gr. in
goeden ghevalueerden permissie ghelde scheldende haer daervooren bij desen wettelick quycte
waervooren hij tot proffijcte van Joe Josijne CALLANT haere hoirs ende naercommers belooft
te ghelden ende betalen een rente van 20 sch. gr. tsiaers den penninck 16e . . .
...
de
de
Een blijfvende zeker ghestelt eerst op 2 part ende deel in het 4 van een behuysde hofstede groot
100 roeden zuyt den comparant west Joos DE WEERT ende noort Pieter VAN DE GUCHTE.
Item ghelijck deel in een bulck lants voor het hof groot 680 roeden oost den voornomden VAN DE
GUCHTE zuyt de strate ende west het straetke van Rogghemans leen. Item ghelijck part ende deel
in een stuck lants groot 700 roeden ligghende op den cauter oost Gillis SPEECKAERT zuyt Jan
DANIELS ende west Pieter SCHELSTRATE als pachtere, hem comparant het 3de part ende deel in
tvierde van de voornomde partijen toecommende bij versterfte van zijnen vader ende t'ander derde
bij coope van Gheert VAN BEVEREN fs. Lievens causa uxoris Janneke MINCKE, anders niet
belast dan met alsulcke heerelicke ende kerckelicke renten alster van auden tijde vuytghegaen
hebben in proffijcte van den erfachtighen heere van Dronghene . . . 21ste juny 1651
----------------------------------------------Compareerde in persoone Joos DE TOLLENEERE ende met hem
fo 189v
Martijnke VAN HOLSBEKE zijne huysvrauwe te kennen ghevende dat hij vercocht heeft an
Baven MINCKE, eerst dheelft deurgaende van een behuysde hofstede groot 225 roeden gheleghen
binnen dese prochie zuyt Jan COCHUYT ende noort Pieter DE WEERT . Item een partije zaeylant
ghenaemt den bulck groot 126 roeden ligghende als vooren oost den voornomden Baven MINCKE
noort Pieter VERGUCHTE, emmers al het ghonne dat tvoornomde Martijntke te cavel ghevallen
is ten sterfhuyse van Gabriel VAN HOLSBEKE ende Lievijne MINCKE, waerjeghens Baven
MINCKE ten proffijcte den voornomden TOLLENEERE ghecedeert, overghelaten heeft ende
ghemanghelt een partije lants gheleghen bij wilde meulene groot 100 roeden noort Joos DE
SCHUYTERE zuyt de weesen Antheunis HANSSENS ende west den herwech, zoo blijft den
voornomden Baven MINCKE verobligeert noch te betalen de somme van 50 £ gr; vrij zuyver
ghelt welcke hij cooper bekent ontfanghen thebben . . .
...
21ste juny 1651
----------------------------------------------Compareerde in persoone Joe Cathelijne DAMMAN fa. Pieters wdwe van fo 190
Lowijs HEBBRECHT zittende in baten ende commeren midts de renunchiatie van diere ghedaen
voor Bailliu, Burchmeestere ende Schepenen der prochie van Mariakercke bij Jan PIEN als oom
ter cause zijner huysvrauwe ende deelvoocht van Marieke HEBBRECHT fa. Lowijs conforme
d'acte ghepasseert voor de voornomde Schepenen als oppervoochden op den 15de jan. 1646
De commere excederen verre de bate, verclaeren bijdien over ende vuytten name van de weese te
vlieden ende renunchieren, begheerende oversulcx gheene bate theffen nochte commer te ghelden
nemaer tselve te abandoneren tot schade ende bate van de hauderigghe 16de juny 1651
----------------------------------------------Pierijntke DE PAPE fa. Pieters,
overl. Dronghen voor july 1651
fo 191
Hr.: Joos DE MUYTERE fs. Lievens
K.: Liefke = 10 jr ende Hanske = 2 ½ jr
V.P.: Pieter DE MUYTERE fs; Lievens oom ende V.M.: Charels DE PAPE oom
Patrimoniele gronden van erfven de voornoemde weesen competerende
Dheelft deurgaende van een behuysde hofstede ligghende onverscheen met Charles DE PAPE
alhier oom ende voocht materneel int ghehuchte van luchteren groot in erfven met het
meerschelke achter de schuere ende bulcxke achter den huyse 1050 roeden . . .
Item in wilde van ghelijcke dheelft van 200 roeden landts onverscheen als vooren zuyt Pieter
DE MUYTERE ende de wdwe van Jan VAN DE WALLE west Gillis VAN KERREBROUCK
Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelicke
Twee ghemeten lants min 14 roeden gheleghen in den wijck halewijn oost sheeren strate, zuyt
ende noort den prelaet van Dronghene ende west Hubert DE SCHEPPERE Ampman
Den haudere heeft vercocht van zijnen tweghe een partije meersch gheleghen binnen de prochie
van Vinderhaute danof hij heeft gheproffijcteert van den coop 67 £ 13 sch. 4 gr. . . .
Voorts bededen voor hem sekere ende borghe onder de cle van elc voor andere ende een voor
al de voornoemde Charles DE PAPE ende Pieter DE MUYTERE
5de july 1651
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Ten versoucke van Mher. Franchois DE VULDERE ruddere heere van
fo 193
Synghem, Schaut der stede van Brugghe wort wettelicke staende clachte ghedaen an Ampman
Burchmeester ende Schepenen van de prochie van Dronghene, ten ende zijlieden niet en staen
over eenighe onterfvenisse erfvenisse, ofte andere alienatien van alsulcke immobiliare goederen
toebehorende de wdwe ende erfghenamen van wijlent Guillaeme SCHELSTRATE gheleghen
binnen dese prochie van Dronghene, ten ware den voornomden haere versouckere daeroppe
ghehoort emmers voldaen van de somme van 19 £ 14 sch. 2 gr. salvo justo, die de wdwe an den
heere doender schuldich zijn over reste van twee jaeren pacht van drij distincte partijen binnen
dese prochie verschenen te kersavont 1646 ende 1647 alles breeder bij heesch te deduceren in
tijden ende wijlen dies versocht zijnde
...
...
19de jan. 1651
----------------------------------------------Compareerde in persoone Segher HYDE fs. Willems welcken comparant
fo 193v
verclaerde vercocht thebben an Sr. Jacques VAN DEN HAUTE fs. Jacques een stuck landts
ghenaemt het bijlke noort Betke DE SMET zuyt de kercwech van Dronghene ende oost Jan
SCHAUTEETE met ghelijck bijlke ghelijck hij noch ghecocht heeft een partije zaeylandt groot
110 roeden ghenaemt den waermoes lochtinck zuyt daeranne ghelant Joannes VAN IDEGHEM
ende noort dhoirs Pieter CORNELIS . . .
...
...
19de july 1651
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter ICQUET fs. Gillis ter eender zijde ende
fo 195
Lowijs DE DURPERE fs. Matthijs ter andere, welcken 1ste comparant verkent vercocht thebben
an zijn medecomparant drij deelen van viere in een behuysde hofstede gheleghen op den wijck
van bassebeke oost Amandt ICQUET, zuyt ende west Joos DE POORTERE ende noort de strate
groot ontrent 251 roeden, danof het 4de deel van de hofstede is competerende den voornomden
Amandt ICQUET belast an den heere marcquys van Deynse . . .
13de seept. 1651
----------------------------------------------Compareerde in persoone Joe Josijne VAN DER HAGHEN lest wdwe
fo 195v
van Huybrecht EECKMAN ende daer te vooren van Jan VAN OYGHEM van haer voornomde
leste mans versterfte zittende in bate ende commer de welcke bekendde ende verclaerde ende
ter goeder trauwen vercocht thebben tot proffijcte van Pieter VAN ASPERE fs. Jans opsetene
der prochie van Dronghene baerlevelde een stuck landts groot bet dan 600 roeden ghenaemt den
peerdenbulck oost den greffier VAN HECKE ende den coopere zuyt den prelaet van Dronghene
west den selven, noort dhoirs van Pieter COCHUYT . . .
...
...
Jan VAN OYGHEM vercooperigghens sone . . .
...
14de sept. 1651
----------------------------------------------Compareerde in persoone Mayke IMPENS lest wdwe van Jan VLERICK fo 197
ende te vooren van Pieter DIERICK welcke comparante verclaerde ontfanghen thebben van
Sr. Elias VAN DER BRUGGHEN fs. Jacques tot Ghendt de somme van 68 £ gr. vlaemsch in
goeden ghevalueerden ghelde scheldende hem danof quycte ende wanof hem dese is dienende
voor quyctantie waervooren zij comparante in proffijcte van de voornomden VAN DER
BRUGGHEN ofte zijne actie hebbende belooft heeft te ghelden ende ghetrauwelick te betalen
een erfvelicke rente van 4 £ 5 sch. gr. tsiaers den penninck 16e . . . . . .
Bij vorme van een staende ende blijfvende sekere eerst op dheelft van een behuysde hofstede
gheleghen nefens het pachtgoet van wijlent Philips VAN DER VYNCT nu dhoirs van Jacques
VAN DE FONTEYNE, jeghenwoordich ghebruyckt bij de comparante groot int gheheele 500
roeden. Item op dheelft van een alf ghemet meersch noort de hofstede zuyt dhoirs Paulus
KIECKEPOOT ende west den dam . . .
...
...
27ste sept. 1651
----------------------------------------------Compareerde in persoone Franchois DE MEYERE fs. Andries den welcken fo 199
verclaerde vercocht thebben an Guillaeme MARTENS fs. Daniels een stuck lants gheleghen in
melcdam groot een alf bundere noort west den coopere west Pieter DE PAPE ende zuyt tvlaken
brouckstraetke ende dheelft van het straetke daermede gaende. Item noch een alf ghemet maygers
in den booris, noort oost de wisselmeersch, zuyt west poortacker ende noort west de calene,
alleenlick belast met cleene heerelicke rente anden erfachtighen heere deser prochie. Desen coop
is ghedaen voor de somme van 75 £ gr. eens zuyver ghelt . . . . . .
20ste oct. 1651
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Compareerde in persoone Balthasar DE RIJCKE fs. Jans bij procuratie
fo 200
machtich over Olivier DE RIJCKE zijnen broedere de welcke verclaerde vercocht thebben an
Gillis DE BAETS Bailliu der heerlichede van Overmeersch dheelft van een partije meersch ofte
weyde ghenaempt het letterhaut danof d'ander heelft competeert den voorseyden DE BAETS
groot int gheheele twee bunderen wesende vrij eyghen goet gheleghen in de Asselt achter het
hutke . Desen coop is ghedaen voor de somme van 1636 guldens eens ende eenen souverain in
specien ande huysvrauwe van Olivier DE RIJCKE voor een hooftcleet, daerop den coopere
valideren moet een rente van 6 £ gr. tsiaers den penninck 16e . . .
7de juny 1651
----------------------------------------------Compareerde in persoone Mayke ende Barbelke DE SCHEPPERE
fo 201v
gheassisteert met Pieter DE SCHEPPERE ende Jan CORNELIS fs. Gheerts te kennen ghevende
dat zij op den 18de july 1651 vergadert zijn gheweest ten huyse van Joos DE WEERT tavernier
in den viscoop alwaer zij vercocht hebben an Frans HYDE een partije zaylandt groot ontrent 200
roeden gheleghen op den cappelacker zuyt oost daeranne abouterende de kerck van Dronghene
noort west Jan DE BAETS
...
...
...
8ste 9bre 1651
----------------------------------------------Jan CORNELIS, overl. Dronghen den 15de aug. 1646
fo 202
He.: Livijne DE PAPE
K.: Josijne CORNELIS alleene hoir bedeghen
V.P.: Lieven CORNELIS ende V.M.: Gheert VAN BEVEREN
Grondt van erfven commende van s’overleden zijde metten last van shauderigghe bijleve
400 roeden landts in den wijck van luchteren, oost Gillis DE PAPE zuyt de roode velden west
mijnheer Francois DE VULDERE ende noort de weesen Hendrick DE BAETS
Voorts bedeghen daervooren over haer zekers ende borghen onder den cle van elc voor andere
ende een voor al Lowijs DE WULF fs. Jans ende Jan DE BAETS fs. Heindricx 8ste nov. 1651
----------------------------------------------Supplierende vertoocht reverentelick Gheerolf VAN BEVEREN fs. Jans
fo 203v
getraut met Tanneke DE PAPE fa. Gillis als voocht van de kinderen van Jan DE PAPE fs. Gillis
metsgaders van de kinderen ende hoirs van Pieter VAN LAKE gheprocreert bij Mayke DE PAPE
fa. Gillis voornoemt voorts Frans VAN LAKE als voocht van dezelve kinderen van Pieter VAN
LAKE fs. Jacques over de vaderlicke zijde ende Lucas LEGIERS ghetraut met Josijntke VAN
LAKE ende alsoo voocht van de kinderen van den voornoemden Jan DE PAPE die hij hadde bij
Pierijntke VAN LAKE
Lieven CORNELIS fs. Jans met Margriete DE PAPE ooc fa. Gillis zijne huysvrauwe, Gillis DE
PAPE fs Gillis zijn zelfs zijnde hoe dat zijlieden vercocht hebben an Pieter VAN HOOREBEKE
een partijken meersch gheleghen binnende dese prochie commende vuytten sterfhuyse van den
voornoemden Gillis DE PAPE haerlieden grootvader . . .
22ste nov. 1651
----------------------------------------------Compareerde in persoone Andries AUDENROGGHE camerdeelvoocht
fo 204v
ghecreert over Jan ende Guillaeme DE VOS, als trecht bij transporte vercreghen hebbende van
Adriaen DE PAIGE ende Cathelijne DE VOS zijne huysvrauwe conforme de selve transport
ghepasseert voor den notaris Jan DE SADELEERE op den 29ste sept. 1651 te desen ghesien ende
ghelesen ende voorts Pieter BRISACQ in huwelick met Tanneke DE VOS tsamen hoirs ende
erfghenamen van wijlent Joe Anna DE VOS haerlieden moeye was de welcke verclaerden vuyt
erfven te gaene van een huys stede ende erfve ghestaen binnen de prochie van Dronghene in de
veerstrate ghenaemt het voske bij hemlieden vercocht bij Adriaen FLOURENT procureur VoorSchepenen van ghedeele als commandt van den voornomden BRISACQ zoo over hem als
Hercules VAN LOO medecoopere voor de somme van 900 guldens ende op de conditien begrepen
bij den contracte daervan vuytghegheven bij Schepenen van ghedeele op den 12de 7bre 1651 ooc
ten desen ghesien ende ghelesen consenterende dat daerinne zullen gheerft worden de voornomde
FLOURENT ende VAN LOO alhier present ende medecomparerende de selve erfvenisse thebben
gheaccepteert met beloofte van te betalen de coopsomme ende andere conditien onder tverbant als
naer rechte ende met condempnatie in forma.
...
...
25ste oct. 1651
-----------------------------------------------
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Compareerde in persoone Mher. Franchois BERTELLI, colonel van een
fo 206
regiment voetvolck ten dienste van de repulicque van Venetien, te kennen ghevende dat hij wel
ende deuchdelick ontfanghen heeft in goede ghevalueerde permissie ghelde eerst van Joe Clara
PIETERS wdwe van dheer Jan VAN DE MANDELE de somme van 400 £ gr. daervooren hij
haer jaerlicx belooft te ghelden een rente van 25 £ gr. tsiaers den penninck 16e. Item van Mr.
Remacle VAN SCHOONE advocaet in den rade van Vlaenderen de somme van 1600 guldens
in ghelijcke permissie ghelde te weten 1000 guldens als voocht van de weese van Mr. Joos
VAN DE HOSTIJNE ende 600 guldens over Joe Catherine THIJS zijne moeder, daervooren hij
tzijnen proffijcte verkent een rente van 16 £ 13 sch. gr. tsiaers losselick den penninck 16e ende
ten lesten van dheer Guillaeme DE BEERLEERE de somme van 2000 guldens daervooren hij
belooft jaerlicx te betalen een rente van 20 £ 16 sch. 8 gr. tsiaers . . . 2de dec. 1651
----------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven DE RIJVERE fs. Lievens voocht van
fo 207
Hanske DE PAPE , te kennen ghevende dat alsoo hij Ampman Burchmeester ende Schepenen
op de requeste voor hemlieden ghepresenteert bij Lieven DE RIJVERE grootvader van Hanske
DE PAPE fs. Jans bij Lievijne DE RIJVERE fa. Lievens voornomt op den 19de april 1651 ter
causen van de recompense van het onderhaut van vier jaeren, tleste verschenen Alderhelighen
1650
...
...
...
8ste 9bre 1651
----------------------------------------------Alsoo proces gheresen was voor Burchmeester ende Schepenen van de
fo 209v
ghemeene vierschaere van Dronghene tusschen Jacques VAN VERDEGHEM fs. Pieters heescher
bij requeste ter eender zijde ende Jan VAN VERDEGHEM fs. Jacques voornomt, metsgaders
Gillis AERTS thuwelick hebbende Pierijntke VAN VERDEGHEM fa. Jacques voornomt
gheprocreert bij Gillijntke LIJBAERT zijne huysvrauwe was verweerdere ter andere ter cause de
selve verweerders neffens d'andere onderjaerighe kinderen van t'selve Gillijntke zauden anveerden
ofte laten varen ende abandoneren tsterfhuyse ende successie van haerlieder moeder van de baten
commeren ende lasten bij den inventaris mette voorseyde requeste overgheleyt . . . . . .
Jan LIJBAERT haerlieden oom in Meerentre . . .
...
21ste febr. 1652
----------------------------------------------Compareerde in persoone Dominicus SCHELSTRATE fs. Pieters den
fo 214
e
welcken verclaerde ontfanghen thebben van Jo Joanna DOEDENS wdwe van Sr. Jan VAN DER
LINDEN de somme van 32 £ gr. scheldende haer danof quycte ende dient dese voor quyctantie
daervooren den comparant tot haere proffijcte haere hoirs ende naercommers ghetrauwelick belooft
te betalen een rente van 2 £ gr. tsiaers den penninck 16e daervan t' 1ste jaer innegaende hedent date
deser vallen ende verschijnen zal ten ghelijcke daghe 1653 ende van dan alsoo voorts . . .
In zeker ghestelt als eenen staenden ende blijfvenden zekere de naerschreven gronden van erfven te
weten een partije zaylant ghenaemt den oppersten schravenbrouck groot 500 roeden ende noch drij
deelen van viere van een maeymeerschelke oost ende noort de weesen van Gheerolf ende Lieven
VAN LAECKE zuyt het poortackere, west de calene groot beede dese partijen twee ghemeten ende
30 roeden al gheleghen op den wijck van slindonck . . .
...
8ste meye 1652
----------------------------------------------Compareerde in persoone Sr. Franchois JANSSENS als bij procuratie
fo 216v
machtich over Sr. Niclais VAN DE KERCHOVE fs. Jacques coopman woonende tot Rotterdam
ghepasseert voor den notaris Joannes VAN WAEL aldaer residerende op den 20ste juny 1652 ten
passeren van desen originelick ghesien ende ghelesen ende danof den inhauden volght
Op den 20ste juny 1652 compareerde voor mij Joannes VAN WAEL notaris binnen den hove van
Hollant residerende in de stadt van Rotterdam in presentie van Sr. Niclais VAN DE KERCHOVE
coopman woonende hier ter stede ende heeft hij comparant inder beste maniere hem eenichsins
doende zijnde als absolute last ghegheven volmachtich ghemaect ende in zijn plaetse ghestelt zulcx
Frans JANSSENS coopman woonende tot Ghendt . . .
...
Bij het overlijden van Jacques VAN DE KERCHOVE zijnen vader als Joanna DE WITTE zijne
moeder anghecommen . . . ende de onroerende goederen ten behouve van Sr. Gillis DE KNUYT
coopman woonende tot Ghendt zijnen swaegher
...
...
5de july 1652
-----------------------------------------------
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Ten versoucke van Joe Marie BERTELLI wdwe ende Joe Anne LIEGOIS fo 218
wdwe van Joannes Andreas BERTELLI wort wettelicke staende clachte ghedaen onder Ampman
Burchmeester ende Schepenen van de prochie van Dronghene op de huysijnghen, schueren, stallen
metsgaders 10 bunderen landts competerende Jor Franchois BERTELLI fs. Oratio haerlieder
broeder ende schoonbroeder gheleghen in Dronghene ende verstorfven van zijnen vader met
interdictie van niet te staen over eenighe onterfvenisse, erfvenisse van de gronden ten waere de
voornomde jonckvrauwen respectivelick daerop ghehoort ende voldaen waeren van de somme van
4000 guldens ofte daerontrent ende 961 £ gr. . . .
...
28ste ougste 1652
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DE WULF fs. Adriaens als voocht van de
fo 220
weesen van Pieter DE WULF zijn broeder hoe dat hij hem betrocken vint voor die van den rade
van Vlaenderen te versoucke van Mr. Gheeraert VAN OVERWAELE thuwelick hebbende Joe
Jenne VAN DER HEYDEN als hoir ende erfghenamen van Joe Jenne ende Quintine BAUTERS in
haerlieder leven beede groot effvrauwen van den Beghinhove van Ste Lijsbetten in Ghendt tot
lossijnghe ofte souffisant dobbel beset binnen de drij mijlen int ronde der voorseyde stede gheen
leen zijnde van eene rente van 2 £ 7 sch. 6 gr. tsiaers den penninck 16e vallende telcke 27ste febr.
naer vuytwijsen van de obligatien daervan verleent bij wijlent Adriaen DE WULF fs. Joos van date
27ste april 1618 bereet was oome voorder costen te schuwen over de weesen het voorseyde naerder
beset te doene, dan alsoo hem daertoe van noode is d'authorisatie van ulieden als oppervoochden.
Gronden van erfven de weesen competerende bij vercavelijnghe ten sterfhuyse van Adriaen DE
WULF ende Elisabette GOETHALS der weese grootvader ende grootmoeder
...
Een partije landts ghenaemt den dierencoop groot 730 roeden west den conijnbosch zuyt keyscant
oost Guillaeme ende Jan VAN DOORESELE . . .
...
...
6de nov. 1652
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DE WULF fs. Adriaens ende met hem
fo 222v
Joosijntke DE SMET zijne huysvrauwe, voorts als voocht van de weesen Guillaeme DE SMET
die hij gheprocreert heeft bij Tanneke DE VLIEGHERE de welcke vuyt crachte van de selve
authorisatie daertoe behoorlick gheauthoriseert over de weesen per acte verleent bij Burchmeester
ende Schepenen der heerlichede ende ambachte van Oostcamp van daten 4de juny 1652 originelick
te desen ghesien ende ghelesen onderteeckent W. DE BAVIERE vercocht thebben metsgaders
oock Guillaeme DE SMET fs. Guillaeme voornomt die alhier bekent vercocht thebben an Sr.
Govaert DE NAEYERE fs. Gillis woonende in Ghendt bekennende ghecocht thebben een 5de deel
vqn dheelft van deselve DE WULF ende de drij deelen competeren de weesen ende tresterende
5de deel maect alsoo tsamen dheelft van de gheheele partije groot 550 roeden ligghende binnen de
prochie van Dronghene op den cautere wanof de andere heelft competeert Jacques BEELAERT
noort den doschwech van Meerentre oost den voornomden BEELAERT zuyt den coopere ende
west dhr. Jacques VAN DER BEKE belast met lalant ancommende den marcquys van Deynse
daeronder dat de partijen sorteren. Item noch int gheheele een partije lants ommegracht, daermede
hem den coopere te vreden haut van auts ghenaemt den coppenhuuse bulck zuyt de paters der
societeyt Jesu tot Ghendt, oost Jacques BEELAERT noort de beecstraete west den coopere anders
niet belast dan met 2 sch. 2 dnrs. parisis tsiaers
...
...
6de 9bre 1652
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE WULF fs. Guillaeme metsgaders Janneke
fo 231
VAN DE GUCHTE zijne huysvrauwe te kennen ghevende dat zij ontfanghen hebben van dheer
Jacques VAN DER BEKE in Ghendt de somme van 16 £ gr. scheldende hem daervan wettelick
quycte waervooren zij comparanten in proffijcte van den voornomden VAN DER BEKE zijne
hoirs ende naercommers jaerlicx beloven te betalen een rente van 20 sch. gr. tsiaers den penninck
16e danof dat teerste jaer innegaen zal hedent date deser
...
...
De voornomde rente in vorme van een staenden ende blijfvende zeker ghestelt dese naervolghende
deelen van een hofstede mette landen daermede gaende te weten op tvierde van een hofstede ende
bulcxke daermede gaende het part ende deel neffens de stede van Pieter DE PAPE west ende zuyt
daeranne ghelant ende oost Cornelis LAERMAN anders niet belast dan met alsulcke heerelicke
ende kerckelicke renten alster van auden tijde vuytghegaen hebben zonder meer commers zoo zij
comparanten int passeren van desen affirmeerden
...
...
15de jan. 1653
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Ten versoucke van Lenaert HERCKELBAUT fs. Jaspart wort wettelicke
fo 231v
staende clachte ghedaen an Ampman Burchmeester ende Schepenen van Dronghene ten einde
zijlieden niet en staen over eenighe onterfvenisse erfvenisse ofte alienatie van een behuysde
hofstede gheleghen op den vaerentdriesch toebehoorende de weesen van wijlent Joanne
MALEPAERT lest wdwe van Jan DE RUDDERE ende te vooren van Lucas DHOOGHE ten
waere den doender deser daeroppe ghehoort emmers voldaen van alsulcke pretentien als hij tot
laste van de weesen weet te pretenderen
...
...
15de jan. 1653
----------------------------------------------Hedent den 26ste juny 1652 heeft Baudwijn VAN RENTERGHEM fs. Jans fo 233
ende Tanneke COCHUYT fa. Seghers zijn huysvrauwe vercocht an Andries DE GRAVE
procureur in den rade van Vlaenderen zeker behuysde hofstede mette landen daermede gaende
groot vier ghemeten jeghenwoordich in pachte ghebruyct bij Jan DE BIJL, ligghende in drij
partijen binnen dese prochie in de schuyterstrate oost de strate loopende naer de kercke zuyt
Gheert VAN BEVEREN met consorten west dheer Hubert DE SCHEPPERE Ampman noort
Loys GOETHALS
...
...
...
7de maerte 1653
----------------------------------------------Compareerde in persoone Gillis DHAENENS fs. Willems woonachtich
fo 236v
binnen de prochie van Loo ten hulle als voocht materneel van de onbejaerde weesen van wijlent
Segher MUYSHONDT fs. Jans te weten Jan ende Josijntke gheprocreert bij Janneken SERINS
daertoe behoorlick gheauthoriseert bij BurchmeesterendeSchepenen van Marckeghem als
oppervoochden blijckt bij de apostille staende op zeker request van date 1ste maerte 1653
onderteeckent Franchois CARDON, metsgaders Joos CNUDDE fs. Joos thuwelick hebbende
Janneken MUYSHONDT fa. Seghers ende Jan TEMMERMAN fs. Lievens ghetraut hebbende
Cathelijne MUYSHONDT tot de onderschreven vercoopijnghe behoorlick gheauthoriseert, de
welcke vercocht thebben an Jonas VAN HECKE fs. Beernaerts een partije lants gheleghen in
Dronghene int gheweste van bassebeke ghenaemt Cuypers stuck groot int gheheele een bundere
palende int gheheele de voorseyde hoorije MUYSHONT oost west mijn heere MESMAKERE
noort de voetweghele loopende naer Ghendt ende suyt de voorseyde MESMAKERE ligghende
onverscheen ende onverdeelt met dhoirs van Pieter DENIJS ende dhoirs van Jan MUYSHONT
rentende onder den marcquys van Deynse . . .
...
12de maerte 1653
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter VAN PARIJS metsgaders Lievijne
fo 238
COCHUYT fa. Martens zijne huysvrauwe welcke comparanten te kennen gheven dat zij op den
3de sporkele 1653 vercocht hebben an Thomas DE ROOSE een partijke zaeylandt groot 400 roeden
gheleghen in Dronghene oost Marten MINNE, zuyt de strate van halewijn ende west Thomas DE
ROOSE onbelast van eenighe heerelicke rente, zoo den vercooper verclaert ende waer datter
eenighe renten hiernamaels op bevonden wierden zal den vercooper de selve goet doen an zijnen
coopere naer advenant van den penninck 24 ende die zuyveren totter daghe van de erfvenesse .
Desen coop es ghedaen voor de somme van 426 guldens vrij zuyver ghelt boven eenen dobbelen
ducaet an svercoopers huysvrauwe . . .
...
14de maerte 1653
----------------------------------------------Compareerde voor mij Jan VAN DEN HAMMEYE notaris publicq
fo 238v
tot Ghendt in persoone Lieven VAN DE GUCHTE fs. Gillis ende met hem Janneken COCHUYT
fa. Martens zijne huysvrauwe welcke comparanten verclaerden vercocht thebben an Sieur Frans
COLIN fs. dheer Gillis een alf bunder lants in de prochie van Dronghene op halewijn cautere, zuyt
Lieven COCHUYT mette wederheelft west Mher DE LA FAILLE Bailliu van den Audenburch
van Ghendt noort de voornomden COCHUYT oost den selven Mher DE LA FAILLE belast met
achtelinck coorne ancommende de armen van Dronghene metsgaders 2 gr. 6 dnrs tsiaers penninck
est min t'is coopers bate ende meer zijnde zal and en cooper valideren naer advenant van den
penninck 24 ende ten leste met eene rente van 2 £ gr. tsiaers den penninck 16e ancommende
wenemaers hospitael zonder meer commers . . .
...
...
In scoopers plaetse ghecommen als nalinck Lieven COCHUYT fs. Martens voornomt met beloofte
van den contracte te volcommen al nalinck behoort . . .
...
26ste febr. 1653
-----------------------------------------------
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Gheerolf DE MUYTERE fs. Lievens, overl. Dronghen
fo 240
He.: Tanneken DE PAPE fa. Pieters
K.: Lieven = 24 jr, Janneken = 19 jr, Tanneken = 17 jr, Hans = 15 jr, Martijntke = 11 jr,
Vyntke 9 jr ende Joos DE MUYTERE = 7 jr
V.P.: Joos DE MUYTERE fs. Lievens, oom ende V.M.: Charels DE PAPE fs. Pieters, oom
Patrimonie gronden van erfven de weesen competerende
Soo competeert den autsten hoirs feodael een partije leens ghehauden van den heere van
Haelewijn Ackere noort de strate oost den prelaet belast mette bijleven van de grootmoeder
ende dese hauderigghe groot 3100 roeden
Een tweede leen ghehauden van den erfachtighen heere van Dronghene noort de straete oost
Pieter DE MUYTERE zuyt dese hoyrie ende west de chartreusen groot 300 roeden
Een behuysde hofstede onverscheen met Pieter DE MUYTERE gheleghen in de beeckstrate
oost den voornoemden MUYTERE zuyt Jor Jan SIMOENS groot in erfven 160 roeden
De meerschen ligghende in twee parcheelen onverscheen met den voornoemden Pieter DE
MUYTERE int gehuchte de Oostgavere groot 1800 roeden . . .
9de april 1653
----------------------------------------------Lievine VAN DER STICHELE fa. Anthone,
fo 242
overl. Dronghen 7de sept. 1649
Hr.: Marten DE MEYERE
K.: Andries ende Jacquemijntke DE MEYERE
V.M.: Jan VAN DOORESELE procureur deser vierschaere als machtigh bij procuratie over
Anthone VAN DER STICHELE als grootvader ende deelvoocht
V.P.: Guillame DE MEYERE
Gronden van erfven daervuyte de overledene erfachtigh ghestorfven is als ghecommen zijnde
van haere moederlicke zijde met de last van bijleve van haerlieden vader ende grootvader
Het 10de deel deurgaende van drij deelen van een behuysde hofstede gheleghen in de prochie
van Seeverghem groot int gheheele twee ghemeten
Het 10de deel in twee partijen meersch gheleghen d’een an d’andere binnen de prochie van
Dronghene in de Oostgavere beplant met boomen ront an de grachtcanten groot int gheheele
ontrent vier ghemeten en alf . . .
...
den lesten april 1653
----------------------------------------------Pieter VAN HULLE, overl. voor meye 1653
fo 243v
He.: Mayke VAN DER STRATEN fa. Martens
K.: Maren, Sacharias, Pieter, Jan, Mayke, Janneke ende Saerke VAN HULLE
V.P.: Marten VAN HULLE ende V.M.: Jan STEYAERT
Gronden van erfven ghecommen van s’overledene zijde
Een partije lants ghenaempt het vossenhol gheleghen binnen de prochie van Somerghem op den
wijck van Ro groot 500 roeden noort ende oost de Spenhautstrate ende zuyt Joos DE MEYERE
Een stuck lants gheleghen in deselve prochie groot 400 roeden
Dhelft van een partije bosch in de selve prochie daer ment noemt de Beyerwaenstrate ligghende
ghemeene met de wdwe ende dhoirs van Jan DE RIJCKE groot 400 roeden 9de meye 1653
----------------------------------------------Compareerde in persoone Janneke VAN SPEYBROUCK fa. Pieters wdwe van
fo 246
Marten DE MUYTERE fs. Lieven woonende tot Ste Denijs de welcke verclaert volle macht ende
procuratie speciale ende irrevocable te gheven an dheer Hubrecht DE SCHEPPERE Ampman deser
prochie om vuyt erfven te gaen van alsulcke partijen van lande als zij vercocht heeft an Jan
DIERICK fs. Pieters ende metten selven coopere te rekenen rakende de voornomden coop ende
tsurplus van de pennijnghen die hij bevonden zal worden schuldich te zijne te ontfanghen, voorts
omme in rechte te betrecken de weduwe van gheert DE MUYTERE, de wdwe van Pieter VAN
HULLE ende Joos DE MUYTERE ist noodt tot betaelijnghe van tghonne de selve persoonen an
haer comparante noch schuldich zijn metsgaders te stellen ende substitueren procuratie ad lites . .
Aldus ghedaen ende ghepasseert binnen de stede van Ghendt voor mij Servaes COOLMAN notaris
Royal ter presentie van Frans VAN DEN HENDE ende Adriaen DE POORTERE als ghetuyghen
18de juny 1653
den 13de juny 1653 ter eender ende Jan DIERICK ter andere . . .
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Compareerde in persoone Marten HYDE fs. Lucas ende met hem Josijntke fo 247v
DE SMET fa. Niclais zijne huysvrauwe welcke comparanten verclaerden ontfaen thebben van Sr.
Joos VAN DER HAGHEN fs. Pieters coopman tot Ghendt de somme van 160 £ gr. vlaemsch in
goeden ghepermitteerden ghelden scheldende hem danof wettelick quycte ende dient dese voor
quyctantie absolute waervooren zij comparanten tot proffijcte van den voornomden VAN DER
HAGHEN, zijne hoirs ende naercommers ghetrauwelick te ghelden ende betalen een rente van
10 £ gr. tsiaers redimerelick den penninck 16e telck kersavont
...
...
...
De rente is verzekert met een staenden ende blijfvenden zekere op een partije meersch gheleghen
in Baerle groot 800 roeden ghenaemt den schelleman, noort daeranne ghelandt dheer Hubert DE
SCHEPPERE Ampman van Dronghene, oost Joos VAN POUCKE, zuyt Lieven DE BAETS
heere van Berchem, wesende vrij eyghen goet ende op dheelft van een behuysde hofstede zoo de
zelve met de lande daermede gaende gheleghen in Dronghene groot int gheheele twee ghemeten
danof d'ander heelft competeert Guillaeme DE SMET noort oost de strate, zuyt ende west Lieven
VAN DER STICHELE Bailliu van Baerle met zijn hofstede van te vooren belast met zulck een
rente als ter van audts tijde vuytghegaen heeft ende de bijlevijnghe van Elisabeth HYDE weduwe
van Cornelis DE SMET d'aude zonder meer commers . . .
...
14de july 1653
----------------------------------------------Joannes VAN DE WALLE, overl. Dronghene den 13de meye 1650
fo 248v
He.: Janneke DE PAPE fa. Pieters
K.: Pieter VAN DE WALLE
V.P.: Anthone VAN DE WALLE, alfven broeder ende V.M.: Charels DE PAPE oom
Gronden van erfven commende van de zijde van den overledenen als conquest gedaen met
Mayke LUCX zijne voorgaende huysvrauwe
Dheelft van een behuysde hofstede gheleghen binnen de vierheckenen groot 200 roeden oost
een straetke west eenen bulck lants competerende dit sterfhuys zuyt de straete ende noort de
meulestraete rentende intgheheele 6 gr. tsiaers an den erfachtighen heere van Dronghene
d’hauderigghe competeerde tvierde in de cattheylen wannof d’ander helft competeert ende is te
cavel ghevallen an Anthone VAN DE WALLE zijnen alfven broeder met alle de cattheylen
De weese is schuldich an Anthone VAN DE WALLE, Jan PIENS, Hans ende Janneken VAN
DE WALLE zijn alfve broeders ende susters paterneel boven 3 £ gr. die hij bij zijnen cavel hier
te vooren goet vont . . .
...
21ste july 1653
----------------------------------------------Compareerde in persoone Antheunis HYDE fs. Seghers, Josijntke ende
fo 250
Adriaeneke HYDE zijne susters, Jan DE WULF fs. Adriaens als voocht van Betke, Josijntke ende
Janneke DE WULF kinderen van Pieter DE WULF fs. Adriaens verweckt bij Cathelijne HYDE
fa. Seghers gheauthoriseert over dese vercoopijnghe metsgaders Jan VAN DER VENNET fs.
Herman bij procuratie machtich over Jan HYDE ooc fs. Seghers voornomt . . .
Ick Jan HYDE fs. Seghers hebbe in mijne stede ghestelt machtich ghemaect ende gheconstitueert
den persoon van Jan VAN DER VENNET fs. Herman opsetenen van Dronghene daerment noemt
den vaerentdriesch den selven gheve procuratie speciale ende irrevocable omme vuyt mijnen name
te vercoopen alsulck part ende deel als mij is competerende. Twee ghemeten landt gheleghen op
den cappelackere oost de kercke van Dronghene zuyt Philips VAN DER STICHELE west ende
noort Jan DE WULF fs. Adriaens. Item noch een partije lants ghenaemt den vent, noch een partije
lants den eertackere groot 400 roeden zuyt ende noort het rijcke gasthuys noort oost een straetke
west den heere CAUDENBURCH. Item noch een alf ghemet meersch gheleghen in de asselt in den
nieuwen ham wisselmeersch jeghens Jan HYDE fs. Martens. Item noch een alfghemet meersch in
den quathem meersch nu ghebruyct bij Dominicus VAN WONTERGHEM fs. Joos. Item ten lesten
het 4de van 1100 roeden landts gheleghen an het waterladt ghelt an den prince over tdeel van dese
hoirs vier alster meukens evene
...
...
...
Dominicus VAN WONTERGHEM fs. Joos alhier medecomparant bekent ghecocht thebben alsulck
deel als de vercoopers, als hoirs van Segher HYDE ende Josijntke DE MEYERE haerlieden vader
ende moeder ende grootmoeder van wiene zij hoirs zijn, zijn competerende in een partije meersch
ghenaemt den quaete meersch ligghende int ghehuchte van noorthaut groot 135 roeden ofte daer
ontrent zonder preciese mate te moeten leveren
...
...
14de meye 1653
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Compareerde in persoone Pieter VAN PARIJS fs. Lievens metsgaders
fo 254
Lievine COCHUYT fa. Martens zijne huysvrauwe te kennen ghevende bij schriftelicke contracte
dat zij vercocht hebben an Philips VAN DER STICHELE Burchmeester van Dronghene twee
partijen lants gheleghen in Landeghem in halewijn te weten een partije ghenaemt den steenput groot
616 roeden oost de strate zuyt Hubrecht DE SCHEPPERE Ampman van Dronghene west desen
coopere ende noort een dreve ende de 2de partije ghenaemt den hooghen weert groot 421 roeden
west het straetke noort oost de weesen van Jan COCHUYT . . .
29ste ougste 1653
----------------------------------------------Compareerde in persoone Sara DE MUYTERE fa. Jans wdwe van Jooris
fo 255
WIELANT fs. Joos, gheassisteert met Jan VAN DE WALLE fs Jooris voocht materneel van de
achterghelaeten weesen, welcke comparanten verclaeren in vorme van ipotecque voor eenen
staenden ende blijfvenden zekere ghestelt thebben in handen ende tot proffijcte van joncvrauwe
Jenne COTREL vrauwe van Termiddelt in Leerne Martini dheelft deurgaende van een behuysde
hofstede ende lande daermede gaende groot in erfven 508 roeden gheleghen in Dronghene west
ende noort de beecstrate. Item een stuck lants ghenaemt het nieulant oost staeske stede, west
Paulus ROGGHEMAN, zuyt ende noort Jan SIMOENS groot 250 roeden. Item een partije achter
dhofstede oost de chartreusen zuyt den olm op den herwech groot 170 roeden. Item een partije
zaeylant boven Pieter DE MUYTERE zuyt den herwech oost Jacques BEELAERT, west de
chartreusen groot 120 roeden onverdeelt met Jan VAN DE WALLE fs. Jooris voornomt wiens
wederdeel is competerende causa uxoris
...
...
...
15de 7bre 1653
----------------------------------------------Ten versoucke van Joos LIEVENS in Ghendt wort wettelicke clachte ghedaen
fo 255v
an Ampman Burchmeester ende Schepenen van Dronghene ten einde zij niet en staen over eenighe
onterfvenisse erfvenisse ofte ander alienatie van alsulcke gronden van erfven als zijn competerende
Elisabeth HYDE wdwe van Gillis DE VREESE haer toecommende vuytten hoofde ende versterfte
van Gheert HYDE haeren broeder, ligghende binnen de prochie van Dronghene ten waere den
doender deser daerop ghehoort emmers voldaen van de somme van 24 £ 13 sch. gr. over leverijnghe
van bier, mette interest van diere naer advenant van den penninck 16e tzedert den instel van de zake
gheschiet den 11de dec. 1649 . . .
...
24ste sept. 1653
----------------------------------------------Compareerde in persoone Lucas MESTDACH
soo over hem selven
fo 256
als machtich bij procuratie over Jan MESTDACH zijnen broeder ghepasseert voor Mattheus DE
KEYSTERE notaris den 10de 7bre 1653 metsgaders Jan HUYGHEVELT met zijne huysvrauwe
Pierijntke MESTDACH, ende als voocht van de weesen van Antheunis MESTDACH conforme
d'authorisatie van Burchmeester ende Schepenen van de lande van Nevele van date 15de july 1653
ende Joos MESTDACH als apparenten voocht van de weesen van wijlent Guillaeme ende Philips
MESTDACH metsgaders de weesen van Jan VAN BEVEREN gheprocreert bij wijlent Elisabeth
MESTDACH haerlieder moeder
...
...
24ste sept. 1653
----------------------------------------------Compareerde in persoone Joos CNUDDE fs. Joos machtich bij procuratie fo 257
over Jan VAN HEE fs. Jans ende Jan GOEMAERE fs. Jans thwuwelick hebbende Janneke VAN
HEE fs. Jans van date 20ste april 1653 onderteeckent Jan VAN HEEDE. Jan GOEMAERE te desen
ghesien ende ghelesen, welcken comparant bekende vercocht thebben an Jonas VAN HECKE fs.
Beernaert tzeste part van een stuck lants gheleghen in den wijck van bassebeke ghenaemt het
cuypers stuck, den voornomden Jan VAN HEEDE ende Jan GOEMAERE causa uxoris verstorfven
ende ghesuccedeert van Laurijntke DENIJS haerlieder moedere
...
22ste oct. 1653
----------------------------------------------Compareerde in persoone Niclais DE SMET fs. Frans metsgaders Josijntke fo 260v
VAN DER STICHELE fa. Lievens zijne huysvrauwe te kennen ghevende dat zij vercocht hebben
an Lowijs TEMMERMAN fs. Gillis een 5de deel deurgaende van een behuysde hofstede met lant
achter het huys ligghende int gheheele ommegracht west den varentstrate noort Arent DE
VISSCHERE, oost Jan VAN DER VENNET ende zuyt Philips DE ROOSE daer jeghenwoordich
op woont Gillis VAN DER STICHELE groot een bunder welck 5de deel de eerste comparanten
verstorfven ende ghesuccedeert is bij den overlijden van Philip DE MEYERE haerlieder grootvader
was beneffens haerlieder broeders ende susters
...
...
17de dec. 1653
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Compareerde in persoone Jan CORNELIS fs. Guillaeme als beschaedde
fo 264
borghe over Joos ROBIJT fs. Maurus in huwelick met Janneke CORNELIS scomparants sustere
van eene rente van 4 £ gr. tsiaers den penninck 16e par obligatie sprekende in proffijcte van
Jacques EGGHERICK bij transport van Gheert DE KEYSERE ende hij niet en is voorsien van
ghereede pennijnghen omme de selve rente te lossen niet jeghenstaende de sommatie an hem
...
14de jan. 1654
ghedaen den 25ste 9bre 1653 deur den deurwaerder SMET . . .
----------------------------------------------Ten versoucke van Frans VAN DER STRATEN in Ghendt wort wettelicke fo 265
staende clachte ghedaen an Ampman Burchmeester ende Schepenen van Dronghene ten einde zij
niet en staen over eenighe onterfvenisse erfvenisse ofte ander alienatie van een partije lants groot
vier ghemeten gheleghen binnen Dronghene buyten het heckene oost daeranne ghelant Jan
VLERICK west den Deynsche herwech ende zuyt Pieter COCHUYT fs. Lievens nu competerende
Joos DOBBELEERE bij coope van Laureyns DOBBELEERE ten waere den doender deser daerop
ghehoort ende voldaen van een croyserende obligatie van 4 £ gr. tsiaers den penninck 16e mette
croysen van diere sprekende in proffijcte van Pieter VAN HOUCKE ende nu den voornomden
VAN DER STRATEN bij transporte . . .
...
28ste febr. 1654
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DOBBELEERE fs. Adriaens deelvoocht fo 266v
ghecreert van de weese van Pieter COCQUYT fs. Joos bij Cathelijne DE POORTERE als
hauderigghe daerbij bevindende de commeren texcederen de bate soo verclaert hij comparant
over de weese de voorseyde successie te renunchieren . . .
28ste jan. 1654
----------------------------------------------Compareerde in persoone Cathelijne DE MEYERE lest wdwe van Gheert fo 269
HYDE ende te vooren van Marten DE BAETS opsetene van de prochie van Dronghene de welcke
verclaersde ontfanghen thebben van Pieter VAN HOUCKE fs. Philips inwoonende poorter der
stede van Ghendt de somme van 48 £ gr. eens in goeden deuchdelicke permissie ghelde scheldende
hem daervan quycte ende zal dese dienen voor quyctantie voor welcke somme de comparante
belooft tot proffijcte van Pieter VAN HOUCKE zijne hoirs ofte naercommers ghetrauwelick te
...
ghelden ende betalen eene rente van 3 £ gr. tsiaers den penninck 16e . . .
Besettende ende realiserende de voornomde rente in capitael ende croysen op de naervolghende
gronden van erfven ende partijen van lande. Eerst op dheelft van een behuysde hofstede mette
lande daermede gaende groot int gheheele een ghemet gheleghen binnen dese prochie in de
schuyterstrate oost daeranne ghelant den heer prelaet van Dronghen zuyt dheer Andries DE WULF
zuyt Frans VERLEYEN rentende aen den erfachtighen heere ende ten 2de op dheelft van een stuck
landts ghenaemt den nieuwen bulck groot 1050 roeden int gheheele oost daeranne ghelant Anthone
HYDE, zuyt dhoirs van Pieter DE WULF, west dhoirs Lieven POLLET ende noort den gapaert
cautere
...
...
...
26ste maerte 1654
----------------------------------------------Compareerde in persoone Cathelijne DE POORTERE fa. Pieters
fo 271
hauderigghe bleven ten sterfhuyse van Pieter COCQUYT haeren man was ende vuyt crachte van
acte van renunciatie alhier ghepasseert den 28ste jan. 1654 bij Pieter DOBBELEERE fs. Adriaens
als deelvoocht van Joos COCQUYT fs. Pieter voornoemt trecht hebbende van de naerschreven
partije van lande dewelcke comparante verclaerde vercocht thebben tot proffijcte van Joos VAN
DEN BERGHE fs. Robert een alf ghemet maeymeersch onbegrepen de juste mate gheleghen in den
oostgavere
...
...
25ste maerte 1654
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VAN DE WALLE fs. Jooris opsetene der
fo 271v
prochie van Afsne ende met hem Janneke DE MUYTERE fa. Jans zijne huysvrauwe ende Jaspart
HARDIJN fs. Jaspart opsetene van Ste Martens Leerne ende met hem Sara DE MUYTERE fa. Jans
voornomt welcke comparanten verclaerden vercocht thebben aen Sr. Joos VAN DER HAEGHEN
fs. Pieters coopman tot Ghendt een partije zaeylandt gheleghen in noorthaut groot twee ghemeten
oost daeranne ghelant Joos CORNELIS, zuyt den herwech van Ghendt naer Deynse ende Elisabeth
HYDE wdwe van Cornelis DE SMET noort den coopere met het meeus bundere alleenlick belast
wesende met een meuke coorne tsiaers
...
...
28ste maerte 1654
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Compareerde in persoone Reynier DE VOGHELAERE
fs. Joos ende met
fo 272v
hem Lievine LIJBAERT fa. Pieters zijne huysvrauwe welcke comparanten verclaerden vercocht
thebben aen Pieter SCHELSTRATE fs. Pieters een alf ghemet maeymeersch gheleghen in den
booris oost Adriaen VAN VOOREN zuyt het Godshuys van poortackere binnen Ghendt west
Pieter PATTIJN, noort de calene
...
...
16de april 1654
----------------------------------------------SVG Jan HYDE fs. Anthone, overl. Dronghene voor oct. 1649
fo 274
He.: Mayken DE MEYERE fa. Philips
K.: Josijntke = 20 jr, Sijntke HYDE = ? ende Mayke HYDE = 11 jr (er twee staecken?)
V.P.: Anthone HYDE fs. Anthone oom ende V.M.: Victor BOONE
Gronden daer den overledenen erfachtich vuyt ghestorfven is
Soo competeert de weesen een ghemet landts int Noorthaut wesende dheelft van twee ghemeten
zuyt dhoirs Guille CORNELIS oost dhoirs Frans VINCENT wesende de zuytzijde van de stucke
noort Anthone HYDE fs. Anthone vrij eyghen goet
50 roeden lants in de hofstede bij manghelijnghe jeghens Anthone HYDE
400 roeden landts op den Boelenaere zuyt de hofstede van den overledenen west de wdwe Lieven
COCQUYT noort den kercwegh ende west de wdwe van Pieter HYDE
Item dheelft van een ghemet meersch gheleghen in Somerghem wanof twederdeel competeert
dhoirs van Guillame HYDE
Een aude hofstede met een dreefke gheleghen in Meerendre groot 500 roeden
Gheconquesteerde gronden van erfven binnen huwelick
Een 6de deel in een hofstede daer den overleden erfachtigh vuyt ghestorfven is vercregehen bij
uytgrootijnghe van Josijntke HYDE wdwe van Gheeraert VAN LAKE
Een 6de deel in de hofstede inde schuyterstraete vercreghen bij vuytgrootijnghe van Elisabeth
HYDE wdwe van Cornelis DE SMET d’aude
Dheelft van een alf bunder bosch ende meersch wannof twederdeel competeert Anthone HYDE
fs. Anthone gheleghen in Landeghem
Jan VAN OOST alhier hoir ten huwelick met Barbara HYDE heeft gheprofficteert voor huuhave
ten somme van 92 £ 8 sch. 6 gr. wanof dheelft deurgaende ghebrocht in bate
Elisabeth HYDE wdwe van Joos VAN DER STICHELE is ghejont gheweest voor huuhave tot
50 £ 13 sch. 10 gr. wanof dheelft ooc is ghebleven in ghemeene baete
13de oct. 1649
----------------------------------------------S VG Loyseke HYDE fa. Anthone, overl. Dronghen voor 1654
fo 277
Hr.: Joos DE MUYTERE
K.: Mayke DE MUYTERE = 6 maenden hoir unicq
V.M.: Anthone HYDE fs. Anthone vader van de overledene
Den hauder in proprieteyt is besittende een behuysde hofstede bij successie ende in deele bij
coope ofte uytgrootijnghe bij Charels DE PAPE zijn eerste huysvrauwens broedere gheleghen
in Dronghene int quaertier van luchteren daer den hauder jeghenwoordelick is woonende
Aldus wettelick verkent ende ghepasseert ter manijnghe van Jacques DE SCHEPPERE
ghesubstitueert in de plaetse van Hubert DE SCHEPPERE zijnen vader Ampman, mits zijne
indispositie ende wijsdomme van Philips VAN DER STICHELE ende Pieter SCHELSTRATE
van de prochie ende ghemeene vierschaere van Dronghene int collegie den 14de jan. 1654
----------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven VAN DE GUCHTE thuwelick hebbende fo 278v
Janneke COCHUYT te vooren wedwe van Lieven TEMMERMAN in wettelicke ghebannen
vierschaere van Burchmeester ende Schepenen van barelvelde haer bestreckende binnen de prochie
van Dronghene, Landeghem etc. met het doen van drij sondachsche kercgheboden a la haulche
meest biedende de naeste hadden te coope gheveylt eerst dheelft deurgaende van huysen schuere
duyvekeete hovenbuer hofstede ende erfven gheleghen ende sorterende onder dese 2 heerelichede
metsgaders ghelijcke heelft van den bulck ligghende voor thuys wesende ettinghe ofte gheweet
noort oost Lieven COCHUYT ende de chartreusen binnen Ghendt zuyt oost de selve chartreusen
zuyt west tleen van mijn heere WIJTS groot int gheheele 780 roeden. Item dheelft van den boomgaert commende noort west ende noort oost teghen de twee voorgaende partijen zuyt oost tleen
van mijn heer WIJTS . . .
...
...
lesten febr. 1654
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Compareerde voor Bailliu ende Laten van St Coeyers Leen hem bestreckende
fo 280
binnen de prochie van Dronghene competerende dheeren chartreusen binnen Ghendt in persoone
Jacques DE VLIEGHERE fs. Jacques de welcke kende, lijde wel ende deuchdelick schuldich te
zijne an Adriaen DE VLIEGHERE zijnen broeder de somme van 48 £ gr. volghende d'obligatie
bij welcke hij belooft te ghelden een rente van 3 £ gr. tsiaers den penninck 16e innegaende den
28ste april 1650 die hij belooft heeft te besetten ende verzekeren op dheelft van zijn hofstede die
hij ghemeene heeft met Adriaen zijn broeder . . .
...
17de juny 1654
----------------------------------------------Jan VAN DE WALLE fs. Jans fs. Anthone ende Janneke DE PAPE (spape) fo 280v
overl. Dronghene voor july 1654
He.: Marie VAN DE GUCHTE fa. Charels
K.: Marie VAN DE WALLE = 17 maenden
V.P.: Anthone VAN DE WALLE fs. Jans ende V.M.: Philips VAN DER GUCHTE Balliu, oom
Gronden van erfven met den last van bijleve van de hauderigghe ende de grootmoeder
Een alf ghemet meersch vercreghen bij coope in vorme van uytgrootijnghe van Jan PIENS in
huwelick met Elisabeth VAN DE WALLE s’overledens suster gheleghen in de laecke oost de
wdwe Pieter DIERICX ende zuyt Jor Anthone NIEUWLANDT . . .
Den overledenen heeft meer ghedorfven van zijne goede hem te cavel ghedeghen bij den
overlijden van zijn grootmoeder Adriaeneken DE SMET gheleghen in de stadt van Caprijcke
Dese weese competeert dheelft van 475 roeden meersch met noch dheelft van 100 roeden in de
Neermeersch rentende onder den marquys van Deynse als lalandt
Gronden van erfven dese weese gesuccedeert alleene belast mette bijleve van de shauderigghe
Een partije bosch in de prochie van Nazareth groot 1213 roeden
Een andere partije ghenaemt den Magerenbulck west de voorgaende noort de strate oost de
wdwe ende hoirs Jan LUYCK zuyt Anthone VAN DE WALLE metter heelft van den Biesbulck
groot 5 ghemeten dese partijen hem te cavel ghevallen ten sterfhuyse van Frans Luck ende
Adrianeke DE SMET fa. Davidts grootvader ende grootmoeder materneel 1ste july 1654
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VAN DEN HEEDE als voocht van de weesen
fo 283
Segher VAN DEN HEEDE exhiberende zeker requeste waerbij hij bij marginele appostille van
daten 11de maerte 1654 te desen ghesien ende ghelesen behoorlick gheauthoriseert is totte
onderschreven vercoopijnghe van 15 deelen ende Jan VAN DE VELDE thuwelick hebbende
Janneke DE VREESE fa. Gheerts over het 16de deel daertoe gheauthoriseert van haeren man
de welcke verclaeren vercocht thebben an Jan DE BAETS met drij distincte cloopslaghen eerst
dat den cooper tzijnen laste moet nemen tcapitael van de heerelicke renten gaende vuytte onderschreven vercochte hofstede . . .
...
15de july 1654
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DE WULF fs. Adriaens zoo over hem zelven fo 285
ende voorts als staende voocht van de weesen van Pieterende Gillis DE WULF metsgaders Lieven
VAN DOORNE ende Antheunis HYDE fs. Antheunis als voochden over de weesen van Joos DE
WULF neffens de selve weesen als hoirs van wijlent Guillaeme DE WULF, zijn belast mette
betalijnghe van een notable somme van pennijnghen bij den voornomden Guillaeme DE WULF
achterghelaten
...
...
...
15de july 1654
----------------------------------------------Ick onderschreven Jan DE MEYERE fs. Lievens verclaer bij desen op
fo 287
te draghen, cederen ende transporteren bij ghifte metter waermder handt tot proffijcte van
Liefke ende Syntke VAN VERDEGHEM fa. Jacques gheprocreert bij Janneke DE MEYERE
mijne dochtere alsulck recht cause ende actie van successie, als naer mijn overlijden zal comen
te succederen op mijn dochtere wesende een vijde deel deurgaende in al mijne goederen die ic
te mijner overlijden achterlaeten zal . . .
...
16de sept. 1654
----------------------------------------------Copmpareerde in persoone Jan DE ROOSE fs. Thomas den welcken
fo 288v
gheinformeert zijnde van de sobere ghestaethede van den sterfhuyse van zijnen vader ende
bevindende aldaer geene bate te vinden dat hij bij desen verclaert de successie te renunchieren
ten proffijcte van de ghonne die aldaer zullen hoirs bedijden . . .
14de oct. 1654
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Zijn ghecompareert Pieter ende Joos DE ROOSE voochden van de weesen fo 290
van wijlent Thomas DE ROOSE welcke comparanten hebben vercocht aen Lievijne DECX
wdwe van den voornoemden Thomas DE ROOSE haerlieden schoonmoeder zulck part ende
deel als hemlieden is competerende in een partije landts groot 400 roeden metsagaders in het
het hofstedeken daerneffens gheleghen binnen dese prochie oost Marten MINNE zuyt de
strate van halewijn . . .
...
11de nov. 1654
----------------------------------------------Janneken DHANENS fa. Joos overl. Dronghen voor febr. 1654
fo 290v
Hr.: Gheeraert DE VREESE fs. Pieters
K.: Lievijntke ende Josijntke DE VREESE
V.P.: Pieter DE VREESE fs. Pieters ende V.M.: Pieter VAN DE WALLE
Patrimonie van de overledene
Op de weesen is verstorfven het 5de deel van ontrent 8 ghemeten onder hofstede gheleghen in
Sinte Marie Leerne ende daerontrent ghecommen vuytten hoofde van wijlent Joos DHANENS
fs. Gillis de voorschreven weesen grootvader materneel ligghende in diversche partijen ende
vooralsnoch ghemeene met de wdwe van Cornelis DE SMET ende d’andere vier kinderen van
den voornoemden Joos DHANENS volghens den SVG ghepasseert in Nevele den 3de july 1648
Gronden van erfven tsaemen in huwelick gheconquesteert
Een ghemet ende 24 roeden onder zaeylandt ende meersch gheleghen in Dronghene in de
naerschreven drij partijen vercreghen bij coope jeghens Jan DE COEYERE ende Arendt
CORNELIS danof d’eerste is ghenaemt den houtbulck palende zuyt oost den herwegh groot
2 ghemeten, de tweede een stuck landts in den cautere groot 1 ghemet
25ste febr. 1654
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VAN HECKE fs. Christoffels metsgaders
fo 294
Mayke BUYSELE zijne huysvrauwe de welcke verclaeren ontfanghen thebben van Sr. Pieter
DE PAPE fs. Pieters in Ghendt de som van 16 £ gr. scheldende hem daervan bij desen wettelick
quycte waervooren zij comparanten tot proffijcte van den voornomden DE PAPE zijne hoirs
ende naercommers jaerlicx beloven te ghelden ende betalen een rente van 20 sch. gr. tsiaers den
penninck 16e innegaende hedent date deser ende verschijnen zal ten ghelijcke daghe 1655 . . .
De comparanten hebben in vorme van een staende ende blijfvende zeker ghestelt een behuysde
hofstede gheleghen recht over de kercke an d'een zijde ghehuyst Mr. Arendt VAN NIEUKERCKE
ende ter andere de wdwe van Jan VAN DE WALLE hem comparant toecommende ter causen
zijnder huysvrauwe . . .
...
...
9de dec. 1654
----------------------------------------------Pieter LIPPENS overl. Dronghene voor oct. 1654
fo 295
He.: Janneken VAN THEEMSCHE
K.: Anthonette, Tanneke ende Cathelijne LIPPENS
V.P.: Jan LIPPENS fs. Jans ende V.M: Pieter VAN THEEMSCHE
Daerbij bevindende de commer verre texcederen de baete soo verclaeren zijlieden tselve
sterfhuys te renunchieren ende abandoneren in schade ende bate ende te laeten aen de
hauderigghe ende Jan DE CONINCK fs. Jans haeren man . . .
...
23ste dec. 1654
----------------------------------------------Hedent date onderschreven heeft N. SMET deurwaerder van de rade in
fo 295v
de
Vlaenderen vuyt crachte van acte condemnatie vercreghen op den 10 september 1650 voor
Schepenen van de keure der stede van Ghendt bij wijlent dheer Antheunis VAN HAUWE als
voocht gheweest van de weesen van Joe Anne, Willemijne WILGIERS wdwe van Sr. Jacob
DHANE ten laste van Lieven DHOOGHE als voocht gheweest zijnde van de weesen van de
wdwe Lucas DHOOGHE metsgaders vuyt crachte van de authorisatie van den hove verleent
op den 2de dec. 1653 ten versoucke van Sr. Cornelis MULLICOM als jeghenwoordich voocht
van Anna Charlotte DHANE een van de voorseyde weesen van Joe wdwe Sr. Jacob DHANE
an de welcke de rente bij de voorseyde acte van condemnatie begrepen te cavel ghevallen is
onder Ampman Burchmeester ende Schepenen van Dronghene ghesaisiert heeft een behuysde
hofstede ghestaen op den varentdriesch groot een ghemet ende 20 roeden oost de strate ende
west Jacques VAN DER STICHELE . . .
...
13de jan. 1655
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Compareerde in persoone Gheert HANSSENS fs. Pieters oom materneel
fo 297v
van Pierijntke DHONDT fa. Joos de welcke comparant kendde lijdde ende verclaerde deuchdelick
opghedraghen, ende ghetransporteert thebben bij vorme van vriendelicke vuytgrootijnghe ende
veroirsatijnghe an ende tot proffijcte van Joos DE BAETS fs. Martens, tvierde deel deurgaende
van een behuyst hofstedeke metten lande daermede gaend gheleghen in den varentstrate danof den
voorseyden DE BAETS de twee deelen daerinne competeerde . . .
10de febr. 1655
----------------------------------------------Compareerde in persoone Andries NEERINCK fs. Jans dewelcke kendt
fo 298
wel ende deuchdelick vercocht thebben an Jonas VAN HECKE een behuyst hofstedeke groot in
erfven 50 roeden gheleghen op den wijck van Bassebeke oost Lieven CORIJN west Jor Gillis
DE MESMAKERE zuyt den selven CORIJN ende noort den voornomden DE MESMAKERE
anders niet belast dan met heerelicke renen alster van aude tijde heeft vuytghegaen ten proffijcte
van den marcquys van Deynse
...
...
25ste febr. 1655
----------------------------------------------Compareerde voor Bailliu ende Laten der heerlichede van noorthaut haer fo 299
bestreckende binnen de prochien van Dronghene, in persoone Joos DHANENS fs. Franchois ende
Josijntke CORNELIS fa. Willems zijne huysvrauwe de welcke verclaeren ontfanghen thebben van
Mr. Joos DHONDT advocaet in den raede van Vlaenderen de somme van 32 £ gr. vlaemsch in
goeden ghevalueerden permissie ghelde scheldende hem daervan wettelick quycte ende passeerde
hem dese voor quyctantie waervooren zij tot proffijcte van Mr. Joos DHONDT zijne hoirs ende
naercommers jaerlics beloven te ghelden ende betalen een rente van 2 £ gr. tsiaers den penninck 16e
danof teerste jaer innegaen zal date deser ende verschijnen ten ghelijcke daeghe 1657
...
Een blijfvende zeker in vorme van 640 roeden meersch ligghende in quathems, oost ende zuyt
Mher. Guislain LOTTIJN raedt sConincx van zijnen grooten raede tot Mechelen, bij coope jeghens
Jan CORNELIS ende Jor Pieter DELVAEL west ende noort mijn heere van Oomberghe, hem
comparant toecommende ter causen sijne huysvrauwe bij versterfte van Janneke HYDE overledene
wdwe van Guillaeme CORNELIS
...
...
27ste febr. 1655
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jacques CORNELIS fs. Arents zoo over hem
fo 300
zelven als machtich bij procuratie over Janneke VAN BEVEREN fa. Lievens zijne huysvrauwe
den welcken verclaert ontfanghen thebben van Joe Joanna DOEDENS wdwe van Jan VAN DER
LINDEN de somme van 16 £ gr. in goeden ghevalueerden permissie ghelde, scheldende haer
daervan bij desen wettelick quycte waervooren hij tot proffijcte van de voornomde Joe haere hoirs
ende naercommers jaerlicx belooft te ghelde ende betalen eene renten van 20 sch. gr. tsiaers den
penninck 16e danof dat teerste jaer innegaen zal date deser ende verschijnen ten ghelijcke daeghe
1656 ende van dan alsoo voorts van jaere te jaere tot drij jaeren gheduerende
...
Hebben verobligiert in vorme van een staenden ende blijfvende zekere 300 roeden landts ghenaemt
de wilde gheleghen op den wijck van slindonck oost den advocaet COPPIETERS zuyt ende west
den Ampman van Dronghene ende noort Pieter DE MUYTERE hem comparant toecommende ter
causen zijnder huysvrauwe . . .
...
...
10de maerte 1655
----------------------------------------------Compareerde in persoone Adriaen DE WITTE fs. Frans ende Gillijntke DE fo 300v
RUYTERE zijn huysvrauwe de welcke verclaeren ontfanghen thebben van Lieven DE COSTERE
fs. Pieters de somme van 16 £ gr. waervooren zij beloven te betalen een rente van 20 sch. gr. tsiaers
den penninck 16e danof teerste jaer innegaen zal date deser ende verschijnen ten ghelijcke daeghe
1656 ende alsoo voorts tot drij jaeren gheduerende . . .
...
Hebben verobligiert in vorme van een staenden ende blijfvende zekere een achtste deel van een
hofstede gheleghen in de raepstrate ligghende noch onverscheen ende onverdeelt met andere hoirs
van wijlent Gheert DE RUYTERE . . .
...
...
10de maerte 1655
----------------------------------------------Ten versoucke van Pieter DOBBELEERE fs. Adriaens wort wettelicke
fo 301v
staende clachte ghedaen an Ampman Burchmeester ende Schepenen van Dronghene van een
hofstede toebehoorende Jan DE CONINCK thuwelick hebbende de wdwe van Pieter LIPPENS
ten waere den versoucker daerop ghehoort ende voldaen van zijnder presentien breeder bij heesch
te deduceren op peyne in forma.
Actien ter kennisse ende presentie ende date 7de april 1655
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Ten versoucke van Jan ende Lievijne COCHUYT fii Joos bij Janneken
fo 301v
DE DOBBELEERE wort wettelicke staende clachte ghedaen van zeker hofstede gheleghen
in de beecstrate jeghenwordich competerende ende ghebruyct bij Jan DE CONINCK. De
versouckers en waeren alvooren daerop ghehoort ende voldaen van hemlieden part ende deel
in somme van 74 £ 13 sch. 4 gr. over ghelijcke somme bij wijlent Pieter LIPPENS wiens wdwe
den voornomden DE CONINCK thuwelick is hebbende bijgheleyt over ghereede baete bij hem
anveert int sterfhuys van Joos COCHUYT voorseyt . . .
...
7de april 1655
----------------------------------------------Ten versoucke van Gheert SCHELSTRATE fs. Pieters wort wettelicke staende
fo 302
clachte ghedaen van een behuysde hofstede gheleghen in de beecstrate oost het oostwinckel
straetke zuyt Pieter COCHUYT ende Pieter DE MUYTERE toebehoorende Jan DE CONINCK
ten waere den doender deser alvooren hierop ghehoort ofte voldaen van alsulcke pretentien als
hij weet te pretenderen tot laste van den voornomden CONINCK over prochie costen alles
breeder bij heesche te deduceren in tijden ende wijlen dies versocht zijnde op peyne van alle
costen, schaeden ende interesten ande ghonne contrarie doende verhaelt ende gherecouvreert
te worden
...
...
...
7de april 1655
----------------------------------------------Compareerde in persoone Joe Elisabeth DHOOGHE fa. Guilains jonghe
fo 304
dochtere ende nietmin bij ghetijdighe aude van bet dan 25 jaeren haer zelfs vrauwe de welcke
bekende lijdde ende verclaersde ter goede trauwen vercocht te hebben ten proffijcte van Sieur
Guillaeme VAN DE VOORDE fs. Pieters coopman binnen der stede van Ghendt die alhier present
van ghelijcke bekende ghecocht thebben een partije landts groot metten vrijen vuytplant daermede
400 roeden eertijts een hofstedeken gheweest paelende aen den varentdriesch, oost Jor Frans
BERTELLI, zuyt sheeren straete zuyt west den varentdriesch ende noort Laureyns GOETHALS
belast met zeven meukens havere tsjaers onlosselick ten proffijcte van den heere, de comparante
toecommende bij decrete ghewesen voor den Lieutenant Civil in Ghendt ten vervolghe van
Jacques VAN VROYENHOVE
...
...
2de juny 1655
----------------------------------------------Compareerde in persoone Daniel VAN OVERWAELE fs. Lievens
fo 306
exhiberende alhier zeker contract van vercoopijnghe a la haulche de meest biedende de naeste
...
van twee partijkens landt gheleghen in dese prochie gheschiet den 18de sept. 1652 . . .
Jan VAN DE TOMBEELE thuwelick hebbende de wdwe van Jacques VAN OVERWAELE ter
onderschreven vercoopijnghe gheauthoriseert bij mijn edele heeren Schepenen van ghedeele
als oppervoochden van Jacques VAN OVERWAELE fs. Jacques voornomt . . .
Naer tvertooch op de requeste an ons ghedaen bij Jan VAN DE TOMBEELE thuwelick hebbende
Joe Isabeau FRANS te vooren wdwe van Jacques VAN OVERWAELE moedere ende voochde van
haere weese oock ghehoort Daniel VAN OVERWAELE fs. Lievens oom ende borghe voor deselve
weese SVG, metsgaders Michiel BOGAERDE fs. Gheeraerts oock oom ende op alles ghelet bij
desen vercoopen twee partijkens van lande gheleghen de eerste ghenaemt de helshaghe groot 250
roeden ende de tweede ghenaemt de biest oock groot 250 roeden . . . 16de juny 1655
----------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven CORIJN fs. Jans de welcke kendde lijdde fo 309
ende verclaerde wel ende deuchdelick opghelicht ende ontfanghen thebben van Sr. Marten MINNE
fs. Pieters in Ghendt de somme van 64 £ gr. in goeden ghevalueerden permissie ghelde, scheldende
hem daervan bij desen wettelick quycte waervooren hij comparant tot proffijte van Marten MINNE
zijne hoirs ende naercommers jaerlicx belooft te ghelden ende betalen een rente van 4 £ gr. losbaer
...
den penninck 16e danof teerste jaer innegaen zal hedent date deser . . .
Hiervoor een blijfvende seker ghestelt eerst: de drij deelen van vieren van een behuysde hofstede
ghestaen in den wijck van bassebeke daer den comparant in woont hem toecommende bij coope
van de wdwe ende voochden van Jan MUYSHONDT groot int gheheele een ghemet, west mijn
heere MESMAKERE, oost ende zuyt Joos DE POORTERE. Item een stuck landts groot een bunder
ligghende in den wijck van luchteren, west het bruytstraetke, noort oost Joos DE WULF ende zuyt
de Brusschen herwech anders niet belast dan met alsulcke heerelicke ende kerckelicke renten alster
van aude tijde vuytghegaen hebben . . .
...
18de juny 1655
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Compareerde voor mij openbaer notaris tot Ghendt residerende in persoone fo 309v
Jan DE CONINCK fs. Jans ende Janneke VAN THEEMSCHE zijne huysvrauwe wdwe van Pieter
LIPPENS ter zaecke naerschreven bij de voornomde zijne huysvrauwe behoorlick gheauthoriseert
welcken comparant verclaerde vercocht thebben an ende in proffijcte van Sr. Marten MINNE fs.
Pieters in Ghendt eene behuysde hofstede gheleghen binnen Dronghene in de beecstrate daerinne
den eersten comparant ieghenwordich inne woont met alle de huysijnghen schueren ende stallen,
boomen ende cattheylen daerop staende eertvast ende naghelvast gheene vuytghesteken nochte
ghereserveert, abouterende van oost Pieter DE MUYTERE, zuyt Pieter COCHUYT, west Lieven
VINCENT ende noort dhofstede van Arendt LANDSMAN, groot met een bulcxken achter de
schuere ontrent de twee ghemeten onbegrepen juste mate . . . . . .
24ste juny 1655
----------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven LEM insetenen deser prochie exhibeerde fo 312v
zeker contract van vercoopijnghe met insertie van twee procuratien op hem ghepasseert bij Jor Jan
Frans DE BLAZERE heere van Idewalle Vossenpoorte etc. ende Mher. Niclais D'AMANT heere
van Diesvelt voor den notaris Gillis HAILLY ende Jan Baptiste ODEVAERE op den 30ste juny ende
7de july 1655 respectivelick alhier ghesien ende ghelesen ende den inhauden hiernaer volght
Compareerde voor mij Gillis HAILLY notaris publicq ter presentie van de ghetuyghen in persoone
Jor Jan Frans DE BLAZERE heere VAN IDEWALLE Vossenpoorte etc. fs. Mhr. Lowijs fs. Lowijs
in zijn leven ruddere heere van Idewalle, watergrave ende moermeester van de lande ende graef
van Vlaenderen welcke heere zoo over hem zelve als last hebbende ter zaecke van Mher Niclais
D'AMANT heere van Diesvelt etc sone van Mher. Justus in zijn leven hoogbailliu der stede ende
Casselrije van Cortrijck bij vrau Anna DE BLAZERE fa. Mher. Loys voornomt kendde lijdde ende
verclaerde wel ende deuchdelick vercocht thebben an Sr. Guillaeme VAN DE VOORDE fs. Pieters
inwoonende poorter deser stede die bekende van den selven heere VAN IDEWALLE ghecocht
thebben de partijen hem alleene competerende ende te cavel ghevallen jeghens zijne broeders ende
Joe susters ten sterfhuyse van den voornomden heere zijnen vadere bij vercavelijnghe ghepasseert
voor mij notaris op den 1ste meye 1651, naerdien de selve hemlieden daer te vooren bij ghelijcke
vercaveljnghe te deele ghebeurt was, jeghens den heere van Diesvelt ten sterfhuyse van Mher.
Guillaeme DE BLAZERE in zijn leven ruddere heere van Hellebus castele etc. hoochbailliu der
stede ende casselrije van Audenaerde haerlieder cosijn, alwaer zij hoirs waeren van de vaderlicke
zijde, volghende deselve vercavelijnghe oock voor mij notaris ghepasseert op den 18de juny 1654
alle gheleghen binnen de prochie van Dronghene ende Baerle, eerst een stuck zaeylandt groot twee
ghemeten oost dhoirs van den raedsheere DE BRABANT zuyt west mijn heere van Cappelle noort
west Gheert ELAUT met consorten sorterende onder dheerlichede van Jor Cornelis DE RUYTERE
gheseyt halewijn ende belast met drij meukens rogghe drij meukens gherste, drij meukens evene
ende in penninck rente 4 dnrs parisis tsiaers heerelicke rente. Item eene partije meersch in eenen
block groot 1468 roeden zuyt west de chartreusen noort den heere van Cappelle oost desen goede
daerop zijn staende vijf troncpopulierkens
...
...
...
30ste juny 1655
----------------------------------------------Is gecompareert in persoone Laureyns VAN HUFFELE filius Geert officier
(fo 316v)
deser heerelichede, exhiberen alhier zeker instrument notariael van daten thienden Jan. 1655
onderteekent Jan MELAERT notaris publick te desen ghesien ende ghelesen ende danof den
inhauden haer van woorde te woorde volght , compareerde voor mij Jan MELAERT openbaer
notaris residerende binnen de stede van Ghendt tot het exercitie van dien gheadmiteert bij den
Coninck in zijnen priveen Raede van de presentie van de ghetuyghen onderschreven in persoone
Marten DE DOBBELEERE filius Gheeraert pachter woonende tot Lemberghe in de Lande van
Aelst zittende in baten ende commeren ten sterfhuyse van Mayken SLOCK fa Lievens zijne1ste
huysvrauwe ende met zijne consent Janneken VAN DEN BOSSCHE zijne 2de huysvrauwe
welcke comparanten om te versekeren Sieur Daniel DE RICHEBOURCH over hem selven, ende
neffens de wdwe van Jacques DE RICHEBOURCH over Sr. Jan DE RICHEBOURCH van alle
tgonne dat hij hemlieden schuldigh ende ten achteren staen van landpacht ter causen van de drij
vierendeelen van de goede ter Beke gheleghen in de prochie van Lemberghe hebben hemlieden
geassigneert bewesen ende opghedregen voor zeker een haerlieden behuyst pachthof gheleghen
in de prochie van Merelbeke met de gront huysen ende boomen daerop staende 15de sept. 1655
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Ten versoucke van Mr. Robert LUST procureur in den raede van Vlaenderen
fo 319
wort wettelicke staende clachte ghedaen van een behuysde hofstede ende landt daermede gaende
gheleghen an den varentdriesch daervuyt erfachtich ghestorfven is Joe Cathelijne LUST wdwe van
dheer Loys ISEBRANT alsnu competerende haere kinderen ende hoirs ten waere den requirant
daerop ghehoort emmers voldaen van de indempniteyt van diversche borchtochten bij hem over de
...
30ste 7bre 1655
voornomde Joe LUST ende haeren man ghepresteert . . .
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE MEYERE fs. Jans over hem selven
fo 325
metsgaders Segher DE DECKER met Lievijne DE MEYERE fa. Jans zijne huysvrauwe ende Pieter
WITTEVRONGHELE metsgaders Pieter COCHUYT fs. Pieters als voochden van de vaderlicke
ende moederlicke zijde van de achterghelaten weesen van Jan DE MEYERE voornomt ende Joos
VAN VERDEGHEM metsgaders den voornomden COCHUYT als voochden van de weesen van
Jacques VAN VERDEGHEM gheprocreert bij Janneke DE MEYERE fa. Jans voornomt ende den
selven COCHUYT ende Jan DIERICX als voochden van de weesen van Pieter DIERICX verweckt
bij Margriete DE MEYERE fa. Jans voornomt bij Pierijntjen COCHUYT oock overleden
huysvrauwe . . .
...
...
13de oct. 1655
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jonas VAN HECKE woonende binnen dese prochie
fo 327
te kennen ghevende hoe dat hij vercocht heeft an Jooris VAN HECKE fs. Jonas zeker partije landt
gheleghen binnen de prochie van Somerghem in den wijck van schauburch hem comparant
competerende bij vercavelijnghe tusschen hem ende zijne andere broeders ende susters ghemaect
van de goedijnghen achterghelaten bij Arendt VAN HECKE scomparants broedere alsnu ontrent
de 24 jaeren vuytlandts gheweest zijnde
voor de somme van 51 £ gr. tghemet tenden mate tenden
ghelde omme welcken coop Jooris VAN HECKE behoorlick te volghen metsgaders hem te
versekeren jaghens alle ansparake die den voornomden Arent VAN HECKE naermaels int landt
commende ten laste van den coopere zoude willen doen
...
27ste oct. 1655
----------------------------------------------Ten versoucke van Abraham BLONDE ende Loys DE WULF als voochden fo 328v
van de weesen van wijlent Heindrick DE BAETS wort wettelicke staende clachte ghedaen an
Ampman Burchmeester ende Schepenen van Dronghene ten einde zijlieden niet en staen over
eenighe onterfvenisse erfvenisse ofte andere alienatien van zeker behusde hofstede mette landen
daermede gaende gheleghen in den wijck van luchteren jeghenwordich toebehoorende in deele
ende bewoont bij Jan DE BAETS fs. Heindricx
...
...
4de 9bre 1655
----------------------------------------------Wij Schepenen van de prochie van Dronghene ghesien tproces crimineel voor
fo 329
ons beleet tusschen den Bailliu ende Ampman causa officy heeschers ter eender zijde jeghens Jan
DE BAETS ghevanghene verweerdere ter andere. Den verweerdere heeft tusschen den 29ste ende
den 30ste october lestleden in den nacht ghegaen ten huyse van de wdwe Jan DE BOUVERE omme
aldaer te nemen drij biecorfven mette bien daerinne omme alsoo tzijnen proffijcte te applicquieren
alles wesende zake van quade consequentie niet lijdelick zonder condique punitie ende tot
supplement van preuve legghen ove de kennisse bij den verweerdere ghedaen op de tichten hem
vooren ghehauden dheeschers concluderen tenderen ten fine den verweerdere ghecondemneert zal
worden bij sententie definitive
...
...
in een boet van 30 guldens met interdictie van
meer zulcx te doene op peyne van voordere punitie . . .
...
6de nov. 1655
----------------------------------------------Compareerde in persoone Lievijne DE MEYERE lest wdwe van Joos
fo 329v
COCHUYT fs. Pieters ende van zijne versterfte zittende noch in baten ende commeren, hoe dat
zij heeft verstaen dat op den 6de april 1650 met wettelicke vercoopijnghe vercocht is bij Gheert
PIFROEN ende Jan COCHUYT als voochden van de weesen van Pieter COCHUYT metsgaders
Joos COCHUYT ende Joos HYDE fs. Willems een behuyst hofstedeken groot een ghemet ofte
daerontrent gheleghen op den wijck van halewijn ghecocht bij dheer Gheert SPEECKAERT ende
de comparante haer daerinne competeert een 4de deel metsgaders noch bij coope van Jan HYDE
...
lesten sept. 1654
fs. Seghers dheelft van een 10de deel . . .
-----------------------------------------------
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Compareerde voor mij Matthijs MATTHEEUSSENS notaris publicq
fo 331v
residerende binnen de stede van Rousselaere ter presentie van ghetuyghen onderghenompt in
persoone Joe Catharina VERANNEMAN fa. dhr. Elias wdwe van Sr. Olivier DE RIJCKE zittende
in schade ende bate te sterfhuyse van den selven haeren man binnen der stede van Meenen de
welcke heeft ghestelt gheconstitueert, machtich ghemaect Elias VERANNEMAN haeren vader
tot Rousselaere residerende omme vuyt haeren naeme te vercoopen zeker leengoet groot zes
ghemeten meerschen binnen de prochie van Dronghene in de assels bij Ghendt staende becleet
met een huyseke ende rontomme bewalt, in pachte ghebruyct bij Sr. Balthazar DE RIJCKE
ghehauden van den leenhove van luchteren op alsulcke conditien ende restricten als hem daertoe
bequame ende noodich zal vinden daervan wettelicke contracten te passeren van de vercochte
partijen vuyt erfven te gaen ende de cooper ofte coopers daerinne te goeden ende erfven . . .
Item noch een viercant meerschelken gheleghen nevens de hofstede op den zuyt oost cant oost zuyt
dhoirs van Jan DE RIJCKE mette naervolghende partije. Item noch het 4de deel van een schoone
vette weede groot int gheheele 16 ghemeten ligghende ghemeene ende onverdeelt nevens Balthasar
DE RIJCKE ende Gillis DE BAETS in huwelick hebbende Juliana DE RIJCKE alle kinderen van
Jan DE RIJCKE
...
...
...
22ste july 1655
----------------------------------------------Jan CARELS, overl. Dronghene voor 1656 in den wijck Barelvelde
fo 340
ende Lievine DE VREESE fa. Seghers oock overl. Dronghene voor 1656
K.: Maurijne, Mayke ende Cathelijntke CARELS drij onderjaerighe weesen
V.M.: Pieter DE VREESE oom
V.P.: Lieven SCHAMP ghecoren van Ampman ende Schepenen als oppervoochden ghemerct
datter van de vaderlicke zijde gheene maechschap te vinden en is.
Dese weesen competeert een hofstedeken int quartier van Barelvelde groot 100 roeden oost
daeranne ghelant de Barelveltstraete zuyt oost den voetweghel commende van het strop naer
Ghendt west den waterijnbosch, noort west de wdwe ende hoirs Frans DE VREESE
Noch een hofstede gheleghen binnen dese prochie int quartier alsvooren groot 50 roeden in
een meerder partije competerende dese hoyrie nu bewoont bij Gheert DE CLERCQ met een
huyseken daerop staende ende boomen oost daeranne het clooster van Dronghene met eenen
bosch, west de Barelveltstraete ende noort oost dese hoyrie
Men is schuldich an Pieter DE VREESE over haudenisse van een van de weesen 1 £ 10 sch. gr.
Men is schuldich an Elisabeth DE VREESE wdwe van Joos DE POORTERE over haudenisse
van een van de weesen tot 5 £ 10 sch. gr.
...
...
12de jan. 1656
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DOBBELEERE fs Jans die kendt lijdt,
fo 347v
ende verclaert wel ende deuchdelick ontfaen thebben vuytter handt van Sieur Marten MINNE
coopman in Ghendt de somme van 100 £ gr. vlaemsch in goeden ghevalueerden permissie ghelde
scheldende hem daer bij desen wettelick quicte, waervooren hij comparant tot proffijcte van den
voornoemden MINNE zijn hoirs ende naercommers jarelick belooft te ghelden ende betalen een
rente van 6 £ 5 sch. gr. tsjaers losbaer den penninck XVIe danof dat teerste jaer inneghegaen is
den 4de meye 1655 ende verschijven zal ten ghelijcke daeghe 1656, ende alsoo voorts tot den
jaeren gheduerende, als wanneer hij comparant de selve rente belooft te lossen ofte souffisantelick
belasten op goet dobbel beset tot contements van den voornoemde MINNE
...
...
Een staende ende blijfvende zeker ghestelt eerst op eene hofstede gheleghen an den varentdriesch
Item een partije zaeylant gheleghen achter de hofstede . . . . . .
8ste maerte 1656
----------------------------------------------Compareerde in persoone Adriaen HELOOT fs. Lievens metsgaders
fo 348v
Tanneke VERBEKE zijn huysvrauwe de welcke verclaeren vercocht thebben an Abraham
DE WULF fs. Remeeus een partije wisselmeersch groot 65 roeden gheleghen in blaermeersch
oost daeranne ghelandt Jacques VERLEYE voor de somme van 11 £ gr. , danof de vader van
Adriaen HELOOT blijft behauden zijne bijleefte, den cooper zal commen int ghebruyck ter
erfvenisse wesende de zelve partije meersch belast jaerlicx met eene evene rente bedraeghende
drij sch. gr tsiaers ten proffijcte van den heere marcquys van Deynse zonder meer commers zoo
...
. . .17de maerte 1656
den 1ste comparant verclaerst . . .
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Jan DOBBELAERE, overl. Dronghene voor maerte 1656
fo 349v
He.: Barbara DE BAETS
K.: Gheert , Pieter , Lieven , Martens , Lievine ende Mayke DOBBELAERE
V.P.: Gheert DOBBELAERE ende V.M.: Jan DE BAETS
Gronden van erfven daervuyt den overledenen erfachtich vuyt ghestorfven is, als ghecomen zijnde
van zijn zijde, ende bijdien schuldich te volghen de voorseyde zijne kinderen, daerinne zijlieden
over sulcx gherecht zijn neffens Jan DOBBELEERE haerlieden autsten broedere elck tot een 7de
deurgaende, metten last van shauderigghen recht van bijleve naer costume, behaudens dat de
boomen ende catheylen daeropstaende deelsaem zijn tusschen de voornoemde hauderigghe ende
haere kinderen alf ende alf.
Alvooren dheelft van een behuysde hofstede met de noort oost zijde van den huyse daerop staende
scheedende op den deurstijl van de zelve huyse daer de deure an hanght volghende de separatie
ende afpalijnghe danof ghemaect mette boomen daerop staende gheleghen in de Beecstrate, oost
den Driesch ende noort de zelve beecstrate groot in erfven 68 roeden onbegrepen
Dheelft van een partije zaeylandt gheleghen op Beecstrate cautere ghenaempt het bonte stuck groot
int gheheele 400 roeden wesende dese heelft het zuyteinde van dese partije oost den keercwegh,
noort Jan SIMOENS, west de paters Jezuiten binnen Ghendt ende zuyt Pieter DE MUYTERE
Item eene partije meersch gheleghen an de Reghenboghe in Bourgoyen groot 400 roeden oost
Jan DE MUYTERE noort den Reghenboghe west Jan VAN DE GUCHTE, zuyt de wdwe ende
hoirs van Gillis COCQUYT . . .
...
5de april 1656
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DE WULF fs. Adriaens den welcken verclaert fo 350v
vercocht thebben an Sr. Guillaeme VAN DE VOORDE fs. Pieters coopman binnen der stede van
Ghendt eene partije landts ghenaemt tlanghe bundere groot 1062 roeden oost daeranne ghelant Jan
VAN DER VENNET ende de kercke van Dronghene zuyt ende west tloostraetke ende noort den
vercoopere met de naervolghende partije. Item een partije lants groot 460 roeden gheleghen in een
meerdere partije ghenaemt tcurte bundere noort oost Jan DE BAETS causa uxoris zuyt west tvoornomde straetke, zuyt oost de bovenschreven partije ende noort Joe Catharina DE SADELEERE
rentende jaerlicx an den marcquys van Deynse
...
...
19de april 1656
----------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoone Barbara DE BAETS weduwe van
fo 351v
Jan DOBBELEERE fs. Gheerts, ende Jan DOBBELEERE fs. Jans voornoemt, bij ghetijdighe aude
zijn zelfs zijnde , metsgaders Gheert DOBBELEERE , ende Jan DE BAETS als voochden van de
weesen van de voornoemde Jan DOBBELEERE fs. Gheeraerts respectivelick ten effecte van desen
behoorelick gheauthoriseert bij Burchmeestere ende Schepenen voornoemt als oppervoochden van
de selve weesen per acte staende op zeker requeste hiertoe ghepresenteert in daten 8ste marty 1656,
te desen in originele ghesien ende ghelesen, te kennen ghevende dat zij comparanten vercocht
hebben met twee distincte clopslaghen meest biedende de naeste, danof den lesten ghegeven is in
vierschaere van Burchmeestere ende Schepenen den vijfden april 1656, ende vercoopen andermael
bij desen an Sr. Marten MINNE inwoonder poorter der stede van Ghendt die alhier present, ende
medecompareren kendde van ghelijcke ghecocht thebben eene partije meersch gheleghen in dese
prochie anden Regenboghe in Bourghoyen, groot 400 roeden, Oost Jan DE MUYTERE, noort den
Regenboghe , west Jan VAN DE GUCHTE, zuyt de weduwe ende hoirs van Gillis COCHUYT,
wesende vrij, eyghen goet ende bijdien onbelast van eenighe heerelicke renten, zoo de voornomde
vercoopers tot noch toe hebben bevonden, den coopere moet hem tevreden hauden mette grootte,
ende gheleghenthede van de selve partije , zoo die hiervooren gheexpresteert staet, zonder eenighe
breedere, ofte voordere mate te moeten leveren alwaert zoo dat de selve minder bevonden wierde,
dan voorseyt is, ende bovendien te zijnen laste behauden de heerelicke , ende onlosselicke renten
indien naermaels bevonden wierde de voorseyde meersch met eenighe belast te zijne metsgaders
alle servituyten van weghen, ofte andere die de voorseyde partije zaude moghen subject zijn, dan
zaude in ghevalle van eenighe last van heerelicke ofte onlosselicke renten dachterstellen van dien
bij de vercoopers moeten ghezuyvert worden totten daeghe van de erfvenisse ende voorts blijft ten
laste van den coopere onghemindert zijne principaele coopsomme alle oncosten van dese
vercoopijnghe dependeren, zoo van sheeren marcghelt indien der eenich betaelt moet worden,
erfven, onterfven, tstellen ende lichten van dese briefven van coope . . .
26ste april 1656
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Jan DOBBELEERE , overl. Dronghene voor april 1656
fo 353
He.: Josijne DOBBELEERE fa. Martens
K.: Gheert , Janneke , Lievijne , Joorijntke , Janneke DOBBELEERE ende
Martijntke DOBBELEERE filia Jans in huwelick zijnde met Jan HUDGEBAUT
V.P.: Jan HUDGEBAUT voorseyt ende V.M.: Joos DOBBELEERE
Gronden van erfven commende van de overledenens zijde, mitsgaders schuldich de selve zijde
gheheel te volghen met de last van de hauderigghens bijleve naer costuyme.
Eene behuysde hofstede ghestaen ende gheleghen binnen de voornoemde prochie van Dronghene
op het gaversche, noort oost doochstraete zuyt ende west den Secretaers OVERWAELE , groot
ontrent twee ghemeten boven ontrent 50 roeden vuytnemijnghe van de heere van Vinderhaute
voor een coppel kieckenen tsjaers de voornoemde hofstede an de selve heere belast met cleene
penninck rente .
Eene partije meersch gheleghen binnen de prochie van Vinderhaute in eene meerdere partije
ghenaemt de wilde, oost dhoirs Sioen SLOCK west den president LAFAILLE ende noort dhoirs
Jan VAN IDEGHEM belast met cleene herelicke rente an den heere .
Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelick
Een ghemet landts gheleghen op de noort oost zijde van de hofstede noort oost d’oochstrate, noort
west mijn heer CABBILEAU west den secretaris OVERWAELE
26ste april 1656
----------------------------------------------Compareerde in persoone Gillis ende Guillaeme DE KEUCKELAERE fs. fo 354
Lievens de welcke verclaeren vercocht thebben an Joos DENIJS fs. Christoffels die ten dien einde
alhier medecomparerende kendt ghecocht thebben een partije landts groot 200 roeden gheleghen
in den wijck van bassebeke an den boelenaere oost den Ghendtschen herwech zuyt Pieter
COCHUYT ende den selven Joos DENIJS west den kercwech
...
26ste april 1656
----------------------------------------------Compareerde in persoone Sr. Adriaen DE CLERCQ ter eender zijde ende fo 357
Sr. Adriaen DE MEY fs. Jans ter andere exhiberende alhier seker toecomste gheschreven in
...
...
in parchemijne van date 16de maerte 1656 onderteeckent J. DE RAEDT
Compareerde voor mij Charels SCHILLEWAERT notaris pulicq tot Ghendt present de ghetuyghen
in persoone Jor Philips BALDE ende Mr; Gregorius BAUDONCK de welcke verclaerden vercocht
thebben an Adriaen DE MEY fs. Jans een behuysde hofstede gheleghen op Royghem groot ontrent
200 roeden sorterende ter heerelichede ende vierschaere van de chartreusen. Item twee partijen
wisselmeersch gheleghen in Dronghene in de assels ende blaermeersch groot een ghemet. Item een
stuck landts groot 130 roeden gheleghen op royghem op den cautere oost dhoirs Jan NOTE, zuyt
Simoen DE WETTE, noort Jan VERBAERE belast met twee alsters, een alf alster ende drij pinten
spijcker rente tsiaers ende noch een alf ghemet lants an teecloo weghelke binnen Mariakercke
onder dheerelichede van Vaernewijck . . .
...
24ste meye 1656
----------------------------------------------Josijne VAN RENTERGHEM fa. Blasius, overl. Dronghene voor juny 1656 fo 360
Hr.: Geeraert DOBBELARE
K.: Joos, Pier, Jacques, Elisabeth, Magdaleene ende Livijne DOBBELARE
V.M.: Gillis VAN RENTERGHEM ende V.P.: Lieven COCHUYT
Gronden van erfven commende van d’overledene zijde
Een stuck zaeylandt gheleghen binnen dese prochie van Dronghene ghenaempt de aude beke,
groot 550 roeden noort den herwegh oost de schranse zuyt Sr. Jacques VAN DER BEKE belast
met lalant renten an den heere marquys van Deynse
Gheconquesteerde gronden van erfven staende het huwelick
Dheelft van eene behuysde hofstede met een bulcxke landts ligghende neffens de hofstede groot
int gheheele 400 roeden waerin den hauder is woonende oost den Driesch zuyt de paters Jezuiten
west de wdwe Jacques BEELAERT ende noort Jan DE BAETS
Noch een 8ste deel van een huys ende erfve staende tot Ghendt int Ackerghemstraetke nevens
Pieter ende Gillis VAN RENTERGHEM ende dhoirs van Jooris VAN RENTERGHEM metsgaders
noch een 10de deel van d’ander heelft van de voornoemde huyse ende erfve nevens de voornoemde
persoonen Pieter GAUBEEN ende Gheert SCHELSTRATE an d’een zijde is ghehuyst Jan VAN
LOVENDEGHEM met zijn hoirs . . .
...
21ste juny 1656
----------------------------------------------594

Vervolg Reg. 284
Staten van goed en wettelijke passeringen (1648-1658)
Hedent lesten meye 1656 zijn vergadert gheweest Gheert POELMAN ende fo 361
Sr. Joos DIERCKENS als voochden van frater Mauritius POELMAN religieus int cloosters van de
paters Augustijnen binnen Ghendt ten huyse van Niclais . . . tavernier binnen Ghendt de welcke
vercocht hebben een meersch ligghende in bourgoyen in de prochie van Dronghene groot twee
ghemeten voor de somme van 62 £ gr. benevens 20 sch. gr. ter tafele . . .
14de july 1656
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DE DAPPERE fs. Baudwijns die verclaert fo 362v
ten achteren te zijn bij SVG an Pierke DE DAPPERE zijne weese gheprocreert bij Josijne
DIERICX fa. Pieters zijne overleden huysvrauwe de somme van 20 £ gr. voor tvolcommen van
welcken voornoemde somme hem zeker ende borghe gheconstitueert over de voorseyde DE
DAPPERE, Jan HYDE fs. Martens die gheerne van de voornoemde borghtochte zaude ontslaghen
worden ende tselve niet en can gheschieden deur tstellen van anderen zeker ende borghe ter cause
hij gheene ghereede pennijnghen ter handt ofte in beurse heeft
...
...
ste
Zo heeft hij opghebrocht in handen van den Ampman het 8 deel van een hofstede gheleghen in de
schuyterstrate noort oost daeranne ghelandt Pieter VAN DER LEYEN ende zuyt de voornomde
straete hem toecommende bij versterfte van Pierijntke VAN DER CRUYCEN huysvrauwe
gheweest van Joos VAN DER LEYEN fs. Pieters . . .
...
19de july 1656
----------------------------------------------Compareerde in persoone Sr. Joos VAN DER HAEGHEN fs. Pieters ende fo 363
met hem Joe Josijne TOEBAST zijne huysvrauwe ter eender zijde ende Mr. Lieven DE MEY
advocaet in den raedt van Vlaenderen ter andere welcke comparanten verclaeren bij vorme van
manghelijnghe veraccordeert te zijn in der manieren hiernaer verclaerst, alvooren cederen de
voornomde 1ste comparanten an de 2de een haerlieder stuck landts ghenaemt den eertackere groot
540 roeden ligghende int quartier noorthaut noort het sonnebeecstraetke oost dhoirs van Jor
Jacques VAN SILLEBEKE gheseyt T'ACCOEN, zuyt Pieter VAN REYSSCHOOT ende west
Segher HYDE de selve partijen de voornomde Joe verstorfven bij den overlijden van dheer Paulus
TOEBAST ende Joe Joanna DE MOOR haeren vader ende moeder, waerjeghens den voornomden
2de comparant an haerlieder cedeert ende overlaet een stuck landts ooc gheleghen in noorthaut als
hem verstorfven bij den overlijden van Pieter DE MEY zijnen vader. . . 19de july 1656
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter STRIJMEERSCH fs. Lievens te kennen
fo 365v
ghevende dat hij schuldich ende ten achteren is an den eerweerden P.P. prior procurator ende
convent van tclooster van de chartreusen binnen Ghendt de somme van 1008 guldens over
achterstellen van pachten van behuysde hofstede gheleghen binnen dese prochie op den wijck van
beecstrate bij den comparant jeghenwordich ghebruyct
...
...
Stelt in zeker voor tghone hij tachter is an de weesen Jan CLAIS gheprocreert bij Elisabeth
VAN DE MOORTELE scomparants overleden huysvrauwe was . . . 20ste oct. 1656
----------------------------------------------Compareerde in persoone Gillis VEREECKE metsgaders Tanneke fo 366v
PIENS zijne huysvrauwe de welcke verclaeren vercocht thebben an Gheeraert VERSCHAFFELT
fs. Franchois 200 roeden wisselmeersch ligghende ghemeene met een partije van vier ghemeten
gheleghen op blaermeersch . . .
...
14de sept. 1656
----------------------------------------------Ten versoucke van Antheunis VAN DER STICHELE fs. Jacques deur
fo 369
Pieter LANCKZWEERT princelick officier der stede van Ghendt wort wettelicke staende clachte
an Ampman Burchmeester ende Schepenen van Drongene van een hofstede mette lande daermede
gaende in den wijck van luchteren bewoont bij Jan SLOCK fs. Lievens ghenaemt het goet ter
Roodonck ten waere den versoucke hadde souffisante verzekerthede. . .
2de nov. 1656
----------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven CORIJN fs. Lieven ende met hem
372v
Marie HYDE zijne huysvrauwe welcke comparanten bekendden ontfanghen thebben van Anthone
HYDE fs. Anhone hier te vooren voocht van de voornoemde Marie HYDE
Eerst den SVG ghemaect ten sterfhuyse van Jan HYDE de voornoemde Marie HYDE haeren vader
Item den SVG ghemaect ten sterfhuyse van Marie DE MEYER haere moeder
10de jan. 1657
Item de vriendelicke vercavelijnghe van den 21ste juny 1656 . . .
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Hedent op den 26ste jan. 1657 heeft Jan DE MEYERE fs. Franchois woonende fo 374v
op Dronghene vercocht an Joe Joanne DOEDENS weduwe van Sr. Jan VAN DER LINDEN
in Ghendt twee diversche partijen van lande groot tsamen ontrent drij ghemeten gheleghen in
Dronghene waervan de eene partije is ghenaemt den hooghen bulck palende zuyt ende noort
Pieter COCHUYT, west Joos CLAREBAUT oost de dreve van den hooghen bulck met tpoec
straetke ende het andere is ghenaemt den boterpoel palende oost het Godshuys van poortacker
ende dit voor de somme van 40 £ gr. . . .
...
9de febr. 1657
----------------------------------------------Pieter DE VREESE overl. Dronghene voor maerte 1657
fo 382
He.: Josijne HAESBROECK
K.: Lievijne DE VREESE
V.P.: Gheert DE VREESE ende V.M.: Frans MESTDAGH
Gronden van erfven tusschen Pieter DE VREESE ende Josijne HAESBROECK gheconquesteert
ende bijdien deelsaem tusschen dese hauderigghe Lievijne DE VREESE met haere alfve broeders
ende susters alf ende alf
Dese weese competeert in een partije zaylandt ghenaempt het Rijgat het 18de deel groot ontrent
een ghemet 30 roeden oost ende zuyt Mattheus OSTE ende west Sr. Frans COLIJN ende noort
de strate . . .
...
...
21ste maerte 1657
----------------------------------------------Ten versoucke van Sr. Frans COLIJN in Ghendt wort wettelicke staende
fo 384v
clachte ghedaen an Burchmeester ende Schepenen van Mher Jacques COTREL fs. Mher Jan
Franchois Erfachtich heere van Lessenbosch Dronghene etc. van een partije landts gheleghen in
Dronghene op luchteren cautere groot vier ghemeten ofte daerontrent ghenaemt de mijleecke noort
Gheerolf VAN BEVEREN, west Pieter VAN HOOTEGHEM fs. Philips zuyt Pieter COCHUYT
fs. Jans ende oost dheer Jan VAN IDEGHEM toebehoort hebbende Marten DOBBELEERE fs.
Gheerolfs ende alsnu dheer Jacques VAN REDICHOVE capitain der borgherwacht van Ghendt
ofte zijne moedere
...
...
...
2de meye 1657
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan PIN fs. Lievens ende met hem Elisabeth
fo 385
VAN DE WALLE fa. Jans zijne huysvrauwe dwelcke verclaerden ontfanghen thebben van Sr.
Loys SPANOGHE coopman binnen Ghendt de somme van 48 £ gr. dienende dese voor absolute
quyctantie waervooren zij beloven te betalen eene rente van 3 £ gr. tsiaers den penninck 16e
innegaende date deser vallende ende verschijnen zal ten ghelijcke daeghe 1658
...
Verclaeren daervooren te stellen in eenen staende ende blijfvende zeker een partije meersch groot
twee ghemeten en alf wesende dheelft van eene meerdere partije groot vijf ghemeten, danof dander
heelft competeert de weese van Jan VAN DE WALLE fs. Jans gheleghen in bourgoyen ghenaemt
den puttemeersch
...
...
...
2de meye 1657
----------------------------------------------Laurijntken BAYENS, overl. Dronghene voor april 1657
fo 386
Hr. Adriaen HANEBALCKE
K.: Pieter, Guillame, Lievijne, Tanneke ende Laurijntke, mits het overlijden van Janneke
HANEBALCKE ghebeurt naer de doot van de moedere
V.P.: Rogier HANEBALCKE ende V.M.: Jacques BISSCHOP
Gronden van erfven binnen huwelicke gheconquesteert deelsaem alf ende alf
Een behuysde hofstede ende den boomgaert daermede gaende groot ontrent 75 roeden gheleghen
in dese prochie ontrent slindonck driesch oost de mosgaverstrate, west dhoirs van Frans DE
MEYERE ende noort Guillame COCHUYT . . .
...
Item dheelft van een partije landts, danof d’ander heelft competeert Joos DE KEY ende consorten
groot 226 roeden ghenoemt den bosch gheleghen als vooren . . .
2de meye 1657
----------------------------------------------Ten versoucke van Gheert SCHELSTRATE fs. Pieters wort wettelicke
fo 388
staende clachte ghedaen ten fine zijlieden niet en staen over eenighe onterfvenisse, erfvenisse ofte
ander alienatie van een behuysde hofstede mette landen daermede gaende toebehoorende dhoirs van
de wdwe van dheer Loys ISEBRANT ligghende binnen dese prochie . . .16de meye 1657
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Compareerde in persoone Gheert CLAEYS fs. Seghers als machtich bij
fo 389
procuratie over Abraham DE CUYPERE fs. Baudwijns volghende de selve procuratie ghepasseert
voor den notaris Maximiliaen DE RYNCK in daten 27ste maerte 1657 welcke comparant verclaerde
vercocht thebben an Jan CLAEYS fs. Joos over ende vuyten naeme van Josijne DE CLERCQ zijne
moeder metsgaders Jacques DE CUYPERE fs. Baudwijns die van ghelijcke bekendde ghecocht
thebben de twee deelen van drijen danof tresterende derde competeeert de weesen van Joos
COPPENS van een partije maeymeersch groot int gheheele 300 roeden datte voor de voornomde
twee coopers elc 100 roeden gheleghen binnen dese prochie in de poucke wesende wisselmeersch
wisselende jeghens dhoirs van Abraham VAN DE KERCHOVE ende dhoirs van Lieven NEYT
noort de neder calene . . .
...
...
16de meye 1657
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jonas VAN HECKE fs. Beernaerts ende met hem fo 390v
Elisabeth STOFFERIS zijne huysvrauwe woonende in Dronghene dewelcke verclaeren ontfanghen
thebben van Sr. Pieter VAN DAELE fs. Pieters d'aude in Ghendt de somme van 32 £ gr. vlaemsch
al in specie van permissie ghelden hem danof deuchdelick quyt scheldende ende dese hem dienende
voor quyctantie waervooren zij hebben belooft te betalen een rente van 2 £ gr. tsiaers den penninck
16e innegaende metten passeren van desen wanof teerste jaer croys ende betalijnghe vallen ende
verschijnen zal ten ghelijcke daeghe van den naervolghende jaere 1658
...
...
De rente wort beset bij vorme van een staende zeker op de naervolghende partijen van lande. Op
een hofstede groot 50 roeden in Dronghene noort oost dhofstede van Lieven CORIJN zuyt west de
hofstede van Jor Gillis DE MESMAKERE. Item op een partijke landts ghenaemt den polder groot
een ghemet zuyt west den doschwech noort waerts den Brusschen voetwech. Item noch 200 roeden
landts gheleghen zuyt oost de Brusschen herwech die compt van de beecstrate naer de meulen van
Dronghene. Item op noch een partijke landts groot een alf bundere ghenaemt het Cuypers stuck zuyt
west Jor Gillis DE MESMAKERE noort oost Lieven CORIJN . . . 20ste juny 1657
----------------------------------------------Ten versoucke van Jan DE WULF fs. Lowijs zoo over hem zelven ende voorts
fo 391v
als machtich bij procuratie over Guillaeme DE SMET fs. Cornelis, Janneke DE SMET wdwe van
Cornelis VLERICK, Janneke DHANENS wdwe van Cornelis DE SMET fs. Cornelis, Pieter
LANCKZWEERT thuwelick hebbende Janneke DE SMET fa. Niclais tsamen hoirs van wijlent de
wdwe van Cornelis DE SMET d'aude wort wettelicke staende clachte ghedaen van alsulcke partijen
van lande als zijn ligghende binnen dese prochie ende sorterende onder dese vierschaere daervuyt
de voornomde wdwe Cornelis DE SMET d'aude erfachtich ghestorfven is, ofte den versoucker en
waere alvooren daerop ghehoort ende voldaen van zijne pretentien breeder bij heesch te deduceren
op peyne in forma
...
...
...
20ste juny 1657
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Marten VAN KERREBROUCK fs. Jans
fo 392v
bij ghetijdighe aude van bet dan 25 jaeren zijn zelfs welcken comparant verclaerde op te draeghen
cederen ende transporteren bij vorme van vriendelicke vuytgrootijnghe ende verhoorsatijnghe an
ende ten proffijcte van Guillaeme DE MEYERE fs. Andries als haudere bleven ten sterfhuyse van
Janneken COCHUYT te vooren wdwe van den voornoemden Jan VAN KERREBROUCK de
twee deelen van drije in dhelft van de partijen hem comparant toecommende te weten een derde
deel bij den overlijden van tvoornoemde Janneken COCHUYT zijne moedere ende een ghelijck
derde deel bij vuytgrootijnghe van Jacques DE MULDERE ende zijne huysvrauwe Lievijne
VAN KERREBROUCK eerst in een behuysde hofstede metten huyse, schueren, stallen waghen
huys, boomen ende andere cattheylen daerop staende ende den vuytplant op den driesch daermede
gaende gheleghen op slindonck driesch zuyt Gillis VAN KERREBROUCK fs. Guillaeme west
dhoirs van Guillaeme MARTENS ende noort Gillis VAN KERREBROUCK fs. Philips ten 2de in
eene partije zaeylant ghenaemt het cauterke groot 537 roeden ten 3de in een partije landts ghenaemt
de bijlocke groot int gheheel 500 roeden west het Godshuys van poortacker oost Willem VAN DE
GUCHTE noort de westackere ende zuyt de mostgaeversstrate ende datte met alle de boomen ende
cattheylen opde selve ende d'andere partijen staende, alle de selve partijen anders niet belast dan
met alsulcke heerelicke kerckelicke ofte andere onlosselicke rentkens alster van aude tijde
vutghegaen hebben de partijen ghenaemt de bijlocque
...
...
4de july 1657
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An mijne heeren Schepenen van Stekene supplierende verthoont
fo 393
reverentelick N. ISEBRANT voocht van de weesen wijlent dhr. Loys ISEBRANT in zijn leven
greffier van Deynse, hoe dat met zijn overlijden, metsgaders Joe Catarine LUST den suppliant met
consorten ende de voornomde weesen op hemlieden verstorfven zijn de successie van vaderlicke
ende moederlicke zijde van heurlieden achterghelaten goederen thaeren sterfhuys bevonden worden
groote schulden vele excederende de meuble goederen . . . . . .
...
...
Hedent deser hebben Sr. Cornelis SULLAERT machtich bij procuratie over Niclais ISEBRANT
ende Ignatius LAUREYNS in huwelick hebbende Joe Marie ISEBRANT, metsgaders Laureyns
VAN GOETHEM in huwelick met Joe Walburghe ISEBRANT voorts Michiel ISEBRANT alle
kinderen ende hoirs van Joe Catharine LUST wdwe van dhr. Loys ISEBRANT zoo over hun selven
als over de onderjaerighe kinderen ende weesen van de voornomde Catharine LUST daertoe
wettelick gheauthoriseert bij Schepenen der prochie van Stekene . . . 13de july 1657
----------------------------------------------Supplierende verthoont reverentelick Antheunis HYDE fs. Antheunis ende fo 397
Lieven VAN DOORNE fs. Lievens beede voochden over de onbejaerde weese Marie DE WULF
gheprocreert bij Pierijntke HYDE fa. Anthone . . . . . .
12de sept. 1657
----------------------------------------------Dat ich onderschreven deurwaerder vuyt crachte van acte van condemnatie fo 412
met de letteren executoire daerop verleent in proffijcte van Jor Frans VAN DEN BROUCKE
tot laste van Pieter WITTEVRONGHELE ghewesen bij mijn heere Lieutenant civil in Ghendt
inhaudende de somme van 12 £ gr. tsiaers over twee jaeren croys van eene rente van 6 £ gr.
tsiaers tleste verschenen 8ste april 1657 ende de costen 5 £ 12 sch. parisis metsgaders af te
lossen ende ipotecquieren daeroppe de voorseyde rente beset is te ontlasten van eene rente van
4 £ gr. tsiaers onder ulieden saisiere zoo ick doen bij desen eerst een stuck zaeylant gheleghen
in Dronghene ghenaemt de verberrende stede groot twee ghemeten ofte daerontrent metsgaders
noch een andere partije bosch groot een alf ghemet gheleghen neffens de voorgaende partije
zuyt west sheeren strate noort west dhoirs van Jacques . .(opengelaten). .zuyt oost Jor Jan DE
GRUUTERE. Noch een andere partije zaylandt met een hofstedeken opt eindeke groot twee
ghemeten eyghen goet wesende gheleghen in de selve heerelichede ghenaemt den dambulck
ende eene behuysde hofstede metten lande daermede gaende groot 150 roeden belast met
heerelicke renten van audts daervuytte gaende . . .
...
24ste sept. 1657
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VLERICK fs. Frans ende met hem Josijntke fo 417
HYDE zijne huysvrauwe de welcke verclaeren ontfanghen thebben van Charles VAN DE
GUCHTE Bailliu deser prochie de somme van 40 £ gr. in goede ghepermitteerden ghelde
dienende hem oversulcx dese voor absolute quictantie waervooren zijlieden comparanten
tzijnen proffijcte beloven te ghelden ende betalen eene rente van 2 £ 10 sch. gr. tsiaers den
penninck 16e innegaende hedent date deser vallen ende verschijnen zal ten ghelijcke daeghe
1658 ende van dan alsoo voorts van jaere te jaere . . . . . .
...
Men verclaert te stellen eenen staenden ende blijfvenden zeker, eerst eene partije landts an den
mijlsteen groot 428 roeden west den Ghendschen wech zuyt oost ende noort den eerweerde
heere prelaet deser prochie, ten tweeden drij deelen van viere van een partije landts groot int
gheheele 600 roeden gheleghen anden rootgracht, oost den wech ende noort Jor Joos VAN DE
SIJPE rentende onder den heere van Anvijn . . .
...
...
12de sept. 1657
----------------------------------------------Compareerde voor mij Mattheus WINNEBROODT notaris in Ghendt de
fo 418
ghetuyghen in persoone vrauwe Margriete VAN DE MEERE douagiere dewelcke heeft ghegheven
procuratie macht ende special bevel an Pieter VAN SCHELSTRATE omme vuyt haeren naeme te
compareren voor de wethauderen ende magistraet van Dronghene ende elders daertoe van noode
wort ende aldaer haeren naeme ten proffijcte van Pieter VAN BEVEREN fs. Gheerts te verkennen
eene rente van 3 £ gr; tsiaers den penninck 16e besettende op 1000 roeden ettijnghe abouterende
oost ende west dhoirs van den heere VAN VAERNEWIJCK zuyt den rijtgracht belovende te
hauden voor goet vast ende van weerde al tghone desen angaende bij de voornomde ghemachtichde
ende elc van hemlieden ghedaen ende ghebesoigneert zal worden onder tverbant van haer vrauwe
comparantens persoonen ende goedijnghen present ende toecommende
10de sept. 1653
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Compareerde in persoone Jan DE WULF fs. Lowijs ende met hem
fo 418v
Lievijne DE SMET fa. Cornelis d'aude zijne huysvrauwe de welcke verclaerden vercocht thebben
an Pieter VAN BEVEREN fs. Gheerts eene partije meersch ghenaemt de quameersch gheleghen
in de prochie van Dronghene op den wijck van luchteren oost daeranne ghelant Baudwijn DE
MEYERE causa uxoris zuyt Sr. Jacques VAN DEN HAUTE west de strate ende noort den
voornomden coopere . . .
...
...
24ste oct. 1657
----------------------------------------------Is ghecompareert in persoone Gillis AERTS landsman woonende tot
fo 430v
Watervliet te kennen ghevende dat hij bij schriftelicke contracte op den 20ste nov. 1657 vercocht
heeft an Reynier DE VOGHELEERE de twee zevenste deelen van een alf ghemet bogaert ende
het cattheyl daerop ghestaen gheleghen binnen de prochie van Dronghene ontrent het gheweste
van slindonck driesch ghemeene ende onverdeelt met dhoirs van Jacques VAN VERDEGHEM
desen coop is ghedaen voor de somme van 10 £ 10 sch. gr. . . .
...
21ste nov. 1657
----------------------------------------------Lievijne VAN HOOTEGHEM fa. Pieters, overl. Dronghene voor nov. 1657 fo 431v
Hr.: Jan COCHUYT
K.: Liefke COCHUYT alleene hoir alsnoch onbejaert
V.M.: Maurus VAN HOOTEGHEM
Er zijn gheene gronden van erfven ten proffijcte van de weese
21ste nov. 1657
----------------------------------------------Actum den 31ste dec. 1657 ter presentie van Jacques DE SCHEPPERE
fo 434v
Ampman, Antheunis DE VREESE ende Jan VAN OOST Schepenen van de prochie van Dronghene
gheassisteert met haerlieden ghesworen greffier dheer ende Mr. Antheunis BRAS docteur in de
medecijnen ende Mr. Pieter ARROY ghesworen chyrurgijn der stede van Ghendt.
Ten voornomde daeghe is anschaut het doode lichaem van Guillaeme VAN DAELE audt 52 jaeren
zoo daerontrent gheboren van de prochie van Nevele sagher van sijnen style woonachtich bijde
prochie van Dronghene in het welcke bevonden is eene quetsure op de rechter zijde van het hooft
boven de ooghe ter zijde de musschel temporael met groote fracture ende vuytdruckijnghe van het
cranium met quetsijnghe van dura ende pia mater tot in de substantie van de hersenen ende effusie
van bloet op de hersenen voornomt. Jugeren de quetsure nootsakelick doodelick ons toorconde
onderteekent A. BRAS, P. ARROY ende P. DE GRUUTERE
----------------------------------------------Zijn ghecompareert in persoone Pieter DE LANGHE fs. Pieters
als voocht
fo 447v
van de vaderlicke zijde ende Pieter VAN VERDEGHEM als voocht van de moederlicke zijde
van de weesen van Jacques STEVENS gheprocreert bij wijlent Josijntke VAN VERDEGHEM
beede ten effecte van desen gheauthoriseert bij Ampman ende Burchmeestere ende Schepenen
der prochie van Dronghene per acte staende op eene requeste daertoe ghepresenteert in daten
...
...
...
30ste jan. 1658
21ste dec. 1657
----------------------------------------------fo 455v
Margriete DE PAPE overl. Dronghene den 16de maerte 1657
Hr.: Lievens CORNELIS
K.: Joos, Marie ende Pierijntke CORNELIS
V.M.: Gillis DE PAPE ende V.P.: Arendt LANDSMAN
Gronden van erfven daerinne de weesen gherecht zijn tot d’een heelft
Een behuysde hofstede metten huyse schueren ende stallen groot 500 roeden gheleghen in de
beecstrate zuyt oost daerinne ghelandt den voornoemden Arendt LANDSMAN zuyt west Jan
TERRASSE ende noort oost de straete
13de maerte 1658
Is ghecompareert in persoone Jan DE WULF fs. Lowijs in huwelick met
fo 456v
Lievijne DE SMET te vooren wdwe van Gillis DE WULF fs. Adriaens ende alsoo schoonvader
ende staende voocht van Pieter, Adriaen ende Janneke DE WULF fij Gillis voornoemt bij de
voorseyde Lievijne DE SMET den welcken vercocht heeft den 13de maerte 1658 an Philips
VAN DE GUCHTE Bailliu deser prochie als commandt van Laureyns DE VREESE de nombre
van 232 roeden landts te weten 151 roeden in eene partije ghenaemt het doelstuck ligghende op
de westzijde naest de dreve ende 81 roeden van de zelfve dreve gheleghen op Gapaert cautere
oost daernne ghelant Lieven VAN DOORNE . . .
...
13de maerte 1658
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Compareerde in persoone Philips VAN KERREBROUCK fs. Gillis zoo over
fo 1
hem zelven als voocht ende gheauthoriseert over de weesen van Philips HEELBODE
gheprocreert bij Mayken VAN KERREBROUCK fa. Gillis voornomt metsgaders over Guillaeme,
Pierijntke ende Tanneke VAN KERREBROUCK filii Gillis voorseyt die hij gheprocreert heeft
bij Magdaleene DE PAPE zijne 2de huysvrauwe voorts Jooris GOEMINNE ende met hem
Janneken VAN KERREBROUCK fa. Gillis voornomt, metsgaders Jan LIJBAERT ende Josijntke
VAN KERREBROUCK zijne huysvrauwe voorts Lieven ende Olivier VAN KERREBROUCK
fii Gillis voornomt bij ghetijdighe aude van bet dan 25 jaeren hun zelfs zijnde.
Welcke comparanten verclaerden vercocht thebben den 10de april de meest biedende bij desen an
Jacques DE SCHEPPERE Ampman deser prochie drij partijen van lande gheleghen ontrent
Slindonck driesch d'eene ghenaemt de haseldonck de 2de ghenaemt weerbosch ende de 3de partije
wesende zaeylandt ghenaempt den achtsten weerbosch . . . . . .
8ste meye 1658
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter VAN VERDEGHEM fs. Pieters ende Michiel
fo 3
CORNELIS fs. Arents ende met hem Janneken VAN DEN BERGHE zijne huysvrauwe dewelcke
comparanten verclaerden vercocht thebben an Sr. Jacques ROGGHEMAN als voocht testamentaire
van de weesen van Sr. Abraham VAN DE STEENE ende Joe Anne zijne suster alhier present eene
partije meersch gheleghen binnen dese prochie in de nederlaecke groot 600 roeden oost Lucas
HYDE zuyt west den langhemeersch . . .
...
22ste meye 1658
----------------------------------------------SVG Janneke DE MUYTERE, overl.Dronghene voor meye 1658
fo 4v
Hr.: Joos DE KEY fs. Pieters
Renunchiatie van de hoirs ghedaen voor Schepenen van de lande van Nevele per acte van den
16de meye 1658. Den comparant verclaerde ontfanghen thebben van Jan BOONE fs. Cornelis
in Ghendt de somme van 27 £ gr.
...
...
5de juny 1658
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DOBBELEERE fs. Jans ende met hem Magdaleene fo 6
VAN BEVEREN zijne huysvrauwe dewelcke comparanten verclaerden vercocht thebben an Pieter
VAN BEVEREN fs. Gheerts partijken landts groot 223 roeden gheleghen op Luchtercautere oost
daeranne ghelant den H. Gheest deser prochie zuyt mijn heere MESMAKERE west den kerckwech
end noort Pieter VAN HOOREBEKE anders niet belast dan met onlosselicke rentekens
Desen coop is ghedaen boven tcapitael van de selve last die den cooper themwaerts neempt van de
daeghe van de erfvenisse voorts dat de vercoopers d'achterstellen van dien tot alsdan verschenen
zuyveren voor de somme van 31 £ gr. eens ende 5 sch. gr. ter tafele . . . 5de juny 1658
----------------------------------------------Compareerde in persoone Sr. Pieter DHASE als oom ende staende voocht fo 11v
van de weesen Francois, Pieter, Therese, Jenne ende Catharine AUDENROGGHE van Sr.
Francois AUDENROGGHE gheprocreert bij Joe Barbara DHASE fa. Jans exhiberende zekere
authorisatie totte de vercoopijnghe an hem verleent ende Sr. Charles SCHILDEWEERT fs.
Charles als machtich bij procuratie in de voornomde authorisatie gheinserreert in date 29ste july
1658, omme over de weesen vuyt erfven te gaene van twee partijkens meersch ende
daerinne te erfven den voorseydeb Sr. Pieter DHASE als coopere . . .
Te weten eene partije meersch groot 550 roeden in sleyndonck in de booris oost Pieter
WITTEVRONGHELE west Joos COCHUYT noort de calene
Item noch 100 roeden maeymeersch in Sleyndonck inden booris oost Jan CALLANT west dhoirs
Joos VAN DER STICHELE ende noort de calene
...
...
14de dec. 1658
----------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven COCHUYT fs. Jans ende Tanneke
fo 13v
COCHUYT fa. Pieters zijne huysvrauwe welcke comparanten verclaerden ontfaen thebben van
Sr. Marten MINNE fs. Pieters de somme van 64 £ gr. vlaemsch in goeden ghepermitteerden
ghelde, daervooren zij comparanten beloven tot proffijte van den voornomden MINNE zijne
hoirs ende naercommers te ghelden ende betalen eene rente van 4 £ gr. tsiaers den penninck 16e
...
telck 22ste january danof teerste vallen zal anno 1660 ende van dan alsoo voorts
De zelve rente verzekert met een blijfvende zeker op twee partijen landts gheleghen int ghewest
van halewijn de 1ste groot 530 roeden ende de 2de 226 roeden . . .
22ste jan. 1659
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Compareerde in persoone Pieter LANCKZWEERT fs. Denijs ende Janneke fo 16
DE SMET fa. Niclais zijne huysvrauwe metsgaders Marten HYDE fs. Lievens ter eender zijde
ende Jan VAN DER VENNET fs. Herman als machtich bij procuratie over Sr. Joos VAN DER
HAEGHEN fs. Pieters de selve procuratie gheinserreert in zeker instrument notarieel van daten
13de january 1659 onderteeckent J. VAN HECKE notaris publicq . . . . . .
Compareerde in persoone Pieter LANCKZWEERT fs. Denijs thuwelick met Janneke DE SMET
fa. Niclais zijne huysvrauwe opsetenen der prochien van Baerle dewelcke vercocht hebben an Sr.
Joos VAN DER HAEGHEN fs. Pieters een partijke landts gheleghen op de prochie van Dronghene
streckende lancxt het Sombeeckstraetke groot een ghemet in den wijck van noorthaut zuyt den
herewech van Deynse west de sombeeckstraete noort den coopere . . .
22ste jan. 1659
----------------------------------------------Compareerde in persoone Gheert VAN NEVELE fs. Simoens ter eender zijde
fo 18v
ende Jacques DE VLIEGHERE fs. Jacques officier der prochie van Dronghene ter andere
exhiberende zeker instrument notariael van date 29ste january 1659 . . .
Compareerde voor mij Franchois VAN HUELE openbaer notaris tot Ghendt, in persoone Lieven
NEYT fs. Gheeraerts landsman woonende binnen de prochie van Bochaute onder dheerelickhede
van Waterdijck te kennen ghevende hoe dat hij zoo over hem zelven als vervanghende zijne
minderjaerighe broeders ende susters op den 3de febr. lestleden heeft laeten instellen bij Gheert
VAN NEVELE fs. Simoens ten desen present alsulck deurgaende derde part ende deel als
hemlieden is competerende vuytten hoofde van wijlent Lievijne DE PAPE heurlieden moeder in
eene hofstede groot 200 roeden gheleghen in Dronghene aen Slindonckdriesch met eene steenen
camer, opgaende boomen ende andere catheylen daerop staende, emmers hemlieden te lote
ghevallen in de vercavelijnghe tusschen hemlieden ende Pieter DE PAPE hunnen oom ghemaect
commende metten zuyt oost einde aenden voorseyden driesch
...
...
Ende dat hij eersten comparant op den 14de april 1658 van Burghmeester ende Schepenen der
prochie ende heerlickhede van Lembeke oppervoochden van de voornomde zijne minderjerighe
broeders ende susters bij naeme Guillaeme, Pierke, Janneke ende Tanneke NEYT heeft vercreghen
authorisatie omme tvoornomde part ende deel te vercoopen . . .
...
Wiert daerinne wel ende wettelick ghegoet ende gheerft Jan LIJBAERT fs. Martens als nalinck
met beloofte van ten contracte te volcommen als nalinck behoort omme tselve anveert goet bij hem
zijne hoirs ende naercommers ghebruyct te worden . . .
...
5de febr. 1659
----------------------------------------------Compareerden in persoone Pieter HYDE, Frans ende Joos COCHUYT
fo 20
metsgaders Loys DE WULF in huwelick hebbende Margriete COCHUYT tsamen hoirs ten
sterfhuyse van Victor BOONE de welcke kennen wel ende deuchdelick vercocht thebben an
Lieven CORIJN al haerlieden part deel actie ende recht op haerlieden ghesuccedeert bij den
overlijden van den voornomden Victor BOONE zoo wel gronden van erfven als catheylich goet
gheene vuytghesteken nochte ghereserveert alles volghende de liquidatie danof ghemaeckt bij
mannen hemlieden dies verstaende . . .
...
5de febr. 1659
----------------------------------------------Compareerde in persoone Janneke DE SMET fa. Cornelis weduwe bleven fo 22
van Cornelis VLERICK die verclaert vercocht thebben an Guillaeme HUWE coopman binnen
der stede van Ghendt, een partije landts gheleghen in Dronghene ghenaemt den vent groot in
erfven 500 roeden zuyt daeranne ghelant Dominicus VAN WONTERGHEM met de wederhelft
noort den Deynschen heirwech ende oost de ventbrugghe belast jaerlicx an den heere marcquys
van Deynse met lalandt
...
...
19de febr. 1659
----------------------------------------------Ghehoort in persoone Cornelis ende Antheunis DE SMET haerlieden zelfs fo 23
zijnde, Joos VINCENT fs. Frans ende Niclaeis DE PESTELE fs. Loys respectivelick in huwelick
met Elisabeth ende Janneken DE SMET fa. Cornelis d'aude, metsgaders Jan VAN DER VENNET
als deelvoocht ghecreert van de weesen Cornelis DE SMET verweckt bij Janneken DHANENS
zijne huysvrauwe daertoe dappostille staende op zeker requeste van daten 19de jan. 1659
...
...
...
19de febr. 1659
-----------------------------------------------
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Compareerde in persoone Pieter BOGAERT fs. Lievens metsgaders
fo 26
Philipotte VERCRUYCEN fa. Gheerts zijne huysvrauwe te kennen ghevende dat zij op den
10de maert 1659 gheweest zijn ten huyse van Adriaen GRIJP tavernier in Dronghene alwaer zij
vercocht hebben an Gillis DE KEUCKELEERE fs. Lievens een hofstede ghestaen binnen dese
prochie bij den gapaert cautere zuyt oost dhoirs van Sr. BERTELLY, west de kinderen van
Lenaert DE VREESE ende noort de straete groot in erfven een alf ghemet, met het huys ende de
boomen daerop staende lancxt de straete, de vercoopers toecommende bij versterfte van Lievijne
VAN HELLEWEGHE haerlieder moedere . . .
...
2de april 1659
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter FIERAERT fs. Jans als machtich bij
fo 27
procuratie over Pieter PATTIJN hauder bleven ten sterfhuyse van Janneken LIEBAERT fa.
Marten zijne overleden huysvrauwe, Jan LIJBAERT zoo over zijn zelven als voocht van
Martijnke LIJBAERT zijne innocente sustere, Pieter SCHELSTRATE als vader ende voocht van
zijne onderjaerighe kinderen gheprocreert bij Lievijne LIJBAERT fa. Martens voornomt, Pieter
FIERAERT ende met hem Catharine LIJBAERT zijne huysvrauwe, Gheerolf HANSSENS ende
met hem Franchijntke LIJBAERT fa. Pieters, Martens sone, zijne huysvrauwe, Jan VAN
VERDEGHEM fs. Jacques bij Gillijntke LIJBAERT fa. Martens voornomt zoo over hem zelven
als in desen vervanghende ende hem sterck maeckende over zijne broeders ende susters ende
voorts Pieter DE PAPE als vader ende voocht van zijne kinderen gheprocreert bij Josijntke
LIJBAERT fa. Martens voornomt zijne overleden huysvrauwe tsamen als hoirs van tvoornomde
Janneke LIJBAERT overledene huysvrauwe van Pieter PATTIJN . . .
4de april 1659
----------------------------------------------Compareerde in persoone Magdaleene DE PAPE fa. Pieters lest wdwe
fo 30
bleven van Gillis VAN KERREBROUCK dewelcke vercocht heeft an Joos DE PAPE fs. Jans
250 roeden landts ligghende in een meerdere partije van 850 roeden ghenaemt den cooren bulck
toebehoorende dese wederhelft proprieteyte desen coopere oost daeranne ghelant de weduwe
van Charels VAN DE GUCHTE zuyt Gheert SCHELSTRATE west de dooreplasstrate ende
noort Joncheer Jan DE GRUUTERE heere van Anvijn wesende vrij eyghen goet. Desen coop
is ghedaen voor ende mits de somme van 27 £ gr. ende 8 sch. gr. voor de vercooperigghe een
hooftcleet welcke voornomde somme den coopere beloft te betaelen an mijne vercooperigghe
ten daeghe van den erfenisse met conditie dat hij cooper zal int ghebruyck commen ten daeghe
van de erfvenisse ende zal proffijcteren alsulcke boomen, catheylen besayde vruchten vette
labeur ende verwas van slachhaute voor ghelijcke somme van 27 £ gr. hierboven vermelt voorts
is den cooper ghehauden te betalen onterfven, erfven sheeren ende elcx recht dieder eenich recht
an pretendeert
...
...
...
lesten april 1659
----------------------------------------------Compareerde in persoone Martine VAN BEVERE fa. Lievens bij ghetijdighe
fo 31
aude van bedt dan 25 jaeren haer zelfs zijnde dewelcke verclaerde ontfanghen thebben van Jan
DE BAETS als voocht van Lievijne DE BAETS zijne sustere de somme van 22 £ gr. in goede
ghepermitteerde ende ganckbaren ghelde . . .
...
Daervooren zij verclaert te stellen eenen bijfvende zekere, eerst 300 roeden landts ghenaemt den
halfven bulck oost den eerweerde heere prelaet deser prochie zuyt dhoirs van Pieter VERLEYEN
west den procureur GRAVE , ten tweede dhelft van 300 roeden gheleghen an Beernaerts dal
wesende den noort oost cant noort Jan VAN HAVERBEKE oost den voornomden procureur zuyt
den Ampman deser prochie west den herwech ende ten leste een behuysde hofstede metten bogaert
daermede gaende groot 50 roeden gheleghen op luchteren dries haer competerende bij vuyt
grootijnghe van Jan DOBBELEERE ende Magdaleene VAN BEVERE zijne huysvrauwe ende
haere sustere, oost Franchois MESTDACH zuyt ende west den voorseyden dries noort Jan
MESTDACH . . .
...
...
5de meye 1659
----------------------------------------------Compareerde in persoone Lievijne DIERICX fa. Pieters weduwe van Adriaen
fo 32v
MESTDACH de welcke kende ontfanghen thebben van Jan DIERICX fs. Pieters haeren broeder
de somme van 48 £ gr. vlaemsch in goeden permissie ghelde scheldende hem danof bij desen
quycte waervooren zij tzijnen proffijcte belooft te ghelden ende betalen eene rente van 3 £ gr.
...
...
14de meye 1659
tsiaers den penninck 16e . . .
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Compareerde in persoone Dominicus VAN WONTERGHEM Burchmeester fo 33
van Dronghene te kennen ghevende dat hij op den 16de april 1659 vercocht heeft aen Pieter
AELMAN fs. Pieters zeker behuysde hofstede ghenaemt het strop groot 100 roeden dat mette
schueren, stallen, boomen ende haeghen van achteren ende ter zijden zoo dat den vercooper
alleenlick tzijnewaerts reserveert de dreve loopende van den herwech lancxt de hofstede ende
landen tot op het hof van den voornomden VAN WONTERGHEM . . .
13de meye 1659
----------------------------------------------Allen den ghonnen die dese presente letteren sullen zien ofte hooren lesen fo 37v
Schepenen van ghedeele raeden ende paisierders der stede van Ghendt saluut met kennisse der.
waerheden doen te weten vuytte dien Sr. Pieter DHASE als oom ende staende voocht van Frans,
Pieter, Therese, Jenne ende Catharine AUDENROGGHE fii Sr. Frans verweckt bij Joe Barbara
DHASE fa. Jans, den zelven Sr. Pieter DHASE ter zake naerschreven behoorlick gheauthoriseeert
bij Schepenen voornomt op haerlieder adveu ende aggreatie te coope gheveylt hadde alhier in
onse ghebannen vierschaere met het branden van twee distincte keerssen ofte tgheven van twee
clopslaghen, meest biedende een partije meersch ligghende binnen de prochie van Dronghene
in de blaermeersch groot een alf bundere met den noort oost einde op nederblaermeerschen
Den cooper is verobligiert zijne coopsomme contant te furnieren in handen van den vercooper ten
daeghe van den onterfvenisse . . .
...
...
2de july 1659
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DE CLERCQ fs. Jans die verclaert vercocht fo 41v
an Jan DE WULF fs. Lowijs een behuysde hofstede met woonhuys schuere stallen fruytboomen
ende andere boomen daerop staende groot in erfven een alf ghemet ligghende an den helshouck
driesch noort Joos DE WEERT oost den driesch zuyt Arendt WITTEVRONGHELE ende west
de weduwe Jacques VAN DE KERCHOVE ende noch een partijke landts op den gapaert cautere
groot een alf ghemet zuyt Jan DE BAETS noort den wech ende oost Marten MINNE dese partijen
belast met evene rente an den heere Marcquys van Deynse . . .
27ste ougste 1659
----------------------------------------------Compareerde in persoone Lievijne MINCKE fa. Pieters lest weduwe van
fo 46
Pieter VERGUCHTE die verclaert vercocht te hebben aen Gillis SPEECKAERT fs. Laureins
een partije zaeylandt groot een alf ghemet op den wijck van halewijn west ende noort desen
coopere ende zuyt den herwech
...
...
1ste oct. 1659
----------------------------------------------Compareerde in persoone Antheunis HYDE fs. Seghers ende met hem
fo 48v
Pierijntke HYDE zijne huysvrauwe, Jacques COPPENS ende met hem Clara HYDE fa. Joos zijne
ghezelnede ende voorts als voocht van Arendts ende Jacquemijntke DE MAECHT fii Andries
gheprocreert bij Lievijne HYDE fa. Joos voornomt exhiberende zeker requeste marginele appostille
daerop verleent van daten 1ste october 1659
Supplierende verthoont reverentelick Andries DE MAECHT fs. Arendts vader ende voocht van
Arendts ende Jacquemijntke DE MAECHT zijne kinderen gheprocreert bij Lievijne HYDE fa.
Joos zijne overleden huysvrauwe hoe dat de selve weesen beneffens Antheunis HYDE ende
Jacques COPPENS ghetraut hebbende Clara HYDE fa. Joos voornomt gherecht zijn in dhelft van
een partije bosch gheleghen onder tresort der heerlichede van den noorthaut groot int gheheele
1000 roeden danof dander helft competeert Sr. Frans COLIJN in Ghendt belast met dheelft van
...
7de oct. 1659
een rente van 5 £ gr. tsiaers den penninck 16e . . .
----------------------------------------------An Bailliu Burghmeester ende Schepenen der heerlichede van Meerendre fo 62
Supplierende verthoont reverentelick Lucas LEGIERS als voocht van Gheert, Jan ende Janneken
DE PAPE, hoe dat Jacques DE PAPE zoo over hem zelven als over de zelve zijne twee broeders
ende suster vercocht heeft aen Gheert VAN BEVEREN fs. Jans heurlieder part ende deel wesende
tvierde deurgaende van eene behuysde hofstede ghestaen binnen de prochie van Dronghene inde
beeckstraete voor de somme van 34 £ gr. ende 20 sch. gr. voor een Godspenninck in ghevolghe
van de contracte danof ghemaect den 24ste april 1658 hiermede gaende ende alsoo de zelve
vercoopijnghe niet en can subsisteren int regard van de voorseyde weesen zonder consent ende
aggreatie van ulieden heeren als oppervoochden . . .
...
26ste nov. 1659
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Supplierende verthoont reverentelick Martijntke VAN VARISELE moeder fo 71
ende voochde van Gillijntke NEERMAN fa. Lievens zijne tweede huysvrauwe was, dat zij
beneffens Gillis NEERMAN zo over hem zelven als hem sterck maeckende over zijne susters
Paesschijntke ende Tanneke NEERMAN fii Lievens voornomt bij Vyntke VAN DE GUCHTE
zijne eerste huysvrauwe was . . .
...
24ste dec. 1659
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VAN DER PLAETSEN fs. Frans thuwelick fo 78
hebbende Mayke COCHUYT fa. Jans te vooren wdwe van Philips VAN LOKENE voorts oock
als machtich bij procuratie over Joos VAN VYNCKT als voocht van de onbejaerde weesen van
den voornomden Philips VAN LOKENE van date 30ste jan. 1660 bij mij Joos VAN VYNCKT
te desen in originele ghesien ende ghelesen tsamen gheauthoriseert bij Schepenen der prochie van
Ghendtbrugge als oppervoochden van de zelve weesen conforme de selve authorisatie van date
24ste jan. 1660 ten passeren van desen ghesien ende ghelesen ende den inhauden hier van woorde
te woorde volgt, Schepenen van de prochie van Ghendtbrugghe
...
...
Op tversouck van Jan VAN DER PLAETSEN in huwelick met de wdwe Philips VAN LOOKENE
daerbij hij te kennen gaf dat de ghemeene hofstede belast is met eene rente van 8 £ gr. tsiaers den
pennijnck 16e ten proffijte van dhoirs dheer Joos GOETHALS ende dat hij ghepresteert wort tot
betalijnghe van de zelve rente . . .
...
...
ende andermael oplichten van Cathelijne
DE CEULENARE fa. Joos het capitael van 9 £ gr. tsiaers
...
11de febr. 1660
----------------------------------------------Compareerde in persoone Gillis DE PAPE ende Arendts LANDSMAN als fo 79v
voochden van Joos Marie ende Pierijntke CORNELIS Lievens kinderen die hij hadde bij Margriete
DE PAPE zijne eerste huysvrauwe was ter eender ende Jan VAN BEVEREN met Magdaleene
DE PAPE zijne huysvrauwe te vooren weduwe van den voornomden Lieven CORNELIS
te kennen ghevende dat tusschen hemlieden alhier proces is hanghende onghedecideert op de
nulliteyt van d'acte van renunchiatie bij de voornomde eerste comparanten over hunne weesen
ghedaen van de versterfte van den voornomden Lieven CORNELIS haerlieden vadere volghende
de zelve acte alhier ghepasseert den 23ste dec. 1658 . . .
...
10de maerte 1660
----------------------------------------------Kennelick zij alle lieden dat Guillaeme WITTEVRONGHELE fs. Pieters fo 82
zo over zijn zelven als over Pieter ende Joanna WITTEVRONGHELE zijn broeder ende suster
bij ghetijdighe aude van beth dan 25 jaeren, metsgaders Jan VAN KERREBROUCK ende
Lievijne WITTEVRONGHELE zijne huysvrauwe ende Gheert ROUSSEMET met Pierijne
WITTEVRONGHELE zijne ghezelnede, metsgaders over Driesijne WITTEVRONGHELE
zijne onderjaerighe zuster ende hem ooc over de selve sterck maeckende bekent vercocht thebben
an Adriaen VAN RENTERGHEM eene partije zaeylandt groot 650 roeden gheleghen binnen dese
prochie ghenaemt de verberrende stede
...
...
17de maerte 1660
----------------------------------------------Ten versoucke van mijnheer VAN DER DONCK als ontfangher van zijne fo 82v
excellentie mijn heere den Rijngrave etc. wort wettelicke staende clachte ghedaen an Ampman
Burghmeester ende Schepenen van Dronghene van alle de goederen ende gronden toebehoorende
Jan DOBBELEERE gheleghen in Dronghene ten waere den doender deser daerop ghehoort emmers
voldaen ende verzekert van tghone den zelven DOBBELEERE van pachte an zijne voornomde
excellentie schuldich is ende noch worden zal over de goede ter Woustijne binnen de prochie van
Aeltere op peyne van alle costen schaden ende interesten an de ghone contrarie doende verhaelt
ende gherecouvreert te worden als naer rechte
...
8ste april 1660
----------------------------------------------Compareerde in persoone Gheert DE VREESE fs. Pieters landsman in
fo 82v
Dronghene met Lievijne DICX lest weduwe van Thomas DE ROOSE ende daer te vooren van
Laureins COCHUYT zijne huysvrauwe welcke comparanten verclaerden ontfanghen thebben van
Sr. Frans VAN LOO fs. Vincents ter somme van 24 £ gr. vlaems in goeden permissie ghelde . . .
De selve rente versekert op eene partije landts groot 400 roeden gheleghen binnen Dronghene
metsgaders op het hofstedeken daerneffens gheleghen, oost Lmarten MINNE zuyt de straete van
halewijn west het voorseyde hofstedeken
...
...
9de april 1660
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Philipote VAN DER MEERSCH fa. Daniels, overl. Dronghene voor juny 1660
fo 92v
Hr.: Mattheus OSTE
K.: Hanske, Gheertke, Franske, Pierke, Mattheuske ende Mayke OSTE
V.M.: Inghel VAN DER MEERSCH ende V.P.: Jan DE BAETS
Gheconquesteerde gronden van erfven staende huwelick ghedaen
Dheelft van eene behuysde hofstede daer den hauder in woont ghecocht jeghens Adriaen DE
JAEGHERE voor de somme van 166 £ 13 sch. 4 gr.
Noch eene behuysde hofstede groot 200 roeden ligghende in de voornomde hofstede achter den
huyse ghecocht jeghens Joos DE POORTERE voor de somme van 66 £ 13 sch. 4 gr.
140 roeden landts commende bij coope van de hoirs van Pieter VAN EECHAUTE noort de
weduwe Jan DOBBELEERE oost de schuyterstraete zuyt dese hoirije belast met lalandt
140 roeden landts inde zelve partije commende bij coope van de wdwe Franchijntke DE KESELE
oost de schuyterstraete zuyt Pieter VAN DER LEYEN west den adviocaet DHONDT noort dese
hoirije belast met lalandt als vooren . . .
...
30ste juny 1660
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VAN LAECKE fs. Lievens bij ghetijdighe aude
fo 86v
van bet dan 25 jaeren zijn zelfs ende Pieter SOUHIER fs. Pieters ende met hem Janneke VAN
LAECKE fa. Lievens voornomt zijne huysvrauwe in desen vervanghende ende hun sterck
mackende over Jooris SCHAPELINCK metsgaders Catharine VAN LAECKE oock fa. Lievens
zijne huysvrauwe dewelcke verclaerden vercocht thebben an Pieter FIERAERT fs. Jans dheelft
deurgaende van de naerschreven partijen danof dander heelft competeert dhoirs van Gheert
VAN LAECKE ligghende alsnoch ghemeene ende onverdeelt tsamen groot twee ghemeten
Eerst een partije zaeylandt oost Dominicus SCHELSTRATE, noort dheer ende Mr. Gheert
VAN OVERWAELE , ten tweede een partijke meersch abouterende noort an tzelve landt oost
Pieter COCHUYT fs. Lievens zuyt het Godshuys van poortackere ende west den voornomden
Dominicus SCHELSTRATE . . .
...
...
14de july 1660
----------------------------------------------Compareerde in persoone Marten COPPENS fs. Lievens ende met hem
fo 121
Catharine VINCENT zijne huysvrauwe te kennen ghevende dat zij ontfanghen hadden van
wijlent Frans VINCENT de voornomde Catharine haeren broeder, de somme van 23 £ gr.
vlaemsch in goeden ghevalueerden ghelde scheldende hem daervan quicte ende dient dese
voor absolute quitantie zonder hiernamaels andere te moeten thoonen ende onvoorsien wesen
van ghelde omme deselve somme an zijn weduwe die als nu ghetraut is met Pieter
SCHELSTRATE ende an zijn hoirs te restitueren zoo hebben de comparanten tot proffijcte
van den zelven SCHELSTRATE ende an de hoirs van Frans VINCENT voornomt ofte an de
ghone haerlieder actie hebbende, ghetrauwelick belooft te ghelden ende betalen eene erfvelmicke
losrente van 1 £ 8 sch. 9 gr. tsiaers . . .
...
...
14de aug. 1660
----------------------------------------------Compareerde in persoone Christoffels POELMAN fs. Christoffels hoir unicq
fo 124
van Pater Judocus POELMAN zijn broeder religieus gheprofest int clooster van de eerweerde
paters Augustijnen binnen der stede van Ghendt den welcken verclaerde vercocht thebben an
Sr. Joos DIERCKENS fs. Joos een alf bunder bosch gheleghen op het quartier ghenaemt
Barelvelde oost Marten SCHAMP west mijn heere VAN LAECKE noort den pensionaris BAES
zuyt Franchois DE BACKERE vrij zuyver goet wesende ende datte mette slachaute daeroppe
staende oudt vier jaeren. Desen coop is ghedaen voor ende mits de somme van 64 £ gr. vlaemsch
eens, boven alle oncosten van erfven, onterfven ende tghone daeranne meer dependeert zoo dat
den vercooper niet anders te leenen en heeft dan handt ende mont . . .
26ste jan. 1661
----------------------------------------------Ten versoucke van Pieter VAN DER BEKE clachte te doen op ende ten laste
fo 124v
van eene behuysde hofstede metten lande daermede gaende metsgaders een partijken landts
ghenaemt het moortelke emmers zulck part ende deel als daerinne is competerende Adriaenken
ende Josijntke HYDE gheleghen in Dronghene commende vuytten sterfhuyse van Segher HYDE
ende zijn huysvrauwe dat tot verhael ende versekerthede van zulcke pretentien als den versoucker
tot laste van tvoornomde Adriaenken ende Josijntke HYDE is hebbende breeder in tijden ende
wijlen te declareren . . .
...
26ste jan. 1661
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Ten versoucke van Gheert, Joos ende Josijntke DOBBELEERE
fii Martens
fo 128v
metsgaders Joos VAN VLAENDEREN in huwelick ghehadt hebbende Florence DOBBELEERE
fa. Martens voornomt wort clachte ghedaen op ende ten laste van dheelft van een partijke landts
groot een ghemet ghenaemt het looyke competerende Lieven DE DOBBELEERE fs. Cornelis
ende Jacques DE CLERCQ als ghetraut met Janneken DOBBELEERE fa. Cornelis voornomt
datte tot verhael van alsulcke pretentien als de voornomde versouckers thaerlieden laste zijn
hebbende breeder in tijden ende wijlen bij heesch te declareren met interdictie an Ampman ende
Burchmeestere ende Schepenen van dese prochie ende ghemeene vierschaere van te staen over
eenighe onterfvenisse ende erfvenise . . .
...
23ste febr. 1661
----------------------------------------------Compareerde in persoone Baudewijn DE MEYERE fs. Andries de welcke fo 131
verclaerde vercocht thebben an Lieven CORIJN fs. Jans het 32ste deel deurgaende als hij is
competerende als hoir ten sterfhuyse van wijlent Victoir BOONE zo van gronden van erfven
meuble ende immeuble actien ende crediten niet vuytghesteken nochte ghereserveert.
Desen coop is ghedaen voor de somme van 2 £ 16 sch. 8 gr. vrij zuyver ghelt boven alle oncosten
an desen dependerende mits dat hij vercooper niet anders en heeft te dooghen dan te leenen handt
ende mont
...
...
...
9de maerte 1661
----------------------------------------------Alle den gonne die dese jeghenwordighe letteren van notarie zullen zien oftefo 131v
hooren lesen doen condt dat voor mij Paeschier HEYNDRICK openbaer notaris binnen
Brugghe residerende metsgaders de ghetuyghen naerghenompt ende ghecompareert Anthonette
VAN DER BURCHT jonghe dochtere haer zelfs zijnde bij competente aude ende poorteresse
der stede van Ghendt woonende binnen der stede van Brugghe te kennen ghevende dat Jan
GOETGHEBUER thaeren proffijcte ghecocht hadde jeghens Jan DE VREESE fs. Lievens
dheelft van een hofstedeken in Dronghene met het heel oudt huys met ontrent 10 ofte 12 roeden
erfve daermede gaende ghemaeckt op den 22ste jan. 1661 . . . . . .
9de maerte 1661
----------------------------------------------Compareerde in persoone Philips ende Olivier VAN KERREBROUCK
fo 134
fii Gillis metsgaders Jan LIJBAERT fs. Martens ende Josijntke VAN KERREBROUCK fa.
Gillis voornomt zijne huysvrauwe de welcke verclaerden vercocht thebben aen Lieven VAN
KERREBROUCK fs. Gillis voornomt de naerschreven deelen van eene behuysde hofstede
gheleghen op slindonckdries, eerst dheelft deurgaende wesende den noort oost cant met dheelft
van den huyse metsgaders dheelft van de schuere wesende het noort west einde, emmers zoo de
vercoopers al tselve is angecavelt ten sterfhuyse van Catharine COCHUYT hunne moeder
mette boomen ende catheylen op de zelve heelft staende . . . . . .
Magdaleene DE PAPE weduwe ende tweede huysvrauwe van den voornomden Gillis VAN
KERREBROUCK
...
...
...
9de maerte 1661
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE VREESE fs. Pieters ende met hem
fo 135
Elisabeth VAN DER LEYEN fa. Pieters zijne huysvrauwe welcke comparanten verclaerden
ontfanghen thebben van Joe Marie DEYNOOT fa. Jans de somme van 24 £ gr. in goeden
ghevalueerden permissie ghelde scheldende haer daervan bij desen wettelick quicte ende
passeert desen voor absolute quictantie zonder hiernaermaels andere te moeten exhiberen
waervooren zij comparanten tot proffijcte van de voornomde Joe haere hoirs ende naercommers
jaerlicx beloven te ghelden ende betalen eene rente van 30 sch. gr. tsiaers den penninck 16e
telckens 6de aprilis danof teerste jaer vallen zal ten ghelijcke daeghe 1662 ende alsoo voorts van
jaere te jaere totter lossijnghe van diere
...
...
6de april 1661
----------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter SUCAET fs. Lievens ende Janneken WIEME
fo 136v
fa. Gillis zijne huysvrauwe dewelcke verclaeren ontfanghen thebben van Sr. Joos EVERAERT
fs. Lievens coopman in Ghendt de somme van 32 £ gr. in goeden ghevalueerden permissie
ghelde scheldende hem bij desen daervan wettelick quycte waervooren zij comparanten tot
proffijcte van de voornomde EVERAERT zijne hoirs ende naercommers jaerlicx beloven te
ghelden ende betalen een rente van 2 £ gr. tsiaers losbaer den pennijnck 16e danof teerste jaer
innegaende zal hedent date dezer
...
...
4de meye 1661
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Frans VINCENT fs. Jacques ende Catharine SLETS,
fo 141v
Overl. Dronghene voor juny 1661
He.: Elisabeth VAN DE VELDE fa. Joos
K.: Franchois, Lieven, Pieter, Jacques, Joos, Catharijne, Lievijne, Tanneke, Pierijntke ende
Betke VINCENT
V.P.: Jan VINCENT ende V.M.: Gillis VAN DE VELDE
De hauderigghe alsnu in huwelick met Pieter SCHELSTRATE fs. Gheerts
Op den voornomden Frans VINCENT audsten hoir feodael zijn vervallen twee partijkens
leens den overleden anneghecommen bijden overlijden van wijlent Catharine SLETS zijne
moeder beede gheleghen op den cautere tusschen het strop ende de sonbeke palende aen
teerste partijke oost de chartreusen zuyt den hairwech, west Lieven SCHAMP ende Dominicus
VAN WONTERGHEM ende is groot ontrent 150 roeden.
An tander partijken is oost, zuyt ende west ghelandt den voorseyden Dominicus VAN
WONTERGHEM ende noort den zelven hairwech groot 150 roeden
Welck partijkens leen belast zijn mette bijleve van Frans VAN DER VENNET de voorseyde
Catharine SLETS tweeden man
Item is op de voorseyde thien weesen verstorfven ontrent een alf bunder landts gheleghen
binnen de voornomde prochie in steenackere palende daeranne noort ende oost . . .
zuyt den heere van Wijneghem ende west Marten COPPENS dus groot ontrent 450 roeden
Item is op de weesen ghesuccedeert de rechte deurgaende heelft van een woonhuys gheleghen
binnen der stede van Ghendt danof d'ander heelft toecompt de hauderigghe commende ten
voorhoofde op de hooghstraete an d'een zijde ghehuyst Gillis VAN DE VELDE ende an d'ander
zijde de weduwe Jan HEBBRECHT
...
...
22ste juny 1661
----------------------------------------------Hedent desen 31ste meye 1661 heeft Laureins VAN DE VOORDE fs. Seghers
fo 143
metsgaders Jan DE BRUYNE thuwelick hebbende Marie VAN DE VOORDE fa. Laureins
vercocht an Joe de weduwe van David MOERAERT eene partije meersch groot 100 roeden
gheleghen binnen Dronghene in de laecke, zuyt oost de weduwe ende hoirs van Adriaen
DE WULF, noort west Lieven VAN DE FORREESTE wesende vrij eyghen goet zuyver
ende onbelast . . .
...
...
22ste juny 1661
----------------------------------------------Adriaen ARNAUTS, overl. Dronghene voor juny 1661
fo 143v
He. Marie DHONDT fa. Adriaens
K.: Adriaen, Raphael, Hans, Lieven ende Janneke ARNAUTS
V.P.: Lieven ARNAUTS ende V.M.: Pieter DE VOS
Gronden van erfve staende huwelick gheconquesteert
Eene behuysde hofstede daer drij huysekens op staen gheleghen binnen de vierheckenen oost
de cauchijde zuyt den eerweerde heere prelaet van Dronghene west den erfachtighen heere
deser prochie noort dhoirs van Lieven VAN OOST rentende onder den erfachtighen heere
met cleene pennijnck rente groot ontrent 100 roeden
Eene partije zaeylandt ghenaemt het waterlat op den boelenaere groot 200 roeden
Noch dheelft van 553 roeden ligghende binnen de prochie van Lathem ghenaemt de ostijne
danof dander wederheelft competeert dese hauderigghe bij versterfte van haeren vader ende
moeder zuyt daeranne ghelant de wdwe van Lowijs DE CNUYT . . . 22ste juny 1661
----------------------------------------------Compareerde in persoone Mayke VLERICK weduwe van Charels
fo 148
VAN DE GUCHTE in zijn leven Bailliu van Dronghene welcke comparante heeft verclaert
bij desen vuyt pure liefde ende affectie die zij is draghende an Jan VAN DE GUCHTE
haeren sone ende om vele andere redenen haer moverende an den voorseyden haeren sone te
gheven onwederroepelick den anervolghenden lochtinck ofte erfve haer competerende te
weten dheelft deurgaende vuyt haeren eyghen hoofde als bij haeren man tsamen ghecocht
ende d'andere heelft als zittende in baten ende commeren van den voorseyden haeren man
den zelven lochtinck ligghende recht over den huyse ende brauwerije groot int gheheele
70 roeden noort oost den heere Raedt VAN DER PIET, zuyt oost de straete zuyt west de
zelve niet anders belast dan met cleene heerelick renten . . . . . .
28ste sept. 1661
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Compareerde in persoone Lieven ende Jan VAN OOST kinderen ende hoirs fo 150
van Lieven woonende respectivelick tot Sulte ende Wilsbeke de welcke bekenden ende
verclaerden dat zijlieden over hun zelven ende oock als vervanghende ende hemlieden
sterckmaeckende over Lievijne VAN OOST hemlieden sustere audt wesende ontrent 23
jaeren absolutelick vercocht hebben an Sr. Guillame HUWE coopman in Ghendt twee
partijen meersch wesende lalandt ligghende deen jeghens d'andere binnen Dronghene in
bourgoyen daerment noempt ten putte beede bedolfven ende begracht tsamen groot 800
roeden ende jeghenwordigh in pachte ghebruyckt bij Jooris DE RAEVE beenhauder in
Ghendt paelende oost dhoirs Jan VAN DE WALLE zuyt de leye ende tgoet van de Abdije
van Dronghene . . .
...
...
...
13de oct. 1661
----------------------------------------------Compareerde in persoone Guille DE KEUCKELAERE fs. Lievens
fo 153v
de welcke verclaerde vercocht thebben an Pieter VAN HOOREBEKE een partije landts groot
100 roeden gheleghen bij luchteren driesch noort den zelven driesch oost den kerckwech
zuyt ende west den heere marcquys van Deynse anders niet belast dan mette heerelicke ende
onlosselicke rente daervut van auden tijde ghegaen hebbende als wesende lalandt zonder
meer commers
...
...
...
9de nov. 1661
----------------------------------------------Compareerde voor Ampman Burchmeestere ende Schepenen in persoone fo 154
Paulus DE GRUUTERE als machtich bij procuratie over den erfachtighen heere van Dronghene
die verclaert in cheynse ghegheven thebben an Jan FERMIJN fs. Jacques een vuytnemincxke
ontrent de meeschcantmeulene groot 24 roeden noort daeranne ghelandt Adriaen DENIJS oost
de meulemeerschelkens zuyt den prelaet van Dronghene ende west den meulewal mits daervooren
daervooren te betalen twee cappoens tsiaers . . .
...
9de nov. 1661
----------------------------------------------Zeker requeste van den 18de oct. 1661 ghepresenteert an Burghmeestere ende
fo 157
Schepenen der prochie van haeltere als oppervoochden ten desen in originele ghesien . . .
Supplierende verthoont reverentelick Jan DOBBELARE fs. Jans ende Pieter SUCAET
toestaende voocht van de weese kinderen van den zelven DOBBELARE bij Lievijne WIEME
in 1ste huwelick, hoe dat den zelven DOBBELARE in huwelick gheconquesteert heeft 3 partijen
van lande gheleghen binnen de prochie van Dronghene, danof de 1ste groot 4 ghemeten ghenaemt
den kelsput, de tweede groot 650 roeden ghenaemt het eeckstuck gheleghen op halewijn cauter
oost daeranne ghelandt de Abdije van Dronghene ende de 3de groot 300 roeden ligghende boven
d'opdracht an den Brugschen hairwech . . .
...
23ste nov. 1661
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan ende Joos SCHELSTRATE fs. Gheerts
fo 158v
bij ghetijdighe aude van bet dan 25 jaeren hun zelfs de welcke verclaeren met hunnen vader te
vreden te zijn nopende hunne versterfte van Jacquemijntke DE PAPE haerlieden moeder ende
oversulcx voor alsnoch staen in baten ende commeren van den zelven hunnen vader te versoucke
nemaer de selve sucessie alsnoch te laeten in haer gheheel . . .
23ste oct. 1661
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VAN OOST fs. Jans ende Barbara HYDE
fo 166
fa. Jans zijne huysvrauwe welcke comparanten verclaerden vercocht thebben an Sr. Guillaeme
VAN DE VOORDE fs. Pieters coopman in Ghendt dheelft deurgaende van vijf ghemeten
meersch leen zijnde wesende den noort oost kant danof d'ander heelft competeert Lowijs
TEMMERMAN ghelandt int gheheele noort Mevr. VAN VLIET west Jor Arnaut HAUWEEL
zuyt mijn heere VAN OCXELAERE gheleghen in Dronghene in den Ceushouck ten desen leene
sorterende. Staende ter trauwen ende waerhede an den voornomden heere teenen vollen relieve
van 10 £ parisis ende 20 sch. parisis van camerlicghelt
...
tselve leen Barbara HYDE
toecommende bij successie ende als hoir feodael ten sterfhuyse van Mayke DE MEYERE fa.
Philips eerst weduwe van den voornomden Jan HYDE fs. Antheunis. Desen coop tvoornomde
last van relief camerlincghelt ende marckghelt is ghedaen voor ende mits de somme van 150 £
gr. vlaemsch eens vrij zuyver ghelt 2 £ gr. voor een hooftcleet ende 2 £ gr. ter tafele daervooren
den cooper van de vercoopers proffijteren zal 4 £ gr. . . .
21ste jan. 1662
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Compareerde in persoone Jan DHONDT fs. Adriaen ende met hem Gheert fo 170
DHONDT zijn sone, Pieter DE KESELE ende met hem Martijntke DHONDT zijne huysvrauwe
ende voorts Philippijne ende Francijne DHONDT fa. Jans voornomt gheprocreert bij Margriete
VAN BEVERE zoo over hem zelf als in desen vervanghende ende hem sterck maeckende over
Gheert VAN EEDE ende Janneken DHONDT zijne huysvrauwe welcke comparanten kendden
ende verclaerden vercocht de meest biedende ende ten proffijcte van Pieter VAN BEVERE
fs. Gheerts als nalinck van den voornomden Pieter DE KESELE die cooper bedeghen was van
de 1ste partije ende van de 2de partije Adriaen DENIJS, welcken VAN BEVERE bekende
ghecocht thebben eene partije landts ghenaempt den vaesbulck groot 250 roeden gheleghen in
den wijck van luchteren
...
...
...
1ste febr. 1662
----------------------------------------------Adriaen DE JAGHERE, overl. voor january 1656
fo 171
He.: Lievijne OSTE
K.: Lieven, Charels, Jan, Gheert, Adriaen, Lowijs, Janneken, Lievijne, Christoffelijne ende
Elisabeth DE JAGERE elck eenen 10de staecke bedeghen mits dat naer het overlijden van hun
vader Frans DE JAGHERE haerlieder broeder ghestorfven is.
V.P.: Pieter DE JAGHERE ende V.M.: Jan DE BAETS fs. Jans
Gronden van erfven commende van soverleden zijde
Een partije meersch gheleghen binnen de prochie van Mariakercke van audts ghenaemt den
ghelaesmakers meersch gheleghen in drij parcheelen oost den heere SCHAUBROUCK, zuyt
Pieter GAUBEEN, west Laureyns VAN OOTEGHEM ende noort de calene
Item 200 roeden landts in Wondelghem op den cautere
Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert
Een partije meersch gheleghen in Dronghene ghenaemt de vier cooghersten groot 500 roeden oost
Jan DE BAETS zuyt dhoirs Albijn DE VILAIN west de hoirs van Mhr Jacques BORLUYT ende
noort dhoirs KIECKENPOOST
Een rente van 2 £ gr. tsiaers den pennijnck 16e ten laste van de weduwe Jooris BUYSSE beset op
gronden van erfven in Sleidinghe
Deel van de huyse binnen Ghendt metsgaders onbesette renten daerinne de weesen competeren te
weten het 3de deel deurgaende van een huys in de hooghstraete
Gronden van erfven ende renten de weesen ghesuccedeert naer toverlijden van haerlieder vader bij
der doot van Dominicus DE JAGHERE haerlieder oom paterneel
Dheelft van een partije landts groot 190 roeden danof d'ander heelft competeert den voornomden
Pieter DE JAGHERE ghemeene ende onverdeelt gheleghen op den cauter ghenaemt Cooleghem
binnen de prochie van Mariakercke danof pachter is Jan DE JAGHERE
Ghelijcke heelft van 500 roeden landts gheleghen tot cooleghem an den driesch
Een rente van 10 sch. gr. tsiaers den penninck 16e onbeset, tot laste van Jan HECKE tot Belsele
Item 20 sch. gr. tsiaers verkendt bij Lieven SPEYBROUCK fs. Seghers . . .3de febr. 1662
----------------------------------------------Compareerde in persoone Mayke DE GRUYTERE wdwe van Jan LIJBAERT,
fo 173v
Jan, Joos ende Pieter LIJBAERT fii Jan voornomt ende Gillis VAN QUATHEM in huwelick met
Martijnke LIJBAERT, Jan VERMEERSCH als ghetraut hebbende Syntke LIJBAERT, Jacques
BRAEMBUSCH gheallieert met Vyntke LIJBAERT ende Gillis DE WEERT in huwelick met
Elisabeth LIJBAERT alle dochters van Jan LIJBAERT voornomt, welcke comparanten kendden
ende verclaerden vercocht thebben meest biedende danof de leste ghegaen is den 15de jan. 1662
an tot proffijcte van heer ende Mr. Livinus VAERTKENS fs. dheer Jan als command van Philips
VAN MALDEGHEM die cooper bedeghen was van twee partijen landts deerste groot twee
ghemeten gheleghen bachte de schuere van Pieter DE MEYERE ende de tweede partije oock
groot twee ghemeten . . .
...
...
febr. 1662
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VLERICK fs. Frans ende met hem Josijntke fo 182
HYDE zijne huysvrauwe de welcke verclaerden vercocht thebben an Sr. Jacques VAN DEN
HAUTE in Ghendt een partije landts groot 350 roeden gheleghen op den Bauts ackere oost den
Kerckwech zuyt den heer van Caneghem
...
...
17de maerte 1662
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Laureyns GOETHALS , overl. Dronghene voor jan. 1662
fo 193
de
He.(2 x): Barbara DE VREESE fa. Lenaerts
K.: Marie, Lievijne, Barbara ende Catharina GOETHALS
V.P.: Jan LIJBAERT fs. Frans ende V.M.: Gillis DE VREESE
Gronden van erfven de weesen te cavel ghevallen jeghens hunne broeders ende susters van den
1ste bedde volghende de vercavelijnghe onder handteecken van den 24ste jan. 1662
Dheelft van eene behuysde hofstede in Dronghene groot int gheheele 100 roeden te weten den
west noort cant met het woonhuys ende dheelft van de schuere te weten het noorteinde ende
scheedende ten alfven van den desvloer dweers deure mette fruytboomen ende andere daerop
staende metsgaders dheelft van den vuytplant op den vaerentdriesch . . .
...
dheelft van twee ghemeten landts ligghende achter de schuere te weten den west noortcant . . .
Item dheelft van 850 roeden landts ghenaemt de aude weede te weten den noort west cant oost het
clooster van de chartreusen noort de wdwe van Jan COCHUYT met de aude weede zuyt onse
vrauwen appelboomke wesende thiende vrij
Item eene partije zaeylandt ghenaemt het langhe bulcxke west Jooris WIELAYS . . .
Item eene partije ettijnghe ghenaemt het halke zuyt Jan DOBBELEERE noort de weduwe
KERCHOVE west Adriaen DENIJS met consorten ende oost de helshouckstrate groot 240 roeden
Liquidatie gemaect van alle goede op den 6de maerte 1662 . . .
26ste april 1662
----------------------------------------------Compareerde in persoone Guillaem VAN WONTERGHEM fs. Joos,
fo 197
Jan VAN WONTERGHEM fs. Jacques ende Jan BORM fs. Jans welcke comparanten verclaerden
vercocht thebben an Lieven VAN DER STICHELE fs. Gillis een stuck landts in Dronghene oost
daeranne ghelant Guillaeme HUWE zuyt mijn heere VAN SCHOONBERGHE west Jor Ferdinand
BORLUUT noort west den Deynschen hairwech groot 450 roeden waerinne competeert Guillaem
VAN WONTERGHEM de rechte helft deurgaende ende d'ander helft competeert den voornomden
Jan VAN WONTERGHEM ende Jacques BORM te weten den voornomden Guillaem ende Jan
VAN WONTERGHEM bij successie ende versterfte van Dominicus VAN WONTERGHEM ende
den vooornomden BORM heeft het 4de part vercreghen bij coope van Joos VAN WONTERGHEM
fs. Jacques welcke partije is belast met drij meukens evene ende een pinte tsiaers ten proffijcte
den heere marcquys van Deynse
...
...
24ste meye 1662
----------------------------------------------Pierijntke COCHUYT fa. Pieters, overl. voor meye 1662
fo 201v
Hr.: Philips VAN DER STICHELE
K.: Pierke, Lipke, Hanske, Loys, Marie ende Janneke VAN DER STICHELE
V.M.: Jan VAN RENTERGHEM fs. Niclais ende V.P.: Lieven VAN DER STICHELE fs. Gillis
Gronden van erfven commende van den overledene zijde
Een stuck landts gheleghen in Landeghem ghenaempt den hijsterbulck
Een partije meersch gheleghen inde Vinderhautsche poucque noort oost daeranne ghelandt Pieter
VAN HOOREBEKE causa uxoris ende zuyt west Sr. Joos CLAEREBAUT groot 150 roeden
Noch dheelft van een behuysde hofstede gheleghen in Landeghem groot int gheheele 500 roeden
Noch in Landeghem eene partije ettinghe ghenaempt den cleene hijsterbulck groot 400 roeden
Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert
Dheelft van eene behuysde hofstede in Landeghem oost de straete zuyt dese hoorije, west dhoirs
Jan COCHUYT ende noort Gheeraert MESTDACH compt voor dese heelft tot 250 roeden
Noch eene partije landts ghenaempt den steenput gheleghen in Landeghem zuyt dhoirs van
Huybrecht DE SCHEPPERE west dese hoirije groot 612 roeden
Noch een stuck landts gheleghen in Landeghem ghenaempt den hooghen weert zuyt west een
straetke noort Gillis DE PAU ende noort den zelfven groot 450 roeden
Noch eene partije landts gheleghen in Landeghem oost daeranne ghelant Sr. Jacques VAN DEN
HAUTE west de wdwe van Christiaen COCHUYT groot 400 roeden
Noch eene partije landts ghenaempt den steenput oock gheleghen in Landeghem zuyt dhoirs
Huybrecht DE SCHEPPERE groot 450 roeden
Angaende de huysijnghen ende boomen staende op dese hofstede ende landen niet vuytghesteken
nochte ghereserveert blijfven tusschen desen haudere ende zijne weesen ghemeene ende
onverdeelt alf ende alf
...
...
...
14de juny 1662
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Magdalena DHANENS overl. Dronghene voor
meye 1662
fo 204
ste
Wdwe (1 x) van . . . VAN HAUWEGHEM
K.(1ste x): Jooris VAN HAUWEGHEM bij huwelick zijn zelfs ende Lieven PATTHIEN in
huwelick hebbende Mayke VAN HAUWEGHEM
Hr.(2de x): Lievens CORIJN
K.(2de x): Lieven CORIJN bij huwelick zijn zelfs, Joos SCHALENS in huwelick met Lievijne
CORIJN, Pieter GRIJP in huwelick met Josijne CORIJN, Joos, Frans, Elisabeth ende Martijnke
CORIJN noch onderjaerighe weesen
V.M.: Joos DHANENS ende V.P.: Jan CORIJN
Gronden van erfven staende het huwelick gheconquesteert
Een behuysde hofstede gheleghen in Dronghene op den wijck van Basbeke bewoont bij desen
haudere oost daeranne ghelandt Jan DHONDT zuyt de straete west Jonas VAN HECKE ende
noort dese hoirije belast met even rente an den heere marcquys van Deynse
Een partije cauterlandt ghenaempt het dreefstuck zuyt daerranne ghelandt dit sterfhuys west Jor
Gillis DE MESMACKERE noort den prelaet van Dronghene oost dheeren chartreusen
Een partije cauterlandt ghenaempt cuyperstuck zuyt oost den prelaet van Dronghene west Jonas
VAN HECKE ende noort den groote hairwech naer Ghendt groot 175 roeden
Een bulck landts ghenaempt Jooris weerts stuck oost daeranne ghelant Pieter DIERICK causa
uxoris zuyt den hairwech west het bruytstraetke ende noort den voornomden DIERICK
Een stuck landts ghenaemt den voorensten waermoeslochtinck oost den H. Geest van Dronghene
suyt de heeren chartreusen west het bruytstraetke
Een partije landts ghenaempt het vlienderke daerinne competeert de kinderen van Loys
TEMMERMAN gheprocreert bij Elisabeth VAN DER STICHELE fa. Lievens een 32ste deel oost
daeranne ghelant Antheunis VAN DE WALLE
...
...
14de juny 1662
----------------------------------------------Janneken VAN DE WALLE fa. Jans, overl. Dronghene voor meye 1662
fo 208
Hr.: Gillis VAN DER STICHELE
K.: Liefke, Marie ende Elisabeth VAN DER STICHELE
V.M.: Antheunis VAN DE WALLE fs. Jans ende V.P.: Lieven VAN DER STICHELE fs. Gillis
Gronden van erfven commende van d'overleden zijde
Eene partije landts ende bosch in de prochie van Nazareth ghenaempt den stofput int goed ten
polder van alle zijden ghelandt dhoirije van den polder goede groot vier ghemeten 100 roeden
Andere gronden van erfven toecommende de drij weesen belast met twee bijlevens,de 1ste van
Janneke DE PAPE wdwe gheweest van Jan VAN DE WALLE fs. Antheunis te weten in dheelft
van twee ghemeten 200 roeden ende de 2de bijleve van Gillis VAN DER STICHELE alhier hauder
Een bulck landts groot vier ghemeten 100 roeden in deze prochie van Dronghene binnen het durp
te weten 2de, 3de ende 4de ghemet met de resterende 100 roeden beghinnende van den noorden ende
oosten zoo streckende naer den zuyt westen, west den Bailliu van Dronghene, oost Antheunis ende
Pieter VAN DE WALLE met het 1ste ghemet noort de meulestraete zuyt de caulsijde binnen de
vierheckenen
...
...
...
14de juny 1662
----------------------------------------------Cornelis DE SMET, overl. Dronghene voor july 1662
fo 227v
He.: Janneke DHANENS fa. Gillis
K.: Cornelis, Anteunis, Jan, Lieven, Pieter, Gillis, Marie ende Lievijne DE SMET metsgaders
Joos VINCENT in huwelick hebbende Elisabeth DE SMET ende Niclais DE PESTERE in
huwelick hebbende Janneke DE SMET
V.P.: Joos VINCENT ende V.M.: Joos DE RAEDT
Gronden van erfven commende van d'overledene zijde
Eene partije meersch in Baerle groot 609 roeden
Eene partije meersch in Dronghene ghenaemt de puyemeersch groot 700 roeden oost de leye
Noch een partijken meersch ghenaempt het dammeke oost de leye
Gheconquesteerde gronden van erfven staende het huwelick. Dheelft van een partije lants
ghenaempt de schaubeke danof d'ander heelft competeert Lieven VAN DER STICHELE oost de
keursestraete west de leye. Een partijken bosch in Lathem ghenaempt den wulfvenbosch groot
500 roeden ligghende onverdeelt met Lieven DE BAETS
...
13de sept. 1662
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Betke VERSTICHELE fa. Lievens, overl. Dronghene voor oct. 1662
fo 231
Hr.: Loys TEMMERMAN
K.: Lieven, Gheert, Lievijne ende Janneke TEMMERMAN
V.M.: Lieven VERSTICHELE ende V.P.: Jan TEMMERMAN
Gronden van erfven ghecommen van s'overledene zijde
Het deurgaende 5de deel danof dander vier deelen toebehooren Gillis VERSTICHELE over
d'eene heelft metsgaders den haudere ende de weesen over d'andere heelft van een behuysde
hofstede met een stuck lands daermede gaende paelende west de raepstraete noort Joe Joanna
DE VISSCHERE oost Jan VAN DER VENNET zuyt den zelven VAN DER VENNET ende
Philips ROOSEBOOM groot int gheheele 1000 roeden compt over tvijfde 200 roeden
Een ghelijck 5de in een stuck landts op halewijn cautere groot 250 roeden
Een 5de deel van 395 roeden landts commende metten noort oost einde anden cappellebosch
zuyt west de rapestraete zuyt oost Marie VAN LAREBEKE ende noort west Lieven CORIJN
groot over tselve vijfde ontrent 65 roeden ? (395 : 5 = 79 !)
Gronden van erfven belast met bijleven van Lieven VERSTICHELE haerlieder grootvader
Het 8ste deel van een behuysde hofstede ghestaen op den wijck van halewijn groot 200 roeden
noort ende oost de straete zuyt Jan COCHUYT ende west dhoirs van Marten MINCKE compt
hier over tvoorseyde 8ste deel 25 roeden
Een ghelijck 8ste deel in eene partije gheerssinghe west halewijnstrate noort dhoirs van de wdwe
Dominicus VAN DER HAEGHEN groot twee ghemeten compt hier 75 roeden
Een ghelijck 8ste deel in een partijke landts gheleghen bij tlanghebulcxke oost de strate zuyt
Lieven VAN DER STICHELE groot 165 roeden compt hier ontrent 21 roeden
Een ghelijck 8ste deel in een partijken in den zelven bulck groot 116 roeden oost de strate zuyt
Lieven VAN DER STICHELE groot compt hier op 14 roeden en alf . . .
Het 8ste deel in twee ghemeten landts inde prochie van Baerle oost Joe Anne HELAUT met haer
leen zuyt den Deynschen herwech west ende noort Lieven LEM compt hier 75 roeden
Hofstede ende gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert
De rechte deurgaende helft danof den anderen heelft den haudere toebehoort van een behuysde
hofstede gheleghen in den wijck van keuse . . .
...
8ste nov. 1662
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan LIEVIJN fs. Loys haudere ende hoir necessaire
fo 237v
ten sterfhuyse van Josijne DE BACKERE fa. Cornelis den welcken kendde deuchdelick vercocht
opghedreghen ende ghetransporteert thebben an ende tot proffijcte van Segher WIEME, Frans
HYDE ende Lievijne WIEME zijne huysvrauwe, Maurus WIEME, Jan DE BREIN fs. Lenaerts
met consorten ende Jan WIEME fs. Maurus voornomt over Marten WIEME fs. Christiaen die
alhier present bekenden ghecocht thebben al het recht cause ende actie dat Josijne DE BACKERE
ghecompeteert ende vercreghen heeft met Christiaen WIEME haeren 1ste man gheleghen in de
prochie van Dronghene
...
...
...
6de dec. 1662
----------------------------------------------Compareerde in persoone Jan, Gheert ende Lievijne DE DOBBELEERE
fo 246
Respectivelick bij huwelicke state ende ghetijdighe aude hun zelfs ende voorts Gheert DE
DOBBELEERE met Jan DE BAETS als voochden van Pieter, Lieven, Marten ende Mayke
DE DOBBELEERE alle kinderen van Jan DE DOBBELEERE gheprocreert bij wijlent Barbara
DE BAETS, de welcke comparanten verclaerden gheinformeert te zijn van de ghesteltenisse
van den sterfhuyse ende bevonden hebben daer den commer verre is excederende de baete
zijlieden tselve sterfhuys zijn renunchierende . . .
...
14de maerte 1663
----------- ----------------------------------------Compareerde in persoone Gheeraert DHONDT fs. Jans ende Gheert
fo 247
VAN HEEDE met Janneke DHONDT fa. Jans voornomt zijne huysvrauwe, voorts Pieter
DE KESELE fs. Jans met Martijntke DHONDT zijne ghezelnede, Jacques VAN OOTEGHEM
met Philipotte DHONDT zijne huysvrauwe ende voorts Franchijntke DHONDT bij ghetijdighe
aude van beth 25 jaeren welcke comparanten verclaerden vercocht thebben aen Gheert
DE VREESE fs. Pieters eene behuysde hofstede gheleghen in de prochie van Dronghene op
den wijck van bassebeke groot 200 roeden oost den Ghendtschen hairwech zuyt de bassebeke
strate west Lieven CORIJN fs. Jans . . .
...
11de april 1663
----------- ----------------------------------------612
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Compareerde in persoone Gheert DE BAETS fs. Pieters den welcken
fo 254
verclaert vercocht thebben aen Jacques BEELAERT fs. Jooris eene partije zaeylant groot een
ghemet gheleghen in Dronghene op den wijck van luchteren ghenaempt het hemelrijcxke wesende
vrij eyghen goet oost de strate zuyt de wdwe ofte hoirs van den advocaet DUERMAEL west ende
noort mijn heer VAN ANVAIN . . .
...
9de meye 1663
----------- ----------------------------------------Ten versoucke van Laureyns VAN DE VENNET fs. Jans als machtich bij fo 255v
procuratie over dhoirs van Lieven VINCENT fs. Frans clachte te doen op ende ten laste van het
recht van bijlevijnghe dat Pierijntke DHANENS fa. Frans is competerende als hauderigghe ten
sterfhuyse van den selven Lieven VINCENT op de gronden van erfven staende gheleghen ende
sorterende onder de wet van Dronghene
...
...
30ste meye 1663
----------- ----------------------------------------Compareerde in persoone Gillijntke CORNELIS wdwe van Franchois
fo 256
DE DAPPERE fs. Pieters ter eender zijde ende Lieven CORIJN fs. Jans ter andere exhiberen
alhier zeker contract van coope van date 10de nov. 1661 ende danof den inhauden hier van
woorde te woorde volght. Kennelick zij alle lieden dat Frans DE DAPPERE fs. Pieters ende
Gillijntke CORNELIS zijne huysvrauwe bij dezen verclaeren bij verhooghijnghe hebben laten
instellen een partijken landts ende bosch tsamen groot een ghemet 30 roeden gheleghen in de
prochie van Dronghene op den wijck van luchteren anders niet belast dan met eenen grooten
tsiaers onlosselicke rente
...
...
...
lesten meye 1663
----------- ----------------------------------------Compareerde in persoone Frans VINCENT fs. Frans den welcken heeft
fo 258
verheven een zijn leen wesende bosch groot 550 roeden gheleghen op den wijck van luchteren
vuyt eene partije van vijf bunderen leen wesende oost ende zuyt Guille SCHELSTRATE fs.
Gheerolfs west sheeren straete ende noort de wdwe Jan HYDE hem comparant toecommende
bij successie ende versterfte als naesten hoir ten sterfhuyse van Lieven VINCENT zijnen alfven
broeder
...
...
...
lesten meye 1663
----------- ----------------------------------------Jan DOBBELEERE overl. Dronghene voor meye 1663
fo 262
ende Josijne DOBBELEERE fa. Martens overl. Dronghene voor 1662
K.: Joorijntke ende Tanneke DOBBELEERE elck eenen 6de staecke bedeghen neffens haerlieden
andere broeders ende susters die bij huwelicke staete haerlieder zelfs bedeghen zijn
V.P.: Gheert DOBBELEERE ende V.M.: Joos DOBBELEERE
Gronden van erfven toecommende dese twee weesen onbelast van eenighe bijleve alles volghende
de cavelbriefven ghemaeckt ten sterfhuyse van hunne moeder van daten 8ste jan. 1662
Alvooren competeert Joorijntke DOBBELEERE dheelft van 300 roeden meersch in wilde danof
dander heelft competeert Jan HUDGEBAUT haeren schoonbroeder in huwelick met Martijntke
DOBBELEERE te weten den zuytcant van den zelven meersch ligghende in eene meerdere
partije van 700 roeden danof de resterende 400 roeden competeren dhoirs van dheer Jan
VAN IDEGHEM
Gronden van erfven toecommende Tanneke DOBBELEERE bij vercavelijnghe als vooren, een
4de van eene behuysde hofstede met dheelft van eene camere staende in den zuyt west zijde van
den woonhuyse vierde van de schuere ende vierde van alle de fruytboomen als andersins
neffens Philips VAN KERREBROUCK haeren schoonbroeder
...
27ste juny 1663
----------- ----------------------------------------Ick Joos BRANT gheve last ende procuratie an mijnen sone David BRANT fo 264
omme over ende vuyt mijnen naeme te anveerden de erfvenisse van zeker partije landt gheleghen
in Dronghene bij mij ghecocht van Joos DE PAPE fs. Jans haudende mitsdien voor goet vast
ende van weerden al tgone dat bij mijnen sone daerinne ghedaen zal worden. Actum desen
4de july 1663 onderteeckent J. BRANT ter andere, welcke 1ste comparant kendde lijdde ende
verclaerde wel ende deuchdelick vercocht thebben an den voorseyen 2de comparant ten proffijcte
van zijnen vadere, eerst eene partije zaeylandt groot drij ghemeten ghenaempt den coorebulck
ten tweede een partije zaeylandt groot 473 roeden ghenaempt den boucquyt bulck oost de straete
noort Jooris CLAYS zuyt de wdwe van Pieter DE WULF ende ten 3de een ghemet bosch oost de
voorgaende partije west Jacques VAN DE KERCHOVE . . .
11de july 1663
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Ten versoucke van Gillis VEREECKE in huwelick hebbende Tanneke
fo 265
PIENS fa. Lievens is wettelicke clachte ghedaen ten fine zij ofte haerlieden niet en staen over
eenighe onterfvenisse erfvenisse belastijnghe ofte alienatie van alsulcke drij partijkens meersch
als onder hemlieden resort zijn ligghende competerende den voornomden VEREECKE ter
causen zijnder huysvrauwe . . .
...
...
26ste july 1663
----------- ----------------------------------------Compareerde in persoone Jan VLERICK fs. Frans ende met hem Josijne
fo 267v
HYDE fa. Jans zijne huysvrauwe dewelcke verclaerden te goeder trauwen vercocht thebben ten
proffijcte van Joe Joanne DOEDENS wdwe van Sr. Jan VAN DER LINDEN 200 roeden landts
eertijts bosch gheweest gheleghen in den wijck van luchteren noort oost daeranne ghelandt
Pieter DE MUYTERE noort oost den advocaet GHEERTS zuyt sheeren straete ende west den
advocaet DUERMAEL anders niet belast dan met alsulcke heerlicke ende onlosselicke renten
als ter van auden tijde vuytghegaen heeft . . .
...
26ste july 1663
----------- ----------------------------------------Compareerde in persoone Paesschijne VAN PARIJS wdwe van Pieter
fo 273v
VAN OOTEGHEM ende Maurus VAN OOTEGHEM haeren sone de welcke onder de cle van
elck voor ander ende een voor al hemlieden zijn stellende als zeker ende borghe over Jan VAN
OOTEGHEM fs. Pieter voornomt voor zijne stakijnghe van vanghenisse ter causen vermelt
bij den processe alhier ventilerende jeghens den Bailliu ende Ampman causa offici heeschere
metsgaders van t'allen tijden inne te commen thaerlieden beliefte inghevolghe van de sententie
dien angaende in de zake ghewesen . . .
...
25ste aug. 1663
----------- ----------------------------------------Compareerde in persoone Joos DE BAETS ende Laureyns VAN HUFFELE fo 273v
de welcke verclaerden duechdelick vercocht thebben met twee distincte clopslaghen meest
biedende de naeste an Jor Emanuel DE GRUUTER heere van Anvain als commant van Laureyns
DUYCK greffier van Anvain een partije meersch groot 330 roeden gheleghen binnen Dronghene
daerment noempt den vlaeckenbrouck oost den voornomden heere coopere zuyt de chartreusen
binnen Ghendt west de wdwe ende hoirs Pieter VAN DE VOORDE ende noort de calene belast
met alzulcke heerelicke ende onlosselicke rente ancommende den voornomden heere deser
prochie alster van aude tijde vuytghegaen heeft
...
...
lesten july 1663
----------- ----------------------------------------Ten versoucke van Charles SCHILLEWAERT d'aude procureur voor
fo 274v
Schepenen van ghedeele der stede van Ghendt is wettelicke staende clachte ghedaen op ende
ten laste van alsulcke gronden van erfven mette catheylen daerop staende als competerende zijn
Joos DOBBELEERE fs. Martens zijne wdwe ofte hoirs gheleghen binnen de prochie van
Dronghene datte tot verhael emmers versekerthede van alsulcke pretentien als den voornomden
versoucker ten laste van den voornomden DOBBELEERE ofte zijn sterfhuys is hebbende,
namelick tot lossijnghe ofte beset van eene rente van 2 £ 1 sch. 8 gr. tsiaers den penninck 16e
ende betalinghe van verschenen croosen van diere al breeder in tijden ende wijlen te declareren
met interdictie an ampman, Burchmeestere ende Schepenen deser prochie ende ghemeene
vierschaere
...
...
...
10de oct. 1663
----------- ----------------------------------------Compareerde in persoone Erasmus VAN SPEYBROUCK fs. Jans machtich fo 276
bij procuratie over Frans VINCENT fs. Frans onder handteecken in date 12de sept. 1663
Ick onderschreven gheve volle macht an Erasmus VAN SPEYBROUCK omme vuyt erfven te
gaen alsulck deel als mij onderschreven verstorfven is van Lieven VINCENT fs. Frans d'aude
ende tselve ghecocht bij Jan HYDE fs. Martens toorconde desen 12de 7bre 1663 ende was
onderteeckent Franchois VINCENT, voorts Philips VINCENT fs. Frans voornomt metsgaders
den voornomden Erasmus VAN SPEYBROUCK als machtich bij procuratie over de wdwe
van Pieter VINCENT oock onder handteecken in date als vooren
...
Voorts Lieven VINCENT fs. Frans ende den voornomden SPEYBROUCK oock machtich over
de kinderen van Gillis VAN KERREBROUCK gheprocreert bij Janneke VINCENT fa. Frans
voornomt
...
...
Item Erasmus VAN SPEYBROUCK als ghetraut hebbende
Magdaleene VINCENT fa. Frans
...
...
7de nov. 1663
----------- ----------------------------------------614
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Compareerde voor mij Jooris VAN DER MEEREN notaris publicq tot Ghendt
fo 1v
r
residerende, present Jo Philips WOUTERS heere van Vinderhaute Meerendre etc. zoo over
hem zelven als vervanghende ende hem sterckmaeckende over de kinderen van Jor Adolph
VAN MALDEGHEM gheprocreert bij vrauwe Jenne WOUTERS ende de ghonne van Jor Arnoudt
DE CORDES in zijn leven heere van Wichelen gheprocreert bij vrauwe Eleonore WOUTERS
zijne overledene suster voorts Joe Lievine WOUTERS oock zijn sustere tsamen representerende
den derden staecke vuytten hoofde van haerlieder heer vadere ten sterfhuyse van wijlent vrauwe
Jenne OURICX haerlieder grootmoeder paterneel Item de zelve Joe Lievine WOUTERS als bij
procuratie machtich over vrauwe Anne WOUTERS douagiere van den heere van POPIEULE
conforme de selve procuratie ghepasseert voor den notaris Jacques DENIJS tot Doornicke
residerende op den 19de aug. 1663 ten passeren van desen ghesien oock een ghelijck derde ten
voornomden sterfhuyse ende ten lesten Jor Frans NIEULANDT heere van den Walle ghetraut
met vrauwe Anne Leonora WOUTERS zoo over hem zelven als hem sterck maeckende over
Jor Jan WOUTERS fs. Jor Charles heere van Ruddervoorde tot een ander derde ghesaemdelick
vercocht opghedreghen, ghecedeert ende ghetransporteert hebben an ende tot behouve ende
proffijcte van Mher Guillame DE GRUUTERE heere van Mariakercke Vaernewijck etc. die
alhier oock kendt ghecocht ende anveert te hebben een partijken erfve bosch groot 250 roeden
gheleghen int gheweste van Courtois bosch in Dronghene
...
30ste jan. 1664
----------- ----------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE WEERT fs. Gillis die verclaert ontfanghen
fo 9
thebben van Gheert DE DOBBELEERE fs. Jans voocht neffens Joos DOBBELEERE fs. Martens
van Joorijntke DOBBELEERE fa. Jans de somme van 16 £ gr. dienende haer oversulcx dese voor
absolute quictantie waervooren hij tot proffijcte van tvoornomde Joorijntke belooft te ghelden ende
betalen eene rente van 20 sch. gr. tsiaers den pennijnck 16e innegaende hedent date deser vallende
ende verschijnen zal ten ghelijcke daeghe 1665 ende van dan alsoo voorts.
heeft den voornomden Pieter DE WEERT ghestelt voor eenen staenden ende blijfvende zekere een
zijn behuyst hofstedeken gheleghen in dese prochie in den wijck van halewijn groot 100 roeden
oost Baven MINCKE, zuyt Franchois COCHUYT met zijn leen, west de strate ende noort Joos DE
WEERT anders niet belast dan met 6 gr. tsiaers an de kercke van Dronghene. . . 13de febr. 1664
----------- ----------------------------------------Ten versoucke van Sr. Govaert DE NAEYERE in Ghendt proprietaris van een leen fo 9v
groot 10 ghemeten ghecompeteert hebbende den heere Baron EKELSBEKE gheleghen binnen de
prochie van Dronghene wort clachte ghedaen ten laste van eene partije landts groot twee ghemeten
gheleghen in de beeckstrate ghecompeteert hebbende Jan DE MUYTERE fs. Gheerolfs ende alsnu
Jan DE SCHEPPERE als ghetraut hebbende Anthonette TEMMERMAN fa. Loys bij Anthonette
DE MUYTERE fa. Jans voornomt metsgaders Frans VINDEVOGHELE ter causen van Loyse
TEMMERMAN fa. Loys voornomt zijne huysvrauwe met consorten abouterende noort de strate
zuyt den cautere west dhoirs Gheerolf DE MUYTERE . . . . . .
13de febr. 1664
----------- ----------------------------------------Compareerde in persoone Christiaen VAN DE GUCHTE fs. Charles den welcken fo 10
deelvoocht ghecreert wiert van Marie VAN DE GUCHTE fa. Jans bij Anna DE SMET fa. Lievens
de selve weese verstorfven van de voornomden haeren vader ende wiert belast SVG over te
bringhen binnen 40 daghen naer costuyme. Actum ter manijnghe van Jacques DE SCHEPPER
Ampman Schepenen van dese prochie ende ghemeene vierschaere van Dronghene int Collegie
den 13de febr. 1664
----------- ----------------------------------------Compareerde voor Ampman Burchmeester ende Schepenen van
fo 10
Mher.Jacques COTREL fs. Mher Jan Frans erfachtich heere van Lessenbosch, Dronghene etc.
in persoone Marten VAN KERREBROUCK fs. Jans den welcken deelvoocht ghecreert wiert van
Jacques, Jan, Martijnke ende Janneke DE MULDERE, Jacques kinderen die hij gheprocreert heeft
bij Lievijne VAN KERREBROUCK fa. Jans voornomt de zelve weesen verstorfven van de zelve
haerlieder moedere ende wiert belast SVG over te bringhen binnen 40 daeghen naer costuyme.
Actum int Collegie den 13de febr. 1664
----------- -----------------------------------------

615

Vervolg Reg. 286
Staten van goed en wettelijke passeringen (1664-1669)
Compareerde in persoone Janneke VERDONCK wdwe van Jan DE CUYPERE fs. fo 16
Lowijs ende Jan DE CUYPERE haeren sone ter eender zijde ende Pieter GOETHALS fs. Pieters
ter andere welcke eerste comparanten verclaeren vercocht thebben an den tweeden comparant
een partijken bosch gheleghen binnen Dronghene op den wijck van Baerelvelde groot 100 roeden
ende dat voor de somme van 22 £ gr. vlaemsch vrij zuyver ghelt . . . 12de maerte 1664
----------- ----------------------------------------Compareerde in persoone Gheeraert VAN GREMBERGHE in huwelick met fo 16v
Magdaleene VAN KERREBROUCK ende Gheeraert CLAUS in huwelick hebbende Janneken
VAN KERREBROUCK metsgaders Jooris DE VOS in huwelick hebbende Tanneken VAN
KERREBROUCK, welcke comparanten verclaeren vercocht thebben an Lieven CORNELIS
zeker partije landts groot 500 roeden ghenaemt het hunnevelt gheleghen binnen de prochie van
Dronghene zuyt daeranne ghelant de voetwech van Deynse . . .
12de maerte 1664
----------- ----------------------------------------Ten versoucke van Pieter SUCAET officier deser prochie als voocht van de fo 18
de onderjaerighe weese van Jan DOBBELEERE fs. Jans gheprocreert bij Lievijne WIEME fa.
Gillis is staende clachte ghedaen van een hofstede ende landen daermede gaende gheleghen in
den varentdriesch west de voornomde weese noort den Brugsche hairwech zuyt den voornomden
varentdriesch metsgaders noch twee stuck landts ghenaemt den craeyaert zuyt Marten MINNE
west dhoirs Joachim DE SADELEER noort de wdwe ende hoirs van dheer Laureyns VAN DER
HAEGHEN oost het craeyenstuck ende voorts alsulck deel als den voornomden DOBBELEERE
is competerende in eene behuysde hofstede gheleghen op den helshouck driesch alsnoch
onverscheeden ende onverdeelt met Marten MINNE , west den selven MINNE,, noort dhoirs
Laureyns GOETHALS, oost sheeren strate . . .
...
12de maerte 1664
----------- ----------------------------------------Ten versoucke van Sr. Joos CARDON is wettelicke staende clachte ghedaen fo 19
an Ampman Burchmeestere ende Schepenen van Dronghene ten einde zijlieden niet en staen over
eenighe onterfvenisse, erfvenisse belastijnghe ofte alienatie van alsulcke deelen van meersschen
landen die competeren Pieter CNUDDE ter causen zijnder huysvrauwe metsgaders van noch
eenighe andere deelen als hem vuytten hoofde van Josijntken PIENS innocente zauden moghen
succederen, den versoucker en waere alvooren daeroppe ghehoort . . .
30ste april 1664
----------- ----------------------------------------Compareerde in persoone Lieven MESTACH fs. Gheerolfs den welcke
fo 19
verclaerde vercocht thebben an Pieter SCHELSTRATE fs. Pieters 200 roeden landts gheleghen op
den wijck van halewijn oost daeranne ghelandt Pieter PATTIJN zuyt den voetwech west de wdwe
ende hoirs van Frans COCHUYT noort de wdwe VAN DER BURCHT anders niet belast dan
met heerelicke rente van den heere deser prochie
...
30ste april 1664
----------- ----------------------------------------Compareerde in persoone Pieter ende Adriaen DE WULF fii Gillis metsgaders
fo 20
Jan HYDE fs. Frans ende met hem Janneke DE WULF fa. Gillis voornomt zijne huysvrauwe
voorts Lieven VAN DOORNE fs. Lievens ende met hem Elisabeth DE WULF fa. Joos zijne
huysvrauwe ende David GOOREMAN fs. David met Mayke DE WULF fa. Joos voornomt
zijne huysvrauwe ende ten lesten Pieter ICQUET fs. Gheerts met Joosijnke DE WULF fa.
Pieters zijne huysvrauwe, welcke comparanten verclaerden vercocht thebben an Jan DIERICQ
fs. Pieters als command van Laureins eene partije meersch ghenaemt de slinghe gheleghen op
den wijck van de schuyterstrate groot vier ghemeten oost daeranne ghelandt Jan LOMBAERT
ende noort de voornomden Pieter ICQUET causa uxoris . . . . . .
30ste april 1664
----------- ----------------------------------------Compareerde in persoone Gheert VAN BEVEREN fs. Lievens verweckt
fo 20v
bij Tanneke DE MUYTERE dewelcke verclaert ontfanghen thebben van Sr. Frans VAN LOO
fs. Vincents de somme van 56 £ gr. vlaemsch in ghelden permissie ghelt scheldende hem danof
quycte ende dient dese voor quictantie absolute . . . ghetrauwelick te ghelden eene rente van
3 £ 10 sch. gr. tsiaers den pennijnck 16e teclx 27ste febr.
...
Een blijfvende zeker eerst een behuysde hofstedeke gheleghen in de schuyterstrate groot in erfven
43 roeden noort Pieter VAN HOOREBEKE oost Segher HYDE zuyt dhoirs Gillis COCHUYT
ende west de zelve, den comparant competerende
...
14de meye 1664
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Compareerde in persoone Laureyns DE KEUCKELEERE fs. Lievens
fo 22
den welcken ter manijnghe van den Ampman ende wijsdomme van Schepenen deelvoocht
ghecreert wiert van Guillaeme ende Lievijne DE KEUCKELEERE fii Gheerts die hij gheprocreert
heeft bij Josijne DE RUYTERE zijn huysvrauwe, de weesen verstorfven van den voornomden
hunnen vader ende wiert belast alhier over te bringhen behoorlicke SVG binnen de 40 daeghen
naer costuyme Actum in Collegie den 14de meye 1664
----------- ----------------------------------------Compareerde in persoone Philips VERMEERSCH fs. Daniels ende Jan
fo 22
DE VREESE fs. Pieters dewelcke deelvoochden ghecreert wierden van Jan, Lievens, Mayke
Barbara ende Phlipote VAN DER MEERSCH, kinderen van Inghelbrecht gheprocreert bij
Mayke DE VREESE fa. Pieters dezelve weesen verstorfven van hunlieder vader belast alhier
over te bringhen SVG binnen de 40 daeghen naer costuyme
den 14de meye 1664
----------- ----------------------------------------Compareerde in persoone Gheert DE VREESE fs. Pieters ende Joos
fo 22
VERLEYEN fs. Pieters de welcke deelvoochden ghecreert wierden over Pieter, Mayke ende
Josijntke VERLEYEN fii Pieters gheprocreert bij Elisabeth DE VREESE fa. Pieters voornomt
dezelve weesen verstorfven van haerlieder moedere ende wierden belast danof SVG alhier over
te bringhen binnen de 40 daeghen naer costuyme. Actum in Collegie den 14de meye 1664
----------- ----------------------------------------Compareerde in persoone Charels VAERISELE als voocht van Janneken
fo 25v
CASTELAIN fa. Michiels machtich bij authorisatie op request verleent bij Ampman Burchmeester
ende Schepenen. Supplierende verthoont reverentelick Charels VAERISELE voocht over Janneke
CASTELAIN fa. Michiels dat hij suppliant hem vindt bevanghen met schult door het opmacken
van een huys competerende de voornomde weese staende op haeren gront in de schuyterstrate ende
alsoo hij suppliant de weese zaude gaerne ontlasten van eenighe oncosten die daerdoore bij faulte
van non betalijnghe deur het opmaecken ende achterstellen zoo van pointijnghen ommestellijnghen
als heerelicke renten dienen ter cause van de hofstede
...
...
28ste meye 1664
----------- ----------------------------------------Compareerde in persoone Jan HYDE fs. Lucas den welcken ter manijnghe fo 26v
van Ampman ende wijsdomme van Schepenen deelvocht wiert van Elisabeth HYDE fa. Frans
gheprocreert bij Lievijne WIEME fa. Christiaen, hauderigghe bleven tzijnen sterfhuyse ende wiert
belast SVG over te bringhen binnen de 40 daeghen naer costume . . . 28ste meye 1664
----------------------------------------------------Compareerde in persoone Frans VAN LAECKE fs. Jacques den welcken
fo 27
deelvoocht wiert ghecreert metsgaders Gillis DE PAU camervoocht van den collegie daertoe
ghecommiteert, van Gillis Pierijntke, Loyse ende Elisabeth LEGIERS fii Lucas gheprocreert
bij Josijne VAN LAECKE de zelve weesen verstorfven van haerlieder vader ende moeder
ende wierden belast SVG over te bringhen binnen de 40 daeghen
28ste meye 1664
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter, Joos, Jan ende Adriaen VERLEYEN
fo 27
fii Pieters metgaders Pieter DE VREESE fs. Pieters ende met hem Elisabeth VERLEYEN fa.
Pieters voornomt zijne huysvrauwe ende Lieven DE RUYTERE fs. Gheerts ter causen van
Lievijne VERLEYEN fa. Pieters voornomt zijne huysvrauwe dewelcke verclaerden vercocht
thebben onder den cle van elck voor andere ende een voor al an Andries DE GRAVE
procureur in den Raede van Vlaenderen als commandt van Gheert VAN BEVEREN fs. Lievens
een partije zaeylandt ghenaemt den alfven bulck groot een ghemet gheleghen in de schuyterstrate
binnen dese prochie . . .
...
...
28ste meye 1664
----------------------------------------------------Compareerde in persoone Gheert DE DOBBELEERE fs. Martens welcken fo 32v
comparant om de liefde ende affectie die hij is draghende tot Gheeraerdijnken DOBBELEERE
fa. Joos heeft ghegheven bij an tselve Gheeraerdijnken de somme van 17 £ 13 sch. 4 gr. die zij zal
proffijcteren naer scomparants doot vuytter eerste ende ghereetste goedijnghen thaerlieder beliefte
welcke ghifte Neelke VAN OOST tvoorseyde Gheeraerdijnkens moedere ende voochde te desen
present heeft gheaccepteert
...
...
18de juny 1664
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Compareerde in persoone Jan HEBBELINCK ende met hem Janneke
fo 37
ARNAUTS fa. Lievens zijne huysvrauwe gheprocreert bij Catharina DHONDT dewelcke
comparanten verclaersden overghelaeten thebben in proffijcte van Jan ARNAUTS fs. Lievens
voornomt ende Lieven VAN DE VOORDE in huwelick hebbende Josijnke ARNAUTS oock
dochter van den voornomden Lieven ende Catharina DHONDT, haerlieden deel deurgaende
danof anden voornomden HEBBELINCK ende VAN DE VOORDE vuytten hoofde van zijne
huysvrauwe de twee resterende deelen zijn competerende vuytten hoofde van haeren vadere
ende moedere van een behuysde hofstede gheleghen in de veerstrate toverpoele, oost de leye
zuyt ende west Mr. Antoine BRAS docteur in de medicine ende noort de veerstrate metten
last int gheheele van 3 gr. tsiaers commers . . .
...
18de juny 1664
---------------------------------------------------Elisabeth DE VREESE fa. Pieters, overl. Dronghene voor juny 1664
fo 42
Hr.: Pieter VAN DER LEYEN
K.: Pierke, Mayke ende Magdaleene VAN DER LEYEN
V.M.: Gheert DE VREESE fs. Pieters ende V.P.: Joos VAN DER LEYEN fs. Pieters
Gronden van erfven bij desen overledene achterghelaten
De twee deelen van drije van 125 roeden landts gheleghen in Dronghene danof tander deel
competeert Pieter DE VREESE fs. Pieters, noort daeranne ghelant Lieven DE KESELE ende
oost de strate belast an den heere van halewijn ackere
De twee deelen van drije van 150 roeden meersch gheleghen in Bourgoyen danof tander deel
competeert als vooren, noort dhoirs Hubert DE SCHEPPERE oost de werregracht, belast an
den marcquys van Deynse
Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert
125 roeden landts ligghende neffens de eerste partije dewelcke ghecocht is jeghens Pieter DE
VREESE ende Jan WIEME met consorten
Noch 150 roeden meersch neffens den voorgaende meersch . . .
16de july 1664
---------------------------------------------------Kennelick zij alle lieden die dese presente letteren zullen zien ofte hooren fo 45
lesen Bailliu ende laeten der heerlickhede van tverberrende ofte schimmelaers competerende
dhr Joos BRANDT doen te weten dat voor ons commen is in persoone Lieven DE RUYTERE
met Lievijntke VERLEYEN zijne huysvrauwe die verclaeren vercocht thebben an Sr. Augustijn
GOETHALS fs. Loys 125 roeden bosch ghemeene ende onverdeelt met Adriaen VERLEYEN
ende dhoirs van Joos DE DAPPERE oost daeranne ghelant den vercoopere 12de sept. 1664
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VINDEVOGHELE fs. Jans insetenen der
fo 56
stede van Ghendt denwelcken deelvoocht ghecreert wiert van de drij weesen van Frans
VINDEVOGHELE gheprocreert bij Loyse TEMMERMAN fa. Loys bij den overlijden van
hunnen vader ende wiert belast alhier SVG over te bringhen binnen 40 daeghen naer costume
ende verclaert hij comparant ten effecte van desen alhier expresselick ghecommen te zijne.
Aldus ghedaen wettelick verkent ende ghepasseert . . .
...
15de oct. 1664
---------------------------------------------------Frans VINDEVOGELE fs. Jans, overl. Dronghen ca. 1664
fo 56
He.: Loyse TEMMERMAN fa. Loys
K.: Loys, Jan ende Lieven VINDEVOGELE
V.P.: Jan VINDEVOGELE ende V.M.: Loys TEMMERMAN
Wort te kennen ghegheven dat dese weesen met dhauderigghe gherecht zijn in tzesthiende deel
van de catheylen van huysijnghen ende boomen staende op de hofstede daer den voornomden
Loys TEMMERMAN op woont.
...
...
29ste oct. 1664
----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VAN DER VENNET fs. Hermans onsen
fo 57
medegheselle in wette als curateur ten vague sterfhuyse van Jan DE RUYTERE ende Mayken
DE VREESE sijne huysvrauwe, den welcke kende ende verclaerde vercocht thebben an Sr.
Balthasar DE BEUNST dhelft van een behuysde hofstede met een meerschelken daermede gaende
gheleghen an helshouckdriesch groot int gheheele ontrent een ghemet danof d'ander heelft
competeert Gillijnke DE VREESE fa. Charels
...
...
29ste oct. 1664
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Jan COCHUYT, overl. Drongen ca. 1664
fo 59)
He.: Josijntke COCHUYT fa. Pieters
K.: Pieter, Liefke, Vintke, Josijntke, Betke ende Fransijntke COCHUYT
V.P.: Gheert SPEECKAERT ende V.P.: Jan COCHUYT
Gronden van erfven gecommen van den overledenen
Het derde deurgaende van eene behuysde hofstede groot int geheele 500 roeden noort daeranne
ghelandt Lieven COCHUYT oost Sr. Marten MINNE west de strate zuyt Gillis SPEECKAERT
comt dus over het derde deel ontrent 167 roeden
Item competeert dese weesen dheelft van 2/3 deelen van de voornomde hofstede met dheelft
van alle catheylen daerop staende groot int gheheele 500 roeden, comt hier de twee derde deelen
tot 337 roeden . . .
...
...
...
29ste oct. 1664
-----------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VAN DER VENNET fs. Hermans onsen
fo 60
medegheselle in wette als curateur ten vague sterfhuyse van Jan DE RUYTERE ende Mayken
DE VREESE sijne huysvrauwe, den welcke kende ende verclaerde vercocht thebben het 8ste
deel deurgaende van eene behuysde hofstede met de lande daermede gaende groot int gheheele
een alf bunder gheleghen in de veerstrate den voornomden Jan DE RUYTERE toecommende
bij den overlijden van Gheert DE RUYTERE zijnen vader danof d'ander deelen competeren
Pieter ende Lieven DE RUYTERE met consorten belast met bijleve in proffijcte van Josijne
DE KESELE hauderigghe bleven achter Gheert DE RUYTERE voornomt 29ste oct. 1664
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VAN HAVERBEKE fs. Andries den welcken fo 61
verclaerde ontfanghen thebben van dheer Jacques DE VOS als voocht van Adriana DE CLEENE
zoo over haer zelven als haeren vuytlantschen broeder Jacques DE CLEENE de somme van
32 £ gr. vlaemsch in goeden ghevalueerden permissie ghelde . . .
29ste oct. 1664
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven CORIJN fs. Jans, als ghetraut hebbende fo 67v
Lievijne CORIJN fa. Joos bij Janneken BOGAERT den welcken verclaerde te renunchieren
het sterfhuys van den zelven zijnen schoonvader ende schoonmoeder in schaede ende hem
tevreden thauden met het ghone hem ter causen zijnder huysvrauwe gheproffijcteert heeft
zoo hij vermach te doene naer costume.
...
...
10de dec. 1664
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE MEYERE fs. Lievens insetenen der stede
fo 73
van Ghendt den welcken deelvoocht ghecreert wiert van de weesen van Pieter COCHUYT fs.
Lievens die hij gheprocreert heeft bij Tanneke VAN DER STICHEL fa. Jans zijne leste
huysvrauwe was ende wiert belast SVG over te bringhen
...
14de jan. 1665
---------------------------------------------------Charles VAN DE GUCHTE fs. Christiaens, overl. Dronghene 1ste jan. 1638 fo 77v
In zijn leven Bailliu van Dronghene
He.: Marie VLERICK fa. Jooris
K.: Christiaen ende Laureyns VAN DE GUCHTE , Gillis VAN HOOREBEKE thuwelick
hebbende Mayke VAN DE GUCHTE ende dachterghelaten weesen van Charles ende
Jan VAN DE GUCHTE ter andere
Leen gheweest zijn patrimonie van den overledenen vervallen op zijnen oudsten sone Charles
Twee partijkens meersch gheleghen in de prochie van Swijnaerde d'een jeghens den danderen
ghehauden van den leenhove van Sinte-Pieters neffens Ghendt zuyt ende noort dhoir van
Jeronimus MORTIER oost ende west de schelde.
Een leen in de prochie van Lathem ende noch een leen op St-Pieters-Aelst . . .
...
Gronden van erfven die volghen moeten zijne hoirs metten last van shauderigghens bijleve
Dheelft deurgaende van zes ghemeten meersch in Afsne commende van zijnen vader waervan
dander heelft verstorfven is op de medehoirs bij den overlijden van Joanna VAN RENTERGHEM
haerlieder grootmoeder
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert
In het dorp van Dronghene een woonhuys erfve Brauwerije metten Brauhalme schuere ende
stallen daerop staende zuyt de straete . . .
...
...
...
14de jan. 1665
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Compareerde in persoone Jan HYDE fs. Martens opsetenen deser prochie fo 83v
den welcke deelvoocht ghecreert wiert van de moederlicke zijde van Marie VAN DE GUCHTE
fa. Jans gheprocreert bij Anna DE SMET fa. Lievens deselve weese verstorfven van den
voornomden haeren vader ende wiert belast over te bringhen SVG . . .
28ste jan. 1665
Jan VAN DER GUCHTE fs. Charles overl. Dronghene voor 1665
fo 83v
He.: Tanneke DE SMET fa. Lievens alsnu in huwelick met Philips VAN DER STRICHT
K.: Marie VAN DER GUCHTE
V.P.: Christiaen VAN DER GUCHTE fs. Charles ende V.M.: Jan HYDE fs. Martens
Dese weese competeert neffens haere moeder een 10de deel van een huys gheleghen in de stede
van Ghendt inde meuleneerstrate an d'een zijde ghehuyst Abraham VAN DER STRAETEN ende
an d'ander zijde de laeckensnijder in de boxome op de vrijdachmaert . . .
28ste jan. 1665
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Joos DE MEYERE fs. Pieters ende met hem
fo 84v
Margriete BOTERMANS zijne huysvrauwe metsgaders Joos DE CLOET hem sterck maeckende
over Jan DE CLOET ende Lieven DE CLOET fii Martens bij ghetijdighe aude zijn zelfs, Mahieu
DOOM ende met hem Catharina DE CLOET fa. Martens zijne huysvrauwe ende ten lesten Jacques
CALEWAERT in huwelick ghehadt hebbende Tanneke DE CLOET fa. Martens, ende daerbij
gheprocreert een kindt bij naeme Pieter. De welcke verclaerden ontfanghen thebben van Pieter
COCHUYT fs. Pieters de somme van 83 £ 6 sch. 8 gr; in goeden ghepermitteerde ende ganckbaere
ghelde . . .
...
...
...
7de febr. 1665
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VLERICK fs. Jans ende met hem Margriete fo 89
DE SCHEPPERE zijne huysvrauwe te vooren wdwe van Charles VAN DE GUCHTE de jonghe
welcke comparanten zoo over hemlieden zelven als over hunne kinderen ancommen in ghedeele
van zulcke goede ende versterfte als daer Charles VAN DE GUCHTE d'aude erfachtich vuytte
ghestorfven is ende datte tot een 5de staecke deurgaende
...
...
25ste febr. 1665
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Gillis VAN HOOREBEKE fs. Pieters onsen
fo 89v
medegheselle in wette den welcken deelvoocht ghecreert wiert van Jan, Elisabeth, Janneke ende
Lievijne VAN OOTEGHEM, Andries kinderen gheprocreert bij Barbara WANSELE zijne
huysvrauwe was deselve weesen verstorfven van haerlieder vader ende wiert belast over te
bringhen SVG binnen 40 daeghen naer costume.
Actum 25ste febr. 1665
---------------------------------------------------Ten versoucke van Rogier DE WITTE ende Janneke DE VLIEGHERE
fo 89v
wdwe van Guillame MAENAUT wort wettelicke staende clachte ghedaen ten laste van alsulcke
gronden van erfven als competerende zijn Pieter WITTEVRONGHELE, zijne wdwe ofte hoirs
gheleghen binnen de prochie van Dronghene . . .
...
11de maerte 1665
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Arendt DE BIL fs. Gillis opsetenen deser
fo 94v
heerelichede den welcken verclaerde ghecedeert thebben aen Sr. Franchois MARTINS woonende
binnen der stede van Ghendt alle zijne meublen ende catheylen van huysraede ende ten surpluse
ghelijcke cessie ende opdracht van de huere van een deel van het huys bij hem comparant
bewoont, ghedaen an Frans VAN DE STEENE
...
...
15de meye 1665
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter SUCAET fs. Lievens ende met hem
fo 95
Janneke WIEME fa. Gillis zijne huysvrauwe de welcke verclaerden ontfanghen thebben van
Pieter VAN HOOREBEKE brauwer binnen deser prochie de somme van 26 £ 3 sch. gr. in goeden
ghepermitteerden ghelde maeckende met 61 £ 17 sch. gr. die zij an den zelven HOOREBEKE
schuldich zijn bij sloten van liquidatie van den coop van een huyse op den varentdriesch in daten
25ste febr. 1665 ter somme van 88 £ gr. daervooren zij beloven te ghelden ende betaelen de
5 £ 10 sch. gr. tsiaers losrente den pennijnck 16e bij den zelven comparant voorgaendelick alhier
verkendt in twee items ten proffijcte van Joos EVERAERT in Ghendt ende gheipotecqueert op
hunne goederen vermelt bij de wettelickheden danof zijn in daten 26ste febr. 1656 ende 4de meye
1661 die oversulcx blijfven in vigeure
...
...
20ste meye 1665
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Marie VAN DER STICHELE fa. Gillis, overl. Dronghene voor april 1665 fo 95
Hr.: Pieter VAN HOOREBEKE fs. Charles, brauwer ende opsetene deser prochie den welcken
verclaerde ontfanghen thebben van Laureyns DUYCK fs. Laureyns in Ghendt de somme van
48 £ gr. waervooren hij tot behouve ende proffijcte van den zelven DUYCK zijne hoirs ende
naercommers ghetruwelick belooft te ghelden . . .
...
...
Zijn te desen medeghecompareert Charles ende Gillis VAN HOOREBEKE fii. Pieters voornomt
de welcke verclaerden onder den cle van elcke voor ander ende een voor al heurlieden te stellen
ende constitueren als zeker ende borghe . . .
...
20ste meye 1665
---------------------------------------------------Ick onderschreven Magdaleene VINCENT fa. Frans huysvrauwe van Erasmus
fo 96
VAN SPEYBROUCK verclare te gheven procuratie speciale ende irrovecable an den voornomden
Erasmus VAN SPEYBROUCK mijnen man ende daer vuyt mijnen naeme vuyt erfven te gaene
van eene partije meersch vercocht an den procureur BRANDT inghevolghe van de contracte
danof zijnde met beloofte ende onder tverbant als naer rechte. Toorconde desen 21ste meye 1665
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter WIEME fs. Seghers ende Josijne WIEME bij
fo 101
competente aude haer zelfs de welcke verclaerden ontfanghen thebben van Sr. Livinus VAN DER
MEERE in huwelick hebbende Joe Amelberghe COLLAIGE, ende Loys COLLAIGE mitsgaders
Christoffels VAN DE VICHTE procureur voor mijn edele heeren Schepenen van der keure in
huwelick hebbende Joe Adriane COLLAIGE tsamen beghifte van Sr. Paesschier COLLAIGE
haerlieden respective vader ende schoonvader de somme van 16 £ gr. . . . 22ste meye 1665
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Guillame DE MEYERE fs. Andries ende Lieven fo 104
DE VREESE fs. Pieters zijnen schoonsone welcke comparanten verclaerden ontfanghen thebben
van Laureyns DUYCK fs. Laureyns in Ghendt de somme van 100 £ gr. dienende hem oversulcx
voor absolute quitantie zonder andere te moeten exhiberen maeckende met 48 £ gr. over tcapitael
van 3 £ gr. tsiaers den pennijnck 16e die den voornomden tweeden comparant ten proffijcte van
den voornomden DUYCK is gheldende per obligatie danof zijnde tsamen 148 £ gr. . . .
Een blijfvende zeker op eene behuysde hofstede staende op den driesch groot in erfven bedt dan
500 roeden oost slindonck driesch zuyt Gillis VAN KERREBROUCK fs. Gillis. Item twee
ghemeten landts gheleghen d'een an d'ander achter de hofstede de comparanten toecommende bij
coope van Pieter VAN HOOREBEKE ende Mayke VAN DER STRICHT fa. Gillis zijne
huysvrauwe sorterende ten heerlicke renteboucke van den erfachtighen heere deser prochie
Item 650 roeden landts gheleghen op de westackere . . .
1ste july 1665
---------------------------------------------------Ten versoucke van Pieter JOOS ende Jan VERLEYEN met consorten
fo 118
kinderen ende erfghenaemen van wijlent Mayken DIERICX wdwe van Pieter VERLEYEN die
hoir gheweest is ten sterfhuyse van Mayken IMPENS wdwe van Pieter DIERICX haere moedere,
clachte te doen op ende ten laste van een partije meersch ghenaemt de slinge groot vier ghemeten
competerende Jan DIERICX fs. Pieters voornomt . . . 30ste sept. 1665
Ten versoucke van Pieter DE VREESE fs. Pieters ghetraut hebbende
fo 118
Elisabeth VAN DER LEYEN fs. Pieters bij Mayken DIERICX oock fa. Pieters hoirs ende
erfghenaemen van tselve Mayke hunne respective moedere ende schoonmoedere die in haer
leven oock hoir is gheweest van Pieter DIERICX haeren vader ende Mayken IMPENS haere
moedere, clachte te doen ten laste van eene partije meersch ghenaemt de slinghe groot vier
ghemeten competerende Jan DIERICX fs. Pieters voornomt . . .
30ste sept. 1665
---------------------------------------------------Ten versoucke van Joos DE LOOSE fs. Baudwijns wort staende clachte
fo 123
ghedaen op een huys ende erfve toebehoort hebbende het vague sterfhuyse van Loys SUCAET
nu Mr. Alexander DE VISCH d'actie ende trecht vercreghen hebbende van Jor Cornelis DE
RUYTERE, ghestaen ende gheleghen binnen de vierheckenen jeghens over de kercke an de
caulchijde groot 30 roeden omme daeranne te verhaelen monte ende capitael eender rente van
12 sch. tsiaers daerop besedt volghende de briefven van constitutie danof wesende ghepasseert
den 11de july 1624 de voornomde rente hem claghere competerende bij ghifte van Jor Joos
DE BAENST fs. Jor Gillis
...
...
...
29ste oct. 1665
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Compareerde in persoone Charles VAN DER VENNET fs. Laureyns ende fo 125v
Frans DE ROOSE fs. Jooris in huwelick met Lievijne VAN DER VENNET fa. Laureyns zijne
huysvrauwe te kennen ghevende dat zij zijn gheldende an Baudwijn BEYDENS procureur in den
raede van Vlaenderen twee distincte renten d'eene van 4 £ gr. tsiaers ende d'andere van 3 £ gr.
tsiaers losselick den pennijnck 16e, gheipotecqueert op haerlieden behuysde hofsteden ligghende
binnen de prochie van Dronghene waerinne zijlieden zijn woonende groot tsamen in erfven
vier ghemeten noort daeranne ghelant het convent van Dronghene zuyt den Nevelschen voetwech
west de noorthautstrate wesende vrij eyghen goet volghende de briefven in daten 9de maerte 1645
verkendt bij Frans VAN DER VENNET fs. Jans ende Catharine SLETS fa. Antheunis zijne
huysvrauwe ghepasseert voor Bailliu Burchmeester ende Schepenen der prochie ende heerlichede
van Vinderhaute ende Belsele
...
...
...
23ste dec. 1665
---------------------------------------------------Anschau bij Burchmeester ende Schepenen der prochie van Dronghene
fo 127
gheassisteert met Paulus DE GRUUTERE greffier ende Mr. Baudwijn DE VISCH chirurgijn het
doode lichaem van Hansken VAN DE GUCHTE fs. Charles audt 12 jaeren ofte daerontrent
gheboren binnen dese prochie verdroncken dan 27ste dec. 1665 tusschen den 10 ende 11 uren
voor noene rijdende met een hijstoel op het hijs achter de muer van het clooster op de leye . . .
Actum present Pieter DE WULF Burchmeestere, Jan VAN DER VENNET, Joos DE MUYTERE
ende Gillis DE PAU Schepenen in absentie van den Schaut den 28ste dec. 1665
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE WULF fs. Gillis, Jan HYDE fs. Frans fo 130
in huwelick hebbende Janneken DE WULF fa. Gillis ende Jan DE WULF fs. Loys in huwelick
hebbende Lievine DE SMET te vooren wdwe van Gillis DE WULF fs. Adriaens die verclaerden
vercocht thebben an Pieter VAN BEVERE fs. Gheerts eene partije zaeylandt groot een bunder
west daeranne ghelandt den luchterschen kerckwech noort Sr. Jacques VAN HAUTE, oost Joos
VAN VERDEGHEM ende zuyt dheeren chartreusen binnen Ghendt wesende vrij eyghen goet.
Desen coop is ghedaen voor de somme van 47 £ g. ider ghemet . . . 25ste feb. 1666
---------------------------------------------------Ampman ende Burchmeestere ende Schepenen van Dronghene als
fo 131
oppervoochden van de onderjaerighe weesen van Charles VAN DE GUCHTE de jonghe
gheprocreert bij Margriete DE SCHEPPERE fa. Jans ghehoort het relaes ghedaen bij Jan
VLERICK gheallieert met deselve Margriete DE SCHEPPERE ende voocht van deselve weesen
metsgaders Christiaen VAN DE GUCHTE ende Gillis VAN HOOREBEKE thuwelick hebbende
Marie VAN DE GUCHTE fa. Charles d'aude ooms ende deelvoochden van de voorseyde weesen
als oock Laureyns VAN DE GUCHTE Joos DE PAPE ende Jooris MAENHAUT respectivelick
ghetraut met Marie ende Elisabeth VAN DE GUCHTE fa. Charles de jonghe voornomt ende op
alles gheledt hebben gheapprobeert ende het contract ghemaect
...
10de maerte 1666
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan OSTE fs. Mattheus metsgaders Jan VAN
fo 132v
DER STICHELE ende Jan DE BAETS inde qualiteyt als gheauthoriseert over d'onderjaerighe
weesen van den voorschreven Mattheus de welcke verclaerden naer voorgaende conditien
alhier meest biedende vercocht thebben an Sr. Joos VAN DER HAEGHEN als command van
den voornomden Jan DE BAETS lesten verhoogher het 4de deel van 800 roeden meersch
ligghende onverscheeden ende onverdeelt metten cooper gheleghen binnen dese prochie in de
sompele anders niet belast dan met alsulcke heerlicke ende kerckelicke rentkens alser van auden
tijden vuyt ghegaen hebben . . .
...
...
24ste maerte 1666
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Cathaline HYDE fa. Lucas lest wdwe van
fo 140v
Jan DE BOUVERE jeghenwordelick zittende in behoorlicke menagie hoe dat zij comparante
eene vrauwe persoone van intentie is omme daervan te gheracken, soo ist dat zij verclaert alle
tselve te cederen ende transporteren bij forme van eene generale haudenisse ten proffijte van
Janneke DE BOUVERE haere dochtere, dewelcke al tselve accepteert. Eerst twee bedden,
hoofpulen, hoircussen, sargien ende met zijne toebehoorten niet vuytghesteken nochte
ghereserveert ten tweeden thinnewerck, aerdewerck, coffers . . .
4de juny 1666
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Compareerde in persoone Marie VLERICK fa. Jooris wdwe ende
fo 157
hauderigghe bleven ten sterfhuyse van Charles VAN DER GUCHTE fs. Christiaen ende noch
zittende in baten ende commeren de welcke bekent wel ende deuchdelick vercocht te hebben
an Gillis VAN HOOREBEKE fs. Pieters haeren schoonsone eene partije lants gheleghen binnen
dese prochie groot een alf bunder bij Brabanders ofte gheseyt den vent oost Jor Gillis DE
MESMAKERE zuyt den eerweerde prelaet van Dronghene west een straetken ende noort den
hairwech naer Ghendt, metsgaders noch 315 roeden landts ligghende op den boelenaere oost
den luchterschen kerckwech, zuyt de wdwe van Adriaen DE JAEGHERE west den H. Gheest
van Dronghene noort dheer Elias VAN DER BRUGGHEN . . .
27ste oct. 1666
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Loys WIEME thuwelick hebbende de wdwe van fo 158
Joos DOBBELEERE zoo over hem zelven als behoorlick gheauthoriseert over d'onderjaerighe
weesen op het vertooch bij requeste an ons ghedaen ende vuyt dien voocht van de selve weesen
daer bij te kennen ghevende dat de weesen beneffens haerlieden broeders competeert dheelft
wanof d'ander heelft toecomt de wdwe als conquest zijnde in een partije landts groot beth dan
twee ghemeten gheleghen recht over de keete oost Jan DIERICX zuyt de kinderen van Cornelis
DOBBELEERE west de selve ende noort den Deynschen wech
...
15de sept. 1666
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Joos ende Karel VAN VERDEGHEM fii Pieters fo 170v
woonende tot Dronghene beede bij huwelicke state hun selfs welcke comparanten verclaerden
ontfanghen thebben van Joos DHONDT advocaet in den raede van Vlaenderen de somme van
64 £ gr. in permissie ghelde scheldende hem danof quicte ende dient voor absolute quitantie
Belovende daervoor te ghelden eene rente van 4 £ gr. tsiaers losselick de pennijnck 16e danof
teerste jaer inganck ghenomen heeft den 1ste octobre 1666 . . .
...
Daervooren in zekere ghestelt eene partije landts op den vuytplant staende met dheelft van het
straetken daermede gaende groot tsamen vier ghemeten 65 roeden gheleghen binnen Dronghene
an het wilde stratken oost dhooghstrate zuyt tvoornomde wilde straetken west Mr. Michiel VAN
HOORN ende noort Mr. Jacques COPIETERS, de voornomde partije beede de comparanten
toecommende bij vercavelijnghe te sterfhuyse van wijlent Pieter VAN VERDEGHEM ende
Martijntken VAN DER CRUYCEN haerlieder vader ende moeder . . .
28ste febr. 1667
---------------------------------------------------Livijne HYDE , overl. Dronghene voor oct. 1667
fo 190v
Hr.: Andries DE MAECHT
K.: Charelken ende Jacquemijntke DE MAECHT
V.P.: Arendt DE MAECHT ende V.M.: Jacques COPPENS
Gronden van erfven ghecommen van dese overledene weghe
Een behuyst hofstedeken ghestaen ende gheleghen binnen dese prochie op den wijck van
Barelvelde, oost de strate zuyt Anteunis HYDE west Lieven POLLET ende noort Jan
DE CUYPERE groot 116 roeden
Noch een partijken zaeylandt op den wijck als vooren oost Jacques COPPENS, west de beke
ende noort Antheunis HYDE groot ontrent 150 roeden
Item is dese weesen noch ghesuccedeert bij den overlijden van Joos DE WEERT tot Leerne
wesende auden oom van de twee weesen tot 2 £ gr. welcke pennijnghen zijn berustende onder
Jacques COPPENS als oom
16de nov. 1667
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Jacques DE BOUVERE in huwelick met Pierijntke
fo 193
LEGIERS fa. Lucas bij Josijntke VAN LAECKE de welcke deelvoocht wiert ghecreert over
Gillis, Lowijs ende Betke LEGIERS zijne schoonbroeders ende suster ende datte in de plaetse
van Gillis DE PAUW als camerdeelvoocht over deselve weesen gheweest ende dat beneffens
Charles DE WEERT staenden voocht paterneel, belastende den selven DE BOUVERE ende
DE WEERT oversulcx van haerlieder administratie te doene pertinente rekenijnghe naer
costume
...
...
...
5de oct. 1667
----------------------------------------------------

623

SVG

Vervolg Reg. 286
Staten van goed en wettelijke passeringen (1664-1669)
Allen den ghone die dese presente letteren van coope zullen zien ofte hooren
fo 193v
lesen doen te wetene dat Lieven MESTDACH fs. Gheerts zoo over zijn zelven als vader ende
voocht van zijne onderjaerighe kinderen gheprocreert bij Martijntken SCHELSTRATE fa.
Lievens zijne huysvrauwe was ende ter onderschreven zaecke ende vercoopijnghe gheauthoriseert
bij Bailliu, Burchmeestere ende Schepenen der heerlichede van barelvelde te coope gheveylt
hadde op den 16de nov. 1667 een partijken meersch groot 240 roeden ghenaemt het hielken, oost
ende zuyt daeranne ghelandt Sr. Marten MINNE west sheeren strate ende noort Guillaeme
DE VREESE anders niet belast dan met even rente in proffijte van den heere Marcquys van
Deynse bedraghende wel 3 sch. 3 gr. tsiaers in pachte ghebruyckt bij Jan WIEME
Een partijken landt groot 175 roeden ghenaemt het hecke stucxken oost dhoirs Lucas LEGIERS
zuyt Jan DE DOBBELEERE west de strate noort mijnheere REDICHOVE wesende vrij eyghen
goet in pachte ghebruyckt gheweest bij Pieter DE POORTERE
...
1ste dec. 1667
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Josijntken DE SMET fa. Guillaeme wdwe van
fo 215v
Jan DE WULF fs. Adriaen, metsgaders Guillaeme DE WULF fs. Jans voornomt ter eender zijde
ende Jan DIERICX ter andere. Te kennen ghevende datter tusschen hemlieden disput was ter
causen van den coopschadt van een partije landts ghenaemt de sleynghe breder gheroert bij den
contracte van date 11de meye 1667
...
...
21ste meye 1668
---------------------------------------------------Ten versoucke van Jacques MAST in Ghendt is wettelicke staende clachte fo 216
ghedaen an Ampman Burchmeestere ende Schepenen der prochie ende ghemeene vierschaere
van Dronghene van een huys stede ende erfve mette catheylen daerop staende wesende een
herberghe ghenaemt St. Anthone gheleghen recht over de kercke van Dronghene toebehoort
hebbende wijlent Mr. Jan Baptiste DE SCHEPPERE in zijn leven Advocaet in den Raede van
Vlaenderen
...
...
...
...
21ste marte 1668
---------------------------------------------------Frans COCHUYT fs. Jan ende Barbara
LANCKZWEERT
fo 219
overl. Dronghene halewijn den 5de oct. 1667 (uit Par.Reg. = 47 jaar)
He.: Janneken VAN VERDEGHEM fa. Joos
K.: Lieven, Pieter, Jan, Frans ende Josijne COCHUYT
V.P.: Marten COCHUYT fs. Jans ende V.M.: Pieter VAN VERDEGHEM fs. Joos
Gronden van erfven wesende leen ghecommen van soverleden zijde de welcke schuldich zijn te
volghen Lieven COCHUYT als hoir feodael metten last van twee bijlevens de 1ste Barbara
LANCKZWEERT grootmoeder van den voornomden Lieven ende de 2de zijne moeder
Eenen bulck landts wesende leen ligghende op den wijck van halewijn oost de strate zuyt Sr.
Marten MINNE met zijn leen, west het naervolghende leen ende noort dhoirs van Joachim DE
SADELEERE groot een bunder
Noch een partije ettinghe oock wesende leen oost tvoorgaende leen, zuyt ende west Sr. Marten
MINNE ende noort dheeren chartreusen groot een bunder
Gronden van erfven wesende cheyns goederen den overledenen toecommende bij den doot van
Jan COCHUYT fs. Jans zijnen vader ligghende noch ghemeene ende onverdeelt met Marten
COCHUYT ende zijne zuster . . .
...
9de meye 1668
---------------------------------------------------Ten versoucke van Paulus DE GRUUTERE greffier deser prochie is
fo 220v
wettelicke staende clachte ghedaen van alsulcke gronden van erfven als zijn toebehoorende Joe
de wdwe van wijlent Sr. Joos CLAREBAUT ligghende ende sorterende binnen dese prochie
ten waere den doender deser daerop ghehoort ende voldaen van alsulcke sententien als hij tot
laste van de wdwe is hebbende
...
...
...
25ste april 1668
---------------------------------------------------Ten versoucke van Sr. Jacques VAN LAERE is wettelicke staende clachte fo 224v
ghedaen an Ampman Burchmeestere ende Schepenen der prochie ende ghemeene vierschaere van
Dronghene van alsulcke gronden van erfven meerschen ende bosschen toebehoorende Frederick
MICHIELS als in huwelick hebbende Catharina KEGELS wdwe van Jan MALEPART ten waere
den doender deser daerop ghehoort ende voldaen van zijne pretentien breder bij heesch te
deduceren in tijden en wijlen dies versocht zijnde
...
...
21ste aug. 1668
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Staten van goed en wettelijke passeringen (1664-1669)
Marie COCHUYT fa. Seghers, overl. Dronghene den 23ste juny 1668
fo 226
Hr.: Gheert TOCH
K.: Hansken TOCH
V.M.: Pieter VAN LOOCKENE ende V.P.: Andries TOCH
Gronden van erfven commende van soverleden weghe
Een partije landts gheleghen in Merentre ghenaemt de hasselt groot 500 roeden oost daeranne
ghelandt Lareyns DE SANGHERE zuyt het brouckstraetken west den Baron VAN BOU . . .
noort het naervolghende belast met cleene heerlicke renten an den heere van Vinderhaute
Een partije landt gheleghen d'een an d'andere groot 100 roeden oost dhoirs Marten LIJBAERT
zuyt het voorgaende west de bijloke van Ghendt noort den procureur VAN DEN BROUCKE
ghenaempt de bijlkens d'overledene toecommende vuyt het sterfhuys van Joos VAN LOOKENE
fs. Jacques
...
...
...
26ste sept. 1668
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Laureyns VAN HUFFELE officier deser prochie als
fo 227
ter onderschreven zaecke bij procuratie machtich over Jan DE WULF fs. Lowijs ter eender zijde
ende Pieter DE WULF fs. Gillis metsgaders Jan HYDE fs. Frans ende Martijntken DE WULF
fa. Jans voornomt ter andere exhiberende zeker instrument notarieel van date 22ste sept. 1668
onderteeckent J. GOOSSENS notaris, danof den inhauden hier van woorde te woorde volght
Compareerde voor mij Jacques GOOSSENS notaris publicq residerende binnen de prochie van
Somerghem, in persoone Jan DE WULF fs. Loys woonende in Dronghene welcke verclaerde
vuyt pure liefde ende affectie die hij is draghende an Pieter DE WULF fs. Gillis ende Jan HYDE
fs. Frans ende Martijntke DE WULF s'comparants dochtere ende andere redenen an deselve te
jonnen gheven ende opdraghen inter vivos metter waermer handt onwederroepelick de naer
schreven partijen landts ende meersch gheleghen in Dronghene. Eerst 250 roeden landts ghenaemt
den meesepoel noort Pieter VAN HOOREBEKE zuyt mijn heere VAN REDICHOVE west den
zelven ende oost het bruytstraetken, noch een alf ghemet maeymeersch in een meerdere partije
van een alf bundere, oost Elias VAN DER BRUGGHEN, zuyt de wdwe Franchois HYDE west
Thobias VAN DER CRUYCEN, noort den procureur GHUENS ende ten lesten noch 75 roeden
landts op gapaert cautere oost Jan HYDE zuyt Antheunis HYDE west Frans HYDE ende noort
...
26ste sept. 1668
Mevr. VAN DER BURCHT . . .
23ste sept. 1668
---------------------------------------------------Ten versoucke van Charles VAN HOOREBEKE fs. Pieters ende Guille BRADT fo 245v
wort wettelicke staende clachte ghedaen van alsulcke gronden van erfven als te cavel zijn
ghevallen Pierijntke COCHUYT lest wdwe van Gheert COEN ten sterfhuyse van Jan COCHUYT
ende Barbara LANCKZWEERT haerlieden vader ende moeder
...
23ste jan. 1669
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Adriaen MARTENS fs. Jans te kennen ghevende hoe
fo 246
dat hij op den 15de jan. 1669 heeft opghedreghen ghecedeert ende ghetransporteert bij ghifte ten
proffijcte van Adriaen MARTENS de jonghe zijnen sone zulck recht van successie als op hem
zaude commen te vervallen bij den overlijden van Lieven MARTENS fs. Jans voornomt zijnen
broeder den welcken ghestorfven is op den 20ste der selver maent . . .
23ste jan. 1669
---------------------------------------------------Frans ENESQUE overl. Dronghene den 23ste meye 1668 (P.R. = 67 jr)
fo 254
He.: Marie VAN DE VELDE
K.: Hans ende Janneken ENESQUE (in de P.R. is het LEVECQUE)
V.M.: Pieter VAN DE VELDE
Gronden van erfven commende van den overledenen zijde
Eerst competeert Janneken ENESQUE dheelft deurgaende van een behuysde hofstede gheleghen
binnen het durp van Dronghene daer haer vader erfachtich vuyt ghestorfven is danof d'ander helft
competeert Marie ENESQUE haere alfve sustere noort de caulsijde oost Gillis DE CROOCK,
zuyt den Ampmanije van Dronghene west de naervolghende hofstede
Item Hans ENESQUE competeert dhelft van een andere behuysde hofstede bewoont bij Adriaen
DE WINTERE danof d'ander heelft compateert zijne moeder
...
6de maerte 1669
----------------------------------------------------
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Staten van goed en wettelijke passeringen (1664-1669)
Gheeraert GOETHALS fs. Gillis, overl. Dronghene in de jaere 1668
fo 263
He.: Josijne DE VREESE fa. Joos alsnu in huwelick met Jan THEEMS fs. Jans
K.: Lievijne, Jacquemijne ende Marie GOETHALS fa. Gillis??? onderjaerighe weesen
V.P.: Jan VAN DE WALLE fs. Gillis oom V.M.: Jan DE VREESE fs. Lievens, grootvader
(Bij Josijne DE VREESE staat er Joos en daana is het Jan DE VREESE als grootvader???)
Gronden van erfven staende het huwelick gheconquesteert
Een behuyst hofstedeken in Dronghene ligghende op de leye voor den huyse van Jan VLERICK
in huwelick met Margriete DE SCHEPPERE te vooren wdwe van Charles VAN DE GUCHTE
Bailliu van dese prochie, ghecommen bij coope van Jacques BEHAGHELE d'aude alles
inghevolghe van den coopbrief danof wesende van date 17de sept. 1659
Welcke behuysde hofstede belast is met eene besette rente van 3 £ gr. tsjaers den pennijnck 16e
sprekende in proffijcte van Jan VAN DE WALLE fs. Gillis . . .
22ste meye 1669
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Guillaeme VINCENT fs. Lievens den welcken als fo 267v
audsten hoir van den voornomden Lieven VINCENT ziijnen vader verheven heeft een leen
wesende bosch groot 550 roeden gheleghen op den wijck van luchteren vuyt een meerdere partije
van 5 bunderen wesende leen ghehauden van den heere van Dronghene oost ende west daeranne
ghelandt Guillaeme SCHELSTRATE fs. Gheerts west sheeren straete noort de wdwe van Jan
HYDE hem comparant toecommende bij versterfte van den voornomden Lieven VINCENT
zijnen vader die te vooren daeranne ghecommen was bij ghifte metter waermer handt van Frans
VINCENT zijnen vader die tselve te vooren vercreghen hadde bij successie ende versterfte van
Lieven VINCENT fs. Frans zijnen alfven broedere . . .
...
5de juny 1669
---------------------------------------------------Compareerde in persoone Antheunis DE MUYTERE fs. Martens te kennen fo 268
bij schriftelicke contracte dat hij op den 20ste meye 1669 vergadert is gheweest in den herberghe
de boschkeete alwaer hij vercocht heeft an Lieven DE CLERCQ ende Pierijntke DE CLERCQ
fily Pieters de drij deelen van zeven van dheelft van een behuyst hofstedeken als den voornomden
vercooper is competerende in dheelft ligghende ghemeene ende onverdeelt met dhoirs van
Anthone HYDE fs. Anthone gheleghen in den wijck van luchteren, west noort ende oost daeranne
ghelandt den heere Anvijn ende zuyt den hairwech naer Ghendt . . . 5de juny 1669
---------------------------------------------------Alsoo Jan HOSTE fs. Mattheus bij huwelick zijn zelfs zijnde, Jan DE BAETS
fo 272v
ende Jan VAN DER STICHELE Bailliu deser prochie wettelicke voochden van Gheert, Frans
ende Marie HOSTE fii Mattheus voornomt noch onderjaerighe weesen ligghende noch ghemeene
ende onverdeelt van alsulcke gronden van erfven bij den overlijden van den voornomden HOSTE
ende Phlipote VAN DER MEERSCH vader ende moeder gheweest van de voornomde weesen, soo
ist dat den selven Jan HOSTE niet en heeft verstaen langher te blijfven in de ghemeensaemheyt
soo heeft den voornomden Jan HOSTE, Jan DE BAETS ende Jan VAN DER STICHELE
gheraetsaem ghevonden de selve gronden te doen prijsen ende estimeren van Jan VAN DER
VENNET ende Jan MEEUCX ende het selve ghedaen zijnde alsdan doen stellen in vier ghelijcke
cavels te weten A ende B tsaemen ende C ende D alleene inder manieren hiernaer volghende
Den cavel A ende B is met gherechten lote ghevallen ende ghebeurt an Gheert ende Marie HOSTE
Een behuysde hofstede daer haerlieden vader erfachtich vuyt ghestorfven is groot in erfven ontrent
400 roeden gheleghen in de schuyterstraete oost de selve strate zuyt de wdwe Jan DOBBELEERE
west ende noort dese hoyrie belast an den heer marcquys van Deynse
Item noch 400 roeden landts ghenaemt den slindonck oost de voornomde hofstede zuyt west den
heere prelaet van Dronghene ende noort dheer Elias VAN DER BRUGGHEN
Noch eene partije landts ghenaemt den slindonck groot 300 roeden . . .
...
Den cavel C is ghevallen op Jan HOSTE
Een behuyst hofstedeken groot 200 roeden wijlent ghecocht jeghens Joos DE POORTERE
330 roeden landts op den paradijs cauter noort den paradijs gracht ende noch 300 roeden landts op
den paradijs cautere oost dit sterfhuys zuyt ende west Lieven VAN DE KERCHOVE . . .
Den Cavel D is ghevallen ende ghebeurt an Frans HOSTE
Een behuysde hofstede groot een ghemet de welcke in pachte heeft Jan VARISELE . . .
Een meersch in locke zuyt de leye
...
... ...
26ste juny 1669
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Staten van goed en wettelijke passeringen (1669-1673)
Compareerde in persoone Lieven DHANENS ende met hem Marie PIENS fo 1
fa. Jans gheprocreert bij Elisabeth VAN DE WALLE zijne huysvrauwe welcke comparanten
verclaerden ontfanghen thebben van Sr. Adriaen VAN LOO als voocht van de weesen van wijlent
Sr. Thomas VAN LOO ter somme van 24 £ gr. vlaemsch in goeden permissie ghelde . . .
Hebben de rente verzekert bij vorme van een blijfvende zekere op tvierde deel deurgaende van
dheelft van 475 roeden meersch in putte meersch mitsgaders ghelijck vierde deel in dheelft van
100 roeden daerinne begrepen ande neermeersch zijnde lalandt . . . . . .18de sept. 1669
--------------------------------------------------Compareerde in peroone Jan DIERICX fs. Pieters te kennen ghevende dat fo 3v
hij an Lieven DIERICX zijnen sone verclaert schuldich te zijne totter somme van 26 £ gr. vlaemsch
zoo van gheleenden ghelde als andersins
...
...
5de sept. 1669
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Stoffelijntken Upstal fa. Simoens wdwe Guillame
fo 4v
e
SCHELSTRATE de welcke verclaerde ontfanghen thebben van Jo Joanna DOEDENS wdwe van
Sr. Jan VAN DER LINDEN de somme van 16 £ gr. . . .
...
16de oct. 1669
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Olivier BOGAERT fs. Jans woonende op deser fo 5v
prochie de welcke verclaerde ten achter ende schuldich te zijn an Margriete BOGAERT zijn suster
ter somme van 6 £ gr. over zoo vele den comparant over de selve zijn suster gheproffycteert heeft
van Gheert SCHELSTRATE fs. Pieters alsoo hij onvoorsien is van pennijnghen omme de somme
te voldoen heeft hij vercocht an zijne suster een zweerte coebeeste voor de somme van 6 £ gr. de
voorseyde Margriete BOGAERT heeft desen coop anveert op conditie dat haeren broeder noch zal
mogen onderhauden de coebeeste voor den tijt van zes ofte zeven maenden 16de oct. 1669
--------------------------------------------------Dat ick onderschreven deurwaerder van de raede in Vlaenderen vuyt crachte fo 6v
van authorisatie op de requeste ghepresenteert bij Jacques TANGHE procureur ende suppost van
dien inghevolghe van de zelve authorisatie onder Ulieden beclaeghe alsulcke hofstede mette landen
daer mede gaende gheleghen binnen dese prochie toebehoorende de wdwe ofte hoirs van wijlent
Sr. Pieter VAN DER MEULEN tot Rotterdam
...
...
16de oct. 1669
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Gillijntken CALLOODT wdwe van Mr. Arendt fo 7
VAN NIEUKERCKE te kennen ghevende dat zij op den 6de juny 1657 haer heeft gheconstitueert
zeker ende borghe ende zelfs als principael, met renunchiatie, over Jacques VAN NIEUKERCKE
haeren sone over tcapitael ende croysen van eene rente verkendt in proffijcte van dheer Jacques DE
SCHEPPER . . .
...
...
30ste oct. 1669
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VAN DER VENNET fs. Hermans onsen
fo 10
medegheselle in wette denwelcken staende voocht ghecreert wiert inde plaetse van wijlent Anthone
HYDE fs. Anthone over de onderjaerighe weesen van Pieter VAN HOOREBEKE fs. Charles
gheprocreert bij (geen voornaam) VAN DER STICHELE fa. Gillis . . .8ste jan. 1670
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Gheert VAN BEVEREN fs. Jans ende Lucas
DE
fo 10
WULF deelvoochden ghecreert over de onderjaerghe weese van wijlent Gillis DE PAPE fs. Gillis
gheprocreert bij Janneken VAN BEVEREN fa. Jans welcke comparanten verclaerden vercocht
thebben den 30ste oct. 1669 a la haulche ende meest biedende an Sr. Charles DE GRUUTERE
Ampman deser prochie voor dhelft van eene behuysde hofstede met de landen daermede gaende in
de beeckstraete groot 800 roeden oost ghelandt Gheert VAN BEVEREN den 1ste comparant zuyt
dhoirs van Jor Jan SIMOENS west Loys TEMMERMAN ende noort de straete . . . 22ste jan. 1670
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven DE VREESE fs. Lenaerts ter eender sijde fo 11
en Janneken DE WULF fa. Jans zijne nichte ter andere exhiberen alhier zeker contract van ghifte
metter warmer handt van daten 12de jan. 1670 bij hemlieden respectivelick onderteekent te weten
ten 1ste een bulcxken landt ghenaemt het bosschelken gheleghen in den helshouck groot ontrent
200 roeden, ten 2de een partijken landts in den helshouck groot drij vijfentwintich roeden west
daeranne ghelandt Guillame DE VREESE
...
...
22ste jan. 1670
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Compareerde in persoone Pierijntken CORNELIS wdwe van Joos
fo 11v
VAN VERDEGHEM voorts Pieter, Joos ende Lieven VAN VERDEGHEM zoo over hun zelven
als hemlieden vervanghende ende hun sterck maeckende over Pierijntke ende Janneken VAN
VERDEGHEM wdwe van Franchois COCHUYT alle kinderen van den voornomden Joos VAN
VERDEGHEM d'aude dewelcke verclaerden ontfanghen thebben van Jan HYDE fs. Martens de
somme van 96 £ gr. vlaemsch in goeden permissie ghelde
...
22ste jan. 1670
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Adriaen HANEBALCKE fs. Anthone, landsman fo 18v
woonende binnen dese prochie die verclaerde ontfanghen thebben van Pieter DE CLERCQ fs. Jans
coopman binnen der stede van Ghendt de somme van 14 £ gr. . . .
. . .7de maerte 1670
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VAN LAERE fs. Daniels in huwelick met
fo 19v
Lievijne VAN DER CRUYCEN fa. Thobias, midtsgaders Janneken VAN DER CRUYCEN oock
Thobias dochtere bij competente aude haer selfs vrauwe te kennen ghevende dat zij a la haulche
meest biedende op den 5de febr. 1670 vercocht hebben een partije meersch gheleghen in de lacke
groot 600 roeden in proffijcte van Sr. Marten MINNE fs. Pieters . . . 5de maerte 1670
--------------------------------------------------Compareerde in persoonen Adriaen CAVIJN ende met hem Pierijntke VAN fo 23
DER CRUYCEN fa. Thobias, te kennen ghevende dat zijlieden neffens Jan VAN LAERE in
huwelick met Lievijne VAN DER CRUYCEN oock fa. Thobias ende Janneken VAN DER
CRUYCEN hunne sustere hebben vercavelt de goederen van den sterfhuyse van haerlieder vader
bij vercavelijnghe onder handteecken in daten 13de octobre 1669 . . . . . .19de maerte 1670
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VLERICK fs. Jans in huwelick met Margriete fo 24
DE SCHEPPERE wdwe van Charles VAN DE GUCHTE de jonghe, moeder ende voochde van
haere minderjaerighe kinderen de welcke verclaerde ontfanghen thebben van Pieter ROETS in
Ghendt de somme van 40 £ gr.
...
...
19de maerte 1670
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Mr. Jacques VAN NIEUKERCKE fs. Mr.
fo 30v
Arents den welcken voocht ghecreert wiert over d'onderjaerighe weesen van Mr. Philips VAN
NIEUKERCKE gheprocreert bij Marie DE SUTTERE fa. Jans met last van binnen de 40 daeghen
naer date deser SVG over te bringhen naer costume . . .
14de meye 1670
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Charles VAN VERDEGHEM fs. Pieters den welcken verclaerde
vercocht thebben an Pieter VAN BEVEREN fs. Gheerts een alf ghemet landts gheleghen op den
wijck van luchteren oost den kerckwech zuyt Pieter VAN HOOREBEKE west ende noort dhoirs
van Adriaen DENIJS . . .
...
...
14de maerte 1670
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven DE KESEL fs. Laureyns den welcken
fo 31v
bekende deuchdelick vercocht thebben an Joe de wdwe van Joos VAN HAMME in Ghendt een
partijken meersch groot vijf vijfentwintich roeden gheleghen in sompels oost de grietgracht noort
Pieter VERLEYEN zuyt den eerweerde heer prelaet van Dronghene . . .4de juny 1670
--------------------------------------------------Kennelick zij allen lieden Bailliu ende laten der heerelicchede van tverberrende
fo 32
Gheseyt schimmelaers haer bestreckende binnen de prochie van Dronghene competerende Mr.
David BRANDT advocaet in den raed van Vlaenderen doen te weten dat ghecompareert is in
persoone Jan BULTINCK fs. Joos die verclaert vercocht thebben an Jacques VAN DER GUCHTE
fs. Pieters eene partije zaeylandt groot ontrent een ghemet gheleghen in Dronghene oost de
dooreplasstrate zuyt Sr. Augustijn GOETHALS fs. Lowijs west de strate die streckt naer halewijn
ende noort dhoirs van den secretaris OVERWAELE . . .
...
7de juny 1670
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VAN DER VENNET onse medegheselle in fo 34
wette den welcken camervoocht ghecreert wiert over Pieter, Jan, Lievijne, Tanneke, Petronelle
ende Lowijseken HAELMAN fii Laureyns ende wiert belast SVG over te bringhen binnen de
40 daeghen naer costume
...
...
11de juny 1670
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Compareerde in persoone Guillaeme DE WULF fs. Jans als machtich
fo 38
de
bij procuratie over Marijn CARELS van daten 15 april 1668 te desen in originele ghesien ende
ghelesen ter eender zijde ende Joos GHIJS ter ander welcken Marijn KARELS kendt wel ende
deuchdelick vercocht thebben op den 25ste jan. 1668 an Joos GHIJS voorseyt alsulck deel als hij
is competerende gheleghen in zeker hofstedeken van Frans DE VREESE alsnoch ligghende
onverscheen ende onverdeelt rentende onder den heer marquys van Deynse. Desen coop is ghedaen
voor de somme van 20 sch. gr.
...
...
25ste juny 1670
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VAN HOOTEGHEM fs. Andries
te kennen
fo 41
ghevende dat hij ghecocht heeft van Pieter VAN HOOREBEKE fs. Charles een huys ende erfve
wesende twee woonsteden gheleghen op den wijck van luchteren danof d'eene hofstede is eene
smesse ghebruyckt bij Jan WIEME ende Jan DE BRUYNE met d'erfve van welcke den comparant
hem moet tevreden hauden, ditte voor de somme van 32 £ gr.
...
25ste juny 1670
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter VAN HOOREBEKE fs. Charles zoo over fo 44
zijn selven ende Jan VAN DER VENNET als voochden over d'onderjaerighe weesen van den
voornomden VAN HOOREBEKE dewelcke vercocht hebben an Guillaeme DE LOOSE fs. Gheerts
een huys ende erfve ghestaen recht over de boschkeete groot 10 roeden ende staende op cheyns
ghecocht voor de somme van 86 £ gr. noort ende oost daeranne ghelandt sheeren strate loopende
naer sleyndonckdriesch zuyt ende west mijn heere DE VULDERE schaut der stede van Brugghe
welcken cheyns is in proffijcte van den erfachtighen heere met 2 sch. gr. tsiaers metsgaders met een
...
...
9de july 1670
losrente van 4 £ gr. tsiaers losbaer den penninck 16e . .
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DE PAPE fs. Jans bij huwelijcke state zijn selfs
fo 45
woonende ontvut den stadt van Beerghen Ste Wijnocx den welcken verclaert ontfanghen thebben
van Joe Petronelle VAN DAELE wdwe van dheer Jan VAN DER VYNCKT in zijn leven secretaris
der Stede van Ghendt ter somme van 60 £ gr. . . .
...
Verzekert bij vorme van een staende ende blijfvende zeker op eene behuysde hofstede hem
comparant competerende ligghende binnen de prochie van Dronghene met twee partijkens landt
daeranne ligghende wesende deele van een meerdere hofstede ende partijen waervan de Joe
renthefferigghe te vooren de wederhelft competeert . . .
...
20ste july 1670
--------------------------------------------------Dat ick onderschreven deurwaerder van den Raede in Vlaenderen vuyt
fo 46
crachte van wijsdom van acte executoire ende letteren daerop verleent in proffijte van Joos VAN
RENTERGHEM voocht van de kinderen van Sr. Huybrecht VAN WESTVELT gheprocreert bij Joe
Lievijne BRUYNSTEEN die hoir was van Sr. Guillaeme BRUYNSTEEN ende voorts Francoise
DOBBELEERE wdwe van wijlent Guillaeme BRUYNSTEEN de jonghe ende tot laste van Adriaen
MESTACH in Ghendt inhaudende de voorseyde acte oplech ende lossijnghe van zeker capitael van
een rente van 5 £ 9 sch. 2 gr. 2 dnrs tsjaers den penninck 20 . . .
10de sept. 1670
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VLERICK fs. Jans ende met hem
fo 46v
Margriete DE SCHEPPERE zijne huysvrauwe te kennen ghevende dat Jan VAN DER VENNET
Burchmeester ende Gillis VAN HOOREBEKE Schepenen van Dronghene hebben ghecertifieert
dat de goederen gheimpagnoreert? voor de lijfrente van 24 £ gr. tsiaers in proffijcte van Charles
VAN DE GUCHTE zijn souffisant zaude wesen
...
...
10de 7bre 1670
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Marijn CARELS fs. Jans gheprocreert bij
fo 49
Lievijn DE VREESE den welcken heeft verclaert overghelaten thebben bij vorme van vriendelicke
vuytgrootijnghe ende verhoirsatijnghe ten proffijcte van Elisabeth DE VREESE wdwe van Joos
DE POORTERE alsulck deel als hem competeert in een hofstede gheleghen in Baerlevelde welcke
vuytgrootijnghe de voornomde wdwe heeft gheaccepteert ende belooft anden eersten comparant
te gheven tot 15 £ 11 sch. 8 gr. die den selven 1ste comparant nietmin van over langhen tijt bekendt
ontfanghen thebben passerende dese oversulcx voor quictantie absolute zonder van andere te
moeten doceren
...
...
...
24ste 7bre 1670
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Dat ick onderschreven deurwaerder van de raede in Vlaenderen ende vuyt fo 57
crachte van voluntaire condempnatie ende de letteren daerop verleent in proffijcte van Jor
Ferdinandus NIEULANDT heeschere ende tot laste van Pieter DE WULF fs. Gillis als borghe ende
principael over Jan DE WULF tot Dronghene inhaudende de voorseyde acte souffisantelick te
besetten dhelft van een rente van 12 £ 10 sch. gr. tsiaers den penninck 16e midtsgaders tot
betalijnghe van zes jaeren croys van dheelft van de voorseyde rente, afslach betalijnghe op de
croysen ten versoucke van den voorseyden Jor Ferdinandus NIEULANT . . .22ste oct. 1670
--------------------------------------------------Alsoo Mr. Jan DE SCHEPPERE advocaet in den Raede van Vlaenderen
ter
fo 60
causen van zeker partije landts hem competerende causa uxoris binnen de prochie van Dronghene
groot 1062 roeden ghenaemt het langhebunder daeran abouterende oost Jan VAN DER VENNET
ende de kercke van Dronghene zuyt ende west het clooster straetke schuldich is ter ontlastijnghe
van de partije causa uxoris toebehoorende an Mr. Charles Jacques SEGHERS oock advocaet in den
rade groot 460 roeden deel van het cortebunder daerneffens ten noorden gheleghen te betaelen ende
te dooghen dheerelicke renten vuyt de partijen van den voornomden SEGHERS grond in proffijcte
van den heere marquys van Deynse, alles inghevolghe van de vercavelijnghe tusschen
hemlieden ende hunne medehoirs ten sterfhuyse van wijlent Sr. Guillaeme VAN DE VOORDE
ghemaeckt den 12de dec. 1669 . . .
...
...
5de nov. 1670
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Simoen VAN DOORNE fs. Simones ende zijne fo 60v
huysvrauwe Joe Catharine SCHELLINCK fs. Adriaens bij haeren dancke ende vrijen wil bekennen
op den 22ste oct. 1670 vercocht te hebben an Sr. Jooris GALLET fs. Joos een deurgaende derde part
in eenen heelft van een stuck landts gheleghen int quartier van noorthaut groot een ghemet oost ende
zuyt dhoirs van Marten HYDE ende west dheer Pauwels TOEBAST. Item een derde deel in dheelft
van een behuyst hofstedeken op tselve gheleghen is in de assels groot 50 roeden wesende zijne
huysvrauwe te cavel ghevallen met haer medehoirs ten sterfhuyse van Adriaen SCHELLINCK fs.
Pieters inghevolghe de vercavelijnghe ghepasseert in Ghendt den 13de aug. 1663 onderteeckent
Pieter PATTHEET voor de somme van 7 £ gr.
...
...
5de nov. 1670
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan ende Pieter MESTACH fii Gheerts die
fo 65
verclaeren vercocht thebben an Lieven MESTACH fs. Martens eene partije zaeylandt gheleghen
in Dronghene de vercoopers toecommende ten titel van successie van haerlieder vader ende moeder
groot 800 roeden de selve partije ghebruyckt bij Lieven MESTACH fs. Gheerts abouterende oost
daeranne den meulewech zuyt de strate west ende noort de chartreusen anders niet belast dan met
aude heerelicke onlosselicke renten daer vuyte gaende . . . . . .
3de dec. 1670
--------------------------------------------------Compareerde voor mij Jacques ARTSENS openbaer notaris tot Ghendt
fo 66
present de ghetuyghen in persoone Sr. Jan DE SMET fs. Davidts welcke verclaerden vercocht te
hebben tot proffijcte van Niclaeis DEYNOOT fs. Pieters, Jacques vrij beenhauder binnen dese stede
die alhier present bekende ghecocht thebben vier ghemeten leen meersch wesende ligghende binnen
de prochie van Dronghene in de Assels ghenaempt den bunckt oost de laserije van Ghendt ende zuyt
den h. Gheest van Dronghene . . .
...
...
9de jan. 1671
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Stoffelijntken OPSTAL wdwe van Guillaeme
fo 67v
SCHELSTRATE de welcke omme de goede dienst aen haer ghedaen bij Lieven SCHELSTRATE
haeren sone ende andere redenen haer mouveert om aen den selven te gheven bij ghifte metter
warmer handt die men noemt donatie inter vivos ende onwederroepelick een hofstede mette
huysijnghen schueren ende stallen midtsgaders den boomgaert daermede gaende groot 200 roeden
gheleghen op luchteren
...
...
14de jan. 1671
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Gillis DE COSTERE thuwelick hebbende
fo 76v
Vyntken DE WEERT fa. Joos ende Mr. Pieter CLAYS thuwelick hebbende Cornelis DE WEERT
fa. Joos voornomt welcke comparanten hebben verclaert vercocht thebben an Jan DE MULDERE
een partije landts gheleghen op gapaert cautere groot 250 roeden noort den kerckwech oost Jan
DE BAETS zuyt ende west Joos VAN DER LEYEN . . .
28ste jan. 1671
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Compareerde in persoone Jan VAN HAVERBEKE fs. Andries die verclaert fo 78
vercocht thebben aen Pieter DOBBELEERE fs. Jans in huwelick hebbende de wdwe van Gheert
MARTENS een partije bosch ligghende onverscheeden ende onverdeelt met den meestere van
Jan LAMBRECHT groot 400 roeden waerinne den voornomden HAVERBEKE competeert de
rechte heelft gheleghen op den wijck van luchteren noort Joos DE MUYTERE met zijn hofstede
oost Philips VAN HOOTEGHEM zuyt den Mr. van den voornomden LAMBRECHT ende west
Adriaen VAN RENTERGHEM
...
...
11de febr. 1671
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Guillaeme MASCO met hem bij zijne consente fo 79v
Catharine CARELS de welcke op den 13de jan. 1671 hebben vercocht an Segher GHIELENS een
derde van een hofstede zoo deselve onverscheeden ende onverdeelt gheleghen is binnen deser
prochie mette wdwe Joos DE POORTERE ende welcke d'ander twee deelen competeren voor de
somme van 16 £ 10 sch. gr. boven 8 sch. gr. an de voorseyde Catharine CARELS ende 20 sch. gr.
ter tafel
...
...
...
...
25ste febr. 1671
--------------------------------------------------Compareerde in persoone dheer Jan VIJLEVENS secretaris van mijn edele fo 80
Heeren Schepenen van ghedeele der stede van Ghendt ghecommiteert ten sterfhuyse van Jor Jan
DEECHBROODT van de versterfte van Joe Catharine VAN THUYNE zijne huysvrauwe bleven
in baten ende commeren. Te kennen ghevende dat hij met het bernen van twee distincte keersen
in vierschaere op den lesten december 1670 ende 24ste jan. 1671 heeft ghedaen vercoopen een
behuysde hofstede mette lande daermede gaende gheleghen binnen dese prochie op den wijck van
slindonck ghecommen van de zijde van Joe Catharine VAN THUYNE groot drij ghemeten 250
roeden ende een ander partije bij den voornomden DEECHBROODT ende zijne huysvrauwe
gheconquesteert namentlick 117 roeden landts in een meerdere partije ghenaempt den ommekeer
ghecommen bij coope van Andries DE WULF, ghelijcke 117 roeden int zelve stuck ghecommen
van Andries VAN MULLEM ende Marten DOBBELEERE als voochden van de weesen Michiel
VAN MULLEM noch 117 roeden ghecommen bij coope van den voornomden Andries MULLEM
in zijn particulier ghelijck 117 roeden bij coope van Pieter COCHUYT gheauthoriseert over de
weesen Gheert VAN MULLEM ende noch eene partije in een stuck ghenaempt de calebrugghe
ghecommen bij coope ghedaen jeghens Marten VAN HULLE, Marten CLOET ende Dominicus
SCHELSTRATE
...
...
...
11de febr. 1671
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Sr. Marten MINNE fs. Pieters den welcken
fo 81
bekende vercocht thebben aen Jan SNOUCQ fs. Gillis een cleen hofstedeken gheleghen in den
cleenen helshouck driesch groot 50 roeden, oock een stuck landts groot 500 roeden gheleghen in
den craeyaert . . .
...
...
11de maerte 1671
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Victoir BEELAERT fs. Jacques den welcken
fo 82
deelvoocht ghecreert wiert over Lievijne ende Tanneken MESTDACH fii Pieters gheprocreert bij
Pierijntken BEELAERT oock fa. Jacques de zelve weesen verstorfven van haerlieden moedere
ende wiert belast SVG over te bringhen binnen de 40 daeghen
11de maert 1671
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven COCHUYT fs. Martens ende Janneken
fo 86v
DE VREESE fa. Lievens te kennen ghevende dat tusschen hemlieden apparant huwelick staet te
gheschieden indien onse moeder de h. Roomsche cathelijcke kercke tselve toelaet ende permitteert
verhopende dat jae
...
...
...
8ste april 1671
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Frans COCHUYT fs. Martens ende Janneken
fo 90
DE PAPE zijne huysvrauwe welcke comparanten bekendden schuldich te zijne an 't Collegie der
Societeyt Jesu binnen Ghendt de somme van 346 £ gr. vlaemsch over achterstellen van pachte
verschenen tot ende met kerstavont 1669 in conformiteyte van haerlieder obligatie van den 18e july
1670 dan alsoo zijlieden alsnu onversien zijn van penninghen omme de voornomde somme te
betaelen soo ist dat zij daervooren in proffijcte van het voornomde collegie bij dese verkennen een
rente van 17 £ 6 sch. gr. tsiaers den penninck 20 . . .
...
27ste meye 1671
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Compareerde in persoone Pieter COCHUYT fs. Christiaens die verclaert
fo 90v
e
ontfanghen thebben van Jo Anna BEVERNAGE fa. Sr. Balthazar de somme van 32 £ gr. vlaemsch
scheldende haer daervan bij desen wettelick quycte ende dient dese voor absolute quyctantie waer
vooren hij comparant in proffijcte van de voornomde Joe haere hoirs ende naercommers jaerlicx
belooft te ghelden ende betaelen een rente van 2 £ gr. tsiaers den penninck 16e . . . . . .
Een staenden zeker van twee ghemeten landts gheleghen in den wijck van slindonck west daeranne
ghelandt Andries DE MEYERE noort Jan DE MEYERE ende oost Franchois DE MEYERE hem
comparant toecommende bij versterfte van zijnen vader ende moeder, anders niet belast dan met
alsulcke heerelicke renten als er van auden tijde vuyt ghegaen heeft te weten het 12de deel cappoens
tsiaers in proffijcte van den erfachtighen heere van Dronghene . . . 25ste juny 1671
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter VAN HOOREBEKE fs. Charles ende
fo 92
Jan VAN DER VENNET fs. Hermans als machtich bij procuratie over d'onderjaerighe weesen van
den voornomden VAN HOOREBEKE oock hem sterck maeckende over Charles, Gillis ende Jan
VAN HOOREBEKE ende Lieven COCHUYT ghetraut met Catharina VAN HOOREBEKE, Gheert
SCHELSTRAETE ghetraut met Magdaleene VAN HOOREBEKE ende ten lesten Jan DE BIL in
huwelick met Lievijne VAN HOOREBEKE al fii Pieter welcke comparanten hebben verclaert
vercocht thebben an Sr. Balthazar BUENS fs. Baltahazar een partije landts gheleghen binnen dese
prochie ghenaemt de paradijs groot een bunder
...
...
...
25ste juny 1671
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Anthone DE MUYTERE fs. Martens den
fo 93
welcken deelvoocht wiert ghecreert over Andries, Guillaeme, Philips, Lieven, Gillis ende Charles
COCHUYT fs. Pieters gheprocreert bij Pierijntken DE PAPE deselve weesen verstorfven van de
selve haerlieder moeder ende wiert belast SVG over te bringhen binnen 40 daeghen naer costuyme.
Aldus ghedaen
...
...
...
25ste juny 1671
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan HEBBERECHT fs. Pieters, landsman binnen fo 96
dese prochie den welcken verclaerde ontfanghen thebben van Arendt LANDTSMAN tot Ghendt
de somme van 18 £ gr. in goeden ghevalueerde permissie ghelden scheldende oversulcx hem danof
quycte ende is dese dienende voor quictantie absolute zonder van andere te moeten doceren waer
vooren hem comparant tot behouve ende proffijcte van den voornomden Arendt LANDTSMAN
zijne hoirs ende naercommers ghetrauwelick belooft te ghelden eene rente van 22 sch. 6 gr. tsiaers
den penninck 16e innegaende metten 12de nov. 1668 . . .
...
8ste july 1671
--------------------------------------------------Al diegenen die dese presente letteren zullen zien ofte hooren lezen doen te fo 100
weten dat Pieter COCHUYT fs. Lievens midts desen wel ende deuchdelick vercocht heeft aen Mr.
Niclais HAUDEWERT drij diversche partijen landts gheleghen op den wijck van de beeckstrate
ofte daerontrent, eerst een partije ghenaemt de gheersbulck, oost de strate zuyt Joos DE MUYTERE
west Jan HYDE ende noort Marten MINNE groot 300 roeden, een partije op beeckstrate cauter an
de doorne oost ghelandt den advocaet VAN DE STEENE zuyt dhoirs van dheer Jan ARENTS ende
west Pieter DE MUYTERE ende noort dheeren chartreusen. Item noch een partije landts gheleghen
op de beeckstrate cauter ghenaemt het langhe stuck osst dheer Jacques VAN DER BEKE zuyt
Pieter DE MUYTERE west mijn heere VAN LEMBERGHE ende noort een wech streckende naer
de stadt van Ghendt groot dese drij partijen in het gheheele drij ghemeten, dit omme ende mits de
somme van 844 guldens vlaemsch ende 20 sch. gr. ter tafele . . .
14de ougste 1671
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan BACKELJAU fs. Jans den welcken verclaerde
fo 101
e
ontfanghen thebben van Jo de wdwe van Simoen VAN WATERVLIEDT de somme van 208 £ gr.
scheldende haer danof quycte ende is desen dienende voor absolute quictantie zonder van andere
te moeten doceren waervooren hij tot proffijcte van de voornomde wdwe haere hoirs ende
naercommers ofte de ghone haere actie hebbende ghetrauwelick belooft te ghelden een rente van
13 £ gr. tsiaers den penninck 16e innegaende metten passeren deser . . .
...
...
Comt dese rente in capitael ende croysen op twee huysen ende erfven gheleghen in dese prochie
wesende leen, het een wesende een herberghe ghenaemt huybrecht en het ander
achter het
voorgaende ligghende groot in erfven 50 roeden
...
...
17de ougste 1671
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Compareerde in persoone Pieter ende Segher VAN HAVERBEKE, Pieter fo 104
FERMIJN ende Joos DE RIDDER heurlieden sterck maeckene over Jan SCHOOR ende Lievijne
DE RIDDER ter eender zijde ende Pieter VAN DEN HEEDE ter andere exhiberende alhier zeker
contract van daten 4de aug; 1671 te desen in originele ghesien ende ghelesen . . .
Hedent
4de aug. 1671 heeft Mr. Jan VAN DE HOSTIJNE machtich bij procuratie van de ghemeene hoirs
wijlent Tanneken VAN HAVERBEKE laeten instellen dhelft van een behuysde hofstede ligghende
in den grooten helshautdriesch zijnde jeghenwooordich beslaghen met zeker stecken met alle
boomen haeghen tghebruyck van hoven zoo langhe die blijft in vigeure . . .2de 7bre 1671
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE DAPPERE fs. Jans gheprocreert bij
fo 106v
Josijntken DIERICX fa. Pieters den welcken kende ende verclaerde vercocht thebben an dheer Joos
VAN NIEUWENHUYSE dheelft van een bulck landts mette boomen daerop staende danof dander
heelft deurgaende competeert den 2de comparant groot int gheheele 400 roeden jeghenwoordich
ghebruyckt bij Adriaen VERLEYEN fs. Pieters
...
lesten 7bre 1671
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Joos VINCKE in huwelick met Marie LESVECQ fo 109v
fa. Frans gheprocreert in 1ste huwelick bij Elisabeth DE GROEVE ter eender ende Gillis VAN
HOOREBEKE Schepenen deser prochie als gheauthoriseert ter defentie van Janneken LESVECQ
oock fa. Frans gheprocreert in 2de huwelick bij Marie VAN DE VELDE ter andere. Te kennen
ghevende dat tusschen de comparanten proces is gheresen . . .
...
14de oct. 1671
--------------------------------------------------Ten versoucke van Pieter SCHELSTRATE fs. Pieters wort wettelicke
fo 112
clachte ghedaen an Ampman Burchmeestere ende Schepenen der prochie van Dronghene ten fine
zij niet en staen over eenighe onterfvenisse erfvenisse belastijnghe ofte veralienatie van een partije
landt te vooren toebehoort hebbende Jan DOBBELEERE fs. Jans gheleghen op halewijn cautere
nu zijne wdwe ofte hoirs ghenaemt den kelsput oost de meerschen zuyt Marten MINNE west den
molewech ende noort Pieter SCHELSTRATE
...
...
11de 9bre 1671
--------------------------------------------------Ten versoucke van Sr. Guillaeme CRUYT brouwer binnen de stede van
fo 118v
Ghendt wort wettelicke clachte ghedaen an Ampman Burchmeestere ende Schepenen der prochie
van Dronghene ten fine zij niet en staen over eenighe onterfvenisse erfvenisse belastijnghe ofte
veralienatie van een huys ende erfve wesende eenen herberghe ghenaempt den flonck met alle zijne
toebehoorten ende den grondt daermede gaende mitsgaders alsulcke gronden van erfven als Jan
DE MULDERE in huwelick met de wdwe van Philips VAN NIEUKERCKE zijn toebehoorene
gheleghen binnen dese prochie
...
...
...
7de jan. 1672
--------------------------------------------------Burchmeester ende Schepenen van Dronghene als oppervoochden van de fo 119
weesen Jan VAN DER PLAETSEN gheprocreert bij Mayken COCHUYT fa. Jans op t'vertooch bij
requeste an ons ghedaen daerbij te kennen ghevende dat hij ten sterfhuyse van zijne huysvrauwe
hadde ghemaeckt staet ende inventaris ter interventie van Joos VAN VYNCKT oom ende
bijstaenden voocht van de zelve weesen
...
...
13de jan. 1672
Compareerde in persoone Jan VAN DER VENNET fs. Hermans als
fo 122v
machtich bij procuratie over Guillaeme VAN DE VOORDE fs. Guillaeme van daten 18de nov. 1671
Compareerde voor mij Anthone VAN DE PERRE notaris publicq residerende binnen der stede van
Ghendt, present de ghetuyghen in persoone Sr. Guillaeme VAN DE VOORDE fs. Guillaeme den
welcken verclaerde machtich te maecken Jan VAN DER VENNET tot Dronghene de selve
ghevende volle macht procuratie speciale omme over ende vuyt s'comparants name te vercoopen de
goedijnghe binnen de prochie van Dronghene ende Baerle. In den 1ste een stuck landts ghenaemt de
luttel weede oost ende zuyt de keuse strate, west de leye noort Mr. Jan DHAENE groot 827 roeden.
Item een stuck landts op Baerle ackere zuyt ende oost desen goede west ende noort dhoirs
LAREBEKE groot 448 roeden. Item een stuck landts daerneffens zuyt ende west de twee
voorgaende noort Lieven LEM oost den heer VAN SCHOONBERGHE groot 568 roeden.
Item een stuck landts op den middelwech daer den wech van Baerle naer den varentdrisch deurloopt
groot 226 roeden. Item een partije meersch gheleghen in de keuse meersch groot 400 roeden . . .
28ste jan. 1672
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Compareerde in persoone Pauwels DE SMEDT fs. Pauwels midtsgaders
fo 124v
Pieter HEYSTE ende Erasmus VAN SPEYBROUCK zoo over hun zelven als hemlieden sterck
maeckende over hunne medehoirs ende recht hebbende in de naerschreven partijen. De welcke
hebben verclaert op den 24ste juny 1671 vercocht thebben aen Pieter DE SMEDT fs. Lievens als
command van Jan HYDE fs. Martens dheelft van 500 roeden bosch wesende leen gheleghen op
den wijck luchteren oost ende zuyt Guillaeme SCHELSTRATE west sheeren strate ende noort de
wdwe Jan HYDE danof d'ander heelft competeert den voornomden Pieter DE SMEDT wesende
vrij suyver ende onbelast, welcke hem ghedeelich ghemaeckt is bij Lieven VINCENT ten
sterfhuyse van Martijntken VAN DE STEENE zijne huysvrauwe volghens de vercavelijnghe
van den 28ste juny 1647
...
...
...
Wel verstaende dat hiermede
oock vercocht wort het recht van bijlevijnghe van Pierijntke DHAENENS wdwe van den
voornomden Lieven VINCENT
...
...
10de febr. 1672
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jacques DE WITTE fs. Lievens zoo over hem selven
fo 125v
als voocht van de weesen Sr. Loys OSTE die hij verweckt heeft bij wijlent Joe Anna DE WITTE
midtsgaders over de selve gheauthoriseert bij Schepenen van ghedeele der stede van Ghendt
volghens de authorisatie van daten 24ste febr. 1672 . . .
...
24ste febr. 1672
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Lievijne DE RUDDERE fa. Joos wdwe van
fo 127
Jacques DE WITTE te kennen ghevende hoe dat an haere minderjaerighe weesen bij naeme Pieter
ende Joosken DE WITTE ten sterfhuyse van Joos DIERKENS is competerende de somme van
10 £ gr. vlaemsch ten sterfhuyse ontfanghen van Jacques VAN DER HAEGHEN tot Ghendt met
belofte van de selve temployeren tot het maecken van een huyseken op cheyns grondt binnen dese
prochie op den wijck van luchteren abouterende an den luchterschendriesch noort Charles DENIJS
met zijn leen oost Jan VAN HAVERBEKE, zuyt dhoirs Joos DE WITTE 9de maerte 1672
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Elisabeth COCHUYT fa. Pieters wdwe van Joos fo 127v
SALENS de welcke verclaerde van op den 6de deser maent vercocht thebben aen Jan MESTACH
fs. Lievens een partije landts de vercooperigghe toecommende ten sterfhuyse van haeren vader
groot 250 roeden gheleghen op halewijn cautere oost Gheert SPEECKAERT, noort de strate west
de wdwe Gillis DE PAUW ende zuyt Marten MINNE
...
...
9de maerte 1672
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Gheert VERSCHAFFELT haudere bleven achter fo 128
Josijntken DE BAETS zoo over hem zelven als staende voocht ghecreert van Gheeraert, Marie,
Elisabeth ende Andriesijne VERSCHAFFELT zijne onderjaerighe kinderen ende over de selve
kinderen ten effecte naerschreven behoorlick gheauthoriseert breder vuytwijsens de authorisatie
vuytghegaen bij mijn edele heeren Schepenen van ghedeele van daten 6de febr. 1672 onderteekent
P. PATHEET . . .
...
...
9de maerte 1672
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Loys DE DURPERE fs. Loys van de aude van
fo 130v
ontrent de 84 jaeren ende met hem bij zijne consente Barbara DANIELS audt inde 70 jaeren zijne
huysvrauwe, te kennen ghevende dat zij beyde onbequam zijn om hunnen cost te winnen, oock ende
onvoorsien van middelen om hemlieden te alimenteren inder manieren dat zij gheschaepen zauden
wesen armoede te lijden nochtans omme tselve teviteren hebben overwonnen Jan DE DURPERE fs.
Loys voornomt en Catharine LANCKBEEN zijn huysvrauwe teneynde zij ghebruycken kinderlicke
liefde de comparanten zouden onderhauden ende alimenteren van alle noodt hun leven lanck
gheduerende ende de comparanten verclaeren an hunne kinderen te jonnen bij ghifte mette waermer
handt zeker hofstede op de wijck van Bassebeke
...
23ste maerte 1672
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DOBBELEERE fs. Jans den welcken verclaerde
fo 134v
ontfanghen thebben van Sr. Michiels D'ACKER fs. Pieters in Ghendt de somme van 32 £ gr. waer
vooren hij belooft te ghelden ende betaelen eene rente van 2 £ gr. tsjaers den penninck 16e . . .
Bij vorme van een blijfvende ende staende zeker in handen ghestelt een alf ghemet landts gheleghen
in den craeyaert zuyt Sr. Marten MINNE west de wdwe ende hoirs Jan COCHUYT, noort Gheert
TUYTSCHAVER, oost Jan DE BRUYNE . . .
...
26ste maerte 1672
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Compareerde in persoone Jacques CLAYS fs. Jans ende Lievijne CLAYS fo 135
zijne sustere dewelcke vuyt liefde ende affectie die zij tot elcander zijn draeghende bij desen op den
lancxt levende van hun beede comparanten zijn opdraeghende bij donatie inter vivos die men noemt
onwederroepelick alsulcke goederen als op d'een of d'andere bij hunne doot zal commen te vervallen
tzij bij successie als andersins niet vuytghesteken
...
...
6de april 1672
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jacques VAN DER STICHELE fs. Joos
fo 146
gheprocreert bij Marie VAN OOST fa. Jans de welcke verclaert andermael midts het overlijden
van Barbara DE VREESE overleden huysvrauwe van Jan VAN OOST d'aude zijn grootmoeder
materneel te cederen ende transporteren alsulck recht ende paert van successie hem alsnu ghevallen
bij tselve overlijden ende datte an Pieter DE MEYERE fs. Lievens . . .
27ste april 1672
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Christiaen VAN DE GUCHTE fs. Charles
fo 146v
ende Gillis VAN HOOREBEKE thuwelick hebbende Marie VAN DE GUCHTE ten effecte van
dien zoo over hem selve als hemlieden vervanghende ende sterckmaeckende over Laureyns VAN
DE GUCHTE fs. Charles voornomt gheprocreert neffens den voornomden Christiaen ende Marie
VAN DE GUCHTE fij Joe Marie VLERICK de welcke ghesaemdelick hebben verclaert te doen
incommen van ghedeele ten sterfhuyse van den voornomden Charles VAN DE GUCHTE ende
Joe Marie VLERICK . . .
...
...
27ste april 1672
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven DOBBELARE fs. Cornelis ende Jacques fo 147v
DE CLERCQ thuwelick hebbende Janneken DE DOBBELARE fa. Cornelis voornomt de welcke
verclaren vercocht thebben an Gillis DE SMEDT fs. Cornelis een partije landts ghenaemt het lootke
oost daeran ghelandt het lootstraetken zuyt dhoirs van Joos DOBBELEERE west mijnheere VAN
OXELAERE ende noort den zelven omme ende voor de somme van 13 £ gr. eens boven alle
oncosten an dese vercoopijnghe dependerende . . . . . .
...
11de meye 1672
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Philips VAN DER STRICHT thuwelick hebbende fo 148
Joe Joanne DE SMEDT wdwe van Jan VAN DER GUCHTE fs. Charles d'aude gheprocreert bij
wijlent Marie VLERICK ende alsoo vader ende voocht van Marie VAN DER GUCHTE fa. Jans
gheprocreert bij de voornomde Joanne DE SMEDT welcken comparant verclaerde te doen
incommen van ghedeele ten sterfhuyse van de wdwe Marie VLERICK
25ste meye 1672
--------------------------------------------------Burchmeester ende Schepenen als oppervoochden van Jacques ende
fo 149
Joanne VAN DER GUCHTE fii Charles gheprocreert bij Margriete DE SCHEPPERE op tvertooch
bij requeste an ons ghedaen van weghen Jan VLERICK fs. Jans thuwelick hebbende deselve
Margriete DE SCHEPPERE ende alsoo schoonvader ende voocht van de weesen beneffens heer
Charles VAN DER GUCHTE pbr, Jacques VAN RUMBEKE in huwelick hebbende Marie VAN
DER GUCHTE ende Jooris MAENHAUT ghetrauwt met Elisabeth VAN DER GUCHTE hadde
vercocht op ons adveu een ghemet meersch gheleghen in hoymeersch binnen de prochie van Afsne
heerelichede van Overmeersch oost d'aude leye, zuyt de weesen Jan VAN DER GUCHTE noort
d'abdije van Ste Pieters ende west Mr. Pieter COOMAN . . . . . .
27ste meye 1672
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Charles VAN VERDEGHEM fs. Pieters de
fo 159v
welcke verclaert bij desen met zijne consente ende authorisatie Adrianeken COCHUYT fa. Pieters
te goeder trauwen ontfanghen thebben van Pieter COCHUYT fs. Pieters de somme van 32 £ gr.
scheldende hem danof quycte ende dient dese voor quictantie absolute waervooren zij comparanten
in proffijcte van den voornomden COCHUYT belooft te betaelen een rente van 2 £ gr. tsiaers den
Besetten ende ipotecqueren de voornomde
pennijnck 16e innegaende den 30ste juny 1672 . . .
rente in capitael op een behuysde hofstede groot een ghemet gheleghen binnen de prochie van
Dronghene oost mijn heere Vulder zuyt Adriaen VAN RENTERGHEM, west de strate ende noort
Sr. Augustijn GOETHALS ten 2de op een partije landts ghenoempt den beck groot een alf bunder
oost dhoirs Jor N. DE GRUUTERE heere van Anvijn, noort den advocaet COPPIETERS ende zuyt
de strate ende ten 3de en partije meersch groot 120 roeden in den booris noort ende zuyt een gracht
ende noort de calene
...
...
...
30ste juny 1672
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Compareerde in persoone Pieter COCHUYT fs. Pieters den welcken verclaert
fo 163v
ontfanghen thebben van Philips MOERMAN beede woonende tot Dronghene de somme van
48 £ gr. scheldende hem danof quicte ende dient dese voor absolute quictantie waervooren hij
belooft te ghelden ende te betaelen eene rente van 3 £ gr. tsiaers den pennijnck 16e inneghegaen
den lesten juny 1672 . . .comt in capitael ende croysen op een partije landts groot vier ghemeten
65 roeden gheleghen binnen de prochie van Dronghene oost de straete, zuyt het wilde straetken
west Mr. Michiel VAN HOORN en noort Mr. Jacques COPPIETERS . . . lesten juny 1672
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven DHANENS fs. Willems ende Joos
fo 164
DE WEERT fs. Joos te kennen ghevende dat zij vercocht hebben aen Sr. Pieter COCHUYT
coopman in Ghendt als voocht testamentaire over de weesen van Sr. Pieter SCHAUTHEET te
weten Pieter, Frans, Ester ende Magdaleene SCHAUTHEET die alhier present bekende van den
selven 1ste comparant ghecocht thebben een stuck landts gheleghen op gapaert cautere binnen de
prochie van Dronghene groot 350 roeden oost daeranne ghelandt Adriaen VAN HOUCKE zuyt
den brugschen heirwech west Lieven DE BUCK ende noort den doschwech ende dat voor de
somme van 25 £ gr. . . .
...
...
3de july 1672
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Anthone VAN THUYNE fs. Joos ende Josijne
fo 165
VAN OOST zijn huysvrauwe die verclaeren vercocht thebben an Mattheus CAMPENS fs. Jooris
eerst eene partije zaeylandt groot 200 roeden ghenaempt het loyken oost het loofstraetken zuyt
zuyt Gillijntken VAN DER STICHELE west Gheert VAN DER STICHELE ende noort Josijne
VAN OOST belast an den heer marquys van Deynse met een halster evene. Item noch 200 roeden
landts in de prochie van Dronghene, oost dhoirs van Guillaeme VAN DE VOORDE zuyt den
heirwech van Dronghene naer Deynse west desen cooper met zijn hofstede ende noort den heer
van Dronghene
...
...
...
7de july 1672
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Gheert DE LOOSE fs. Gheerts als oom paterneel fo 166
ende deelvoocht ghecreert over Gheert ende Janneken DE LOOSE Martens kinderen verweckt
bij Pierijntken VAN DE MOORTELE fa. Frans wdwe van Marten DE LOOSE
...
De commeren excederen de baeten soo ist dat hij comparant verclaert te renunchieren vlieden ende
abandoneren den selven sterfhuyse latende oversulcx tselve in schade ende baete tot behouve van
de hauderigghe de welcke als hoir niet vlieden en mach
...
13de july 1672
--------------------------------------------------fo 167
Jan OSTE fs. Mattheus, overl. Dronghene op den 17de maerte 1670
He.: Petronelle DIERICX fa. Jans nu in huwelick met Lieven DE JAGHERE
K.: Marie OSTE noch onderjaerigh
V.P.: Gheert OSTE ende V.M.: Jan DIERICX
Gronden van erfven ghecommen van dese overledenen zijde
Dheelft van een behuysde hofstede daer desen overledenen vuyt ghestorfven is met het woonhuys
schuere waeghenhuys, duyvenkeete fruytboomen dooren haeghen daerop staende groot in erfven
400 roeden gheleghen in de schuyterstrate zuyt dhoirs van Magdaleene VAN DE VOORDE west
ende noort dese hoirije met Gheert OSTE ende oost de schuyterstrate belast an den heere marquys
van Deynse met een halster evene ende 100 roeden is lalandts, waervan dander heelft van de
hofstede is toebehoorende Marie OSTE
Item noch dheelft van 400 roeden landts ghenaemt den slinderick danof d'ander heelft competeert
als vooren oost de voornomde hofstede zuyt west den heere prelaet van Dronghene noort dheer
Elias VAN DER BRUGGHEN rentende an den heere marquys van Deynse
Noch dheelft van 300 roeden landts ghenaempt den slinderick danof d'ander heelft competeert als
vooren oost dit sterfhuys zuyt den eerweerden heere prelaet van Dronghene
Noch dheelft van 125 roeden landts danof d'ander heelft competeert als vooren noort west daeraen
ghelandt dhoirs van Magdaleene DOBBELEERE zuyt dit sterfhuys ende oost de strate belast an
den heere met 2 sch. 1 gr. ende 6 dnrs tsiaers.
Noch dheelft van 100 roeden landts gheleghen in slinderick danof d'ander heelft competeert als
vooren wesende vrij eyghen goet noort dit sterfhuys zuyt den prelaet van Dronghene oost Mr. Joos
DHONDT advocaet . . .
...
...
...
13de july 1672
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Jacques DE SCHEPPERE fs. dheer Huybrechts,
fo 175v
ste
overl. Dronghene op den 28 9bre 1670
He.: Joe Marie DE BAETS fa. dheer Olivier
K.: Jan Baptiste, Therese, Catharine ende Janneken DE SCHEPPERE
V.P.: Maximiliaen DE SCHEPPERE advocaet in den rade van Vlaenderen, broeder
V.M.: Olivier DE BAETS vader van de hauderigghe
Contract antenuptiael
Compareerde voor mij Jan VAN DER HAMEYE notaris publicq binnen Ghendt ter presentie van
dheer Jacobus DE SCHEPPERE fs. dheer Huybrechts Ampman der prochie van Dronghene
gheassisteert metten selven zijnen vader, dheer Jacques DE SCHEPPERE ende Jacques VAN DER
SLUYS causa uxoris ooms, metsgaders Mr. Jan BALE ende Charles VAN DER GUCHTE cosijns
ter eender zijde ende Joe Marie DE BAETS fa. Oliviers gheassisteert metten zelven haeren vader,
dhr. Lieven DE BAETS heere van Berchem oom paterneel, Gillis ende Frans VAN DIJCKE ooms
materneel ter andere te kennen ghevende dat tusschen de twee principaele comparanten apparent
is huwelick te gheschieden
...
...
20ste april 1657
Leenrente vervallen op Jan Baptiste DE SCHEPPERE als zijn audsten hoir feodael
Een rente van 12 sch. gr. tsiaers waervan debiteur is Pieter LIJBAERT fs. Jans tot Hansbeke
Gronden van erfven commende van den overledenen zijde
De rechte deurgaende heelft danof d'ander heelft onverscheeden toebehoort Joe Isabelle DE
SCHEPPERE van de drij deelen van vieren van 240 roeden landts met een dreefke gheleghen in de
prochie van Dronghene ghenaemt sollewerck ofte zijpe gare bulcxken oost de strate noort Joos DE
WEERT ende zuyt west tdreefken, wesende deel van een meerder partije van 340 roeden
Item dheelft onverscheeden als vooren van een partije landts groot 285 roeden
Item dheelft van 150 roeden landts oost dit sterfhuys zuyt Jan COCHUYT west de calene noort
dhoirs van Catharine ELAUTS. Item dheelft onverscheeden met Isabelle DE SCHEPPERE van een
behuysde hofstede groot 400 roeden oost de straete zuyt Jan VAN LOVENDEGHEM ende noort
Augustijn GOETHALS. Item dheelft onverscheeden als de voorgaende van een stuck landts
ligghende inde dooreplas groot 300 roeden oost dhoirs van Mher. Mullaert DE VULDERE zuyt
dhoirs Marten DE CLOET west dit sterfhuys ende noort dhoirs van Heyndrick SOETE,
...
Een behuysde hofstede metten boomgaert gheleghen in het dorp bewoont bij Jan ARNAUTS
ghemeene beneffens dhoirs van dhr. Hubert DE SCHEPPERE
...
Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert
Een huys stede ende erfve in Dronghene in t'veerstraetken groot een ghemet daer dhauderigghe in
woont van audts ghenaemt het vosken palende daeranne oost den docteur BRAS zuyt de leye west
Philips VAN AERDE causa uxoris ende noort de veerstrate
Een behuyst hofstedeke in den wijck van barelvelde groot ontrent 50 roeden palende daeranne oost
den heer prelaet van Dronghene west de barelveltstrate ende noort de kinderen van Mayken DE
VREESE vrij eyghen goet ende in den selven wijck onder de heerlickhede van t'catthulsche een
bunder bosch ghecommen bij coope van Joos VAN OOST ende Joos DAMMAN palende daeranne
oost den prelaet van Dronghene west dhoirs BRANDT ende noort de wdwe Anthone HYDE
Item in de prochie van Nevele op den wijck van Oossche een partije landts groot 900 roeden
ghenaemt t'Aeltervlet habouterende daeranne west dhoirs van Jor Frans BORLUUT zuyt oost den
cauterwech loopende van Nevele naer Landeghem meulene . . .
10de febr. 1672
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DOBBELEERE fs. Jans den welcken deelvoocht
fo 190
ghecreert wiert over Josijntken ende Janneken DE BAETS fii Jans bij Janneken TEMMERMAN
fa. Jans de zelve weesen verstorfven van den voornaemden haerlieder vader ende wiert belast met
SVG over te bringhen binnen 40 daeghen naer costuyme
...
22ste sept. 1672
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Joos VERBAERE fs. Lievens opsetenen deser
fo 190v
prochie den welcken schuldich is an dheer Jan VAN DER STICHELE bailliu deser prochie ter
somme van 32 £ gr. over leverijnghe van bier, vader van de huysvrauwe van den voorseyden VAN
DER STICHELE ghenoten ende alsoo hij comparant onversien is van pennijnghen omme de zelve
somme te voldoene soo ist dat hij in verzekertheyt van dien an VAN DER STICHELE heeft
opghedreghen een huyseken wesende een herberghe . . .
26ste 7bre 1672
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Compareerde in persoone Frans COCHUYT thuwelick hebbende Anna
fo 191
DE PAPE den welcken deelvoocht ghecreert wiert over Jan ende Lieven DE MUYTER
midtsgaders Janneken ende Betken DE MUYTER fii Pieters gheprocreert bij Lievijne DE PAPE
de zelve weesen verstorfven bij den overlijden van haerlieden moedere ende wiert ghelast danof
SVG over te bringhen binnen 40 daeghen naer costuyme . . . . . .
5de 8bre 1672
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Charles, Gillis ende Philips VAN HOOREBEKE fo 202
fii Pieters gheprocreert bij Marie VAN DER STICHELE fa Gillis heurlieder vervanghende ende
hemlieden sterckmaeckende over Marie ende LievijneVAN HOOREBEKE hunne susters ende
Jan VAN DER VENNET staende voocht over Herman ende Tanneken VAN HOOREBEKE
onderjaerighe weesen van den voorseyde Pieter VAN HOOREBEKE die quamen in ghedele
van goede ende versterfte als daervuyt erfachtich ghestorfven van de voorseyde Marie VAN DER
STICHELE hunne respective moeder datte van elck eenen zevenste stake deurgaende begeerende
tot ghelijcke deelen aldaer de baete theffen
...
...
16de 9bre 1672
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VAN HAVERBEKE fs. Andries den welcken fo 202v
heeft opghedreghen bij ghifte metter waermer handt an Pieter ende Segher VAN HAVERBEKE
zijn s'comparants sonen gheconsidereert hebbende de lanckdurighe diensten die de voornomde
sonen an den donateur hebben ghedaen, alsulck recht van successie, gronden van erfven meuble
ende immeuble, actien ende credieten gheene vuytghesteken nochte ghereserveert als hem
verstorfven zijn met den overlijden van Tanneken VAN HAVERBEKE scomparants sustere
Zoo verclaert den donateur tzelve in proffijcte van zijne kinderen voornomt te renunchieren, geene
baete te haelen nochte commer te ghelden ende alsoo de cavels noch zijn ghebleven tusschen den
voornomden donateur, Pieter FERMIJN in huwelick met Mayken VAN
HAVERBEKE ende
Joos DE RUDDER met consorten alle ghelijck erfghenamen . . .
2de dec. 1672
--------------------------------------------------Compareerde voor mij Ghuislain DOBERCOURT notaris publicq
fo 204
gheadmitteert bij hooghe ende moghende heeren van de rade in Vlaenderen tot Ghendt residerende
present d'onderschreven ghetuyghen in persoone Mattheus CAMPENS fs. Jooris landsman
woonende in Dronghen welcken comparant verclaert wel ende ter goeder trauwe vercocht thebben
an dheer Joos VAN NIEUWENHUYSE 225 roeden meersch den vercooper toecommende bij
coope van Jan HYDE ende zijne huysvrauwe gheleghen in de laecke ligghende ghemeene ende
onverscheeden ende onverdeelt met den cooper hem oock toecommende bij coope van Pieter DE
WULF fs. Gillis in een meerdere partije van 400 roeden meersch zuyt de riviere de leye oost Jan
DIERICX west de wdwe Anthone HYDE
...
...
1ste dec. 1672
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter VAN DER VENNET fs. Hermans den
fo 205
welcken verclaerde vercocht thebben an Jan HYDE fs. Martens een ghemet meersch gheleghen
in een meerdere partije in de assels, zuyt d'aerme schole van Ghendt oost den h. Gheest van Ste
Michiels ende west het rijcke gasthuys, wesende vrij eyghen goet . . .
1ste dec. 1672
--------------------------------------------------Kennelick zij alle lieden die dese presente letteren zullen zien ofte hooren lesen
fo 206
Burchmeester ende Schepenen van Dronghene doen te weten dat Pierijntken VAN DE
MOORTELE wdwe bleven in baten ende commeren mits de renunchiatie ghedaen ten sterfhuyse
van Marten DE LOOSE haeren overleden man bij Gheert DE LOOSE, oom paterneel ende
deelvoocht van Gheert ende Janneken DE LOOSE, de zelfve renunchiatie in daten 14de july 1672,
te coope gheveylt hadde een huys ende hofstede gheleghen in Dronghene int durp groot 50 roeden,
oost den heere raedt VAN DER PIET, zuyt de caulsijde west dhoirs Gheert VAN DER CRUYCEN
ende noort den voornomden heere van Dronghene
...
...
1ste dec. 1672
--------------------------------------------------Dat ick onderschreven deurwaerder van de indaghijnghe der stede van Ghendt
fo 212v
vuyt crachte van acte condempnatie principaele ende costen mette letteren executoire daertoe
dienende in proffijcte van dheer Jacques DE VOS ut agil, heeschere ende tot laste van Jan VAN
HAVERBEKE ghecondemneerde naer voorgaende sommatie onder ulieden van sconincx weghe
bij desen saisiere alle de goederen
...
...
23ste dec. 1672
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Compareerde in persoone Joos DE MUYTERE fs. Lievens onsen
fo 214v
medegheselle in wette machtich bij procuratie over Sr. Pieter VAN HOOREBEKE fs. Pieters in
Ghendt den welcken over den selven zijnen commant heeft verclaert bij desen ter goeder trauwen
vercocht thebben an Gheert MEERSCHAERT fs. Guillaeme een stucxken landt groot een alf
ghemeth onbegrepen mate gheleghen binnen dese prochie op den wijck van basbeke noort ende
oost den wech ende zuyt den voornomden MEERSCHAERT dat voor de somme van 25 guldens
eens boven tcapitael van de heerelicke renten . . .
...
25ste jan. 1673
--------------------------------------------------Compareerde in persoonen Jan DANIELS ende Pieter AERTS beede ooms fo 215v
zoo pater als materneel ende deelvoochden van de weesen Pieter GOETHALS ende Janneken
AERTS zijne huysvrauwe de selve weesen verstorfven van den gheseyde vader ende moeder
welcke comparanten hebben in pachte ghegheven voor eenen termijn van drij eerstcommende
jaeren an Pieter ASPERE dheelft van een hofstede in den wijck van barelvelde danof d'ander
heelft competeert den selven VAN ASPERE voorts een partije landt ghenaemt den peerden bulck
groot een ghemet, ten 3de dheelft van een ghemeth meersch ofte bosch, van ghelijcke 100 roeden
bosch ghemeene met mijn heer VAN HECKE, oock ande 200 roeden ettijnghe ghecommen van
Jan DE CUYPERE ende tvierde van 170 roeden meersch ende ten leste een partije maeymeersch
gheleghen in putte meersch groot ontrent een ghemet alle gheleghen binnen Dronghene ende
Landeghem met welcke grootte ende gheleghenthede den selven ASPERE hem te vreden is
haudende ende zal oversulcx het 1ste jaer pachts ingaen metten 20ste jan. 1673 ende alsoo de selve
drij jaren commende te vervallen ten ghelijcke daeghe 1676 voor al welcken ende gheduerende
den selven termijn den voornomden VAN ASPERE bij desen bekendt vuytten name van den 1ste
comparant in zijne aete ende dranck anveert thebben de drij weesen van den voornomden Pieter
GOETHALS ende zijne huysvrauwe bij naemen Jan, Jacques ende Pieter ende belooft hij die te
onderhauden van causen ende schoenen den selven tijt gheduerende . . .8ste febr. 1673
--------------------------------------------------Dat ick onderschreven deurwaerder van d'indagijnghe der stede van Ghendt fo 222
vuyt crachte van acte condemnatie principaele ende costen mette letteren executoire daertoe
dienende in proffijcte van Frans VAN DER DONCT heeschere ende tot laste van Jan DIERICX
tot Dronghene ghecondemneerde inhaudende d'acte principaele 3 £ gr. over twee jaeren croys van
8ste maerte 1673
eene rente van 30 sch. gr. parisis tleste verschenen 9de meye 1671 . . .
--------------------------------------------------Ick onderteekent Joorijntken THIENPONDT geve volle macht ende procuratie
fo 225v
an Jacques DE CLERCQ mijnen schoonsone omme vuyt mijnen naeme vuyt erfven te gaene voor
Ampman burchmeester ende Schepenen van de ghemeene vierschaere van Dronghene alsulck
partijken meersch als ick heb vercocht an Sr. Niclaeis VAN DER HAEGHEN, ende hem daerinne
terfven, verclaere beth voorts alle tghone bij mijne gheconstitueerden daerinnen ghedaen thauden
voor goet vast ende van weerden. Mij toorconde desen 8ste maerte 1673 . . .
Exciberende alhier oock tsamen zeker contract van coopmanschp daten 4de maerte 1673 te desen
alhier oock ghesien ende ghelesen ende danof den teneur hiernaer volcht van woorde te woorde.
Alsoo van weghen wijlent Sr. Guillaeme VAN DE VOORDE beplant is gheweest zeker deel ofte
partijken meersch toecommende in proprieteyt de wdwe van Lieven LEM te vooren vidua van
Cornelis DE DOBBELEERE gheleghen in Dronghene, oost Sr. Niclaeis VAN DER HAEGHEN
causa uxoris met het wederdeel noort de voorseyde wdwe ende hoirs DOBBELEERE voornomt
zuyt Lowijs SPANHOGHE ende west Jan DIERICK . . .
22ste maerte 1673
--------------------------------------------------Ick onderschreven Jacques VAN MATENBURCH ende sijne huysvrauwe fo 226v
Petronelle GOETHALS gheven volle macht ende procuratie an Pieter GOETHALS fa. Pieters
omme vuyt erfven te gaene zijne behuysde hofstede met het landt ende meerschen ligghende in
den wijck van barelvelde in de prochie van Dronghene hetwelcke hem ende zijne huysvrauwe is
competerende bij successie ende bij het overlijden van zijns vrauwens vadere Pieter GOETHALS
emmers alles inghevolghe van de vercavelijnghe tusschen haerlieden moeder Lievijne COPPENS
ende de andere hoirs ghedaen . . .
...
22ste maerte 1673
---------------------------------------------------
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Compareerde in persoone Gillis DE COSTERE soo over zijn selven ende als
fo 1
ste
machtich bij procuratie over Lievijne DE WEERT fa. Joos van daten 20 maert 1673.
De welcke kennen ende verclaeren vercocht thebben an Charles DE GRUUTERE fs. Lucas
twee partijkens landts teene ghenaemt den capproen groot 150 roeden gheleghen in een meerder
partije oost daeranne ghelandt dhoirs Pieter SCHELSTRAETE zuyt Jacques DE SCHEPPERE
west Marten COCHUYT ende noort den selven SCHEPPERE ende d'ander partije ghenaemt het
bollewerck oock gheleghen in een meerdere partije groot 122 roeden oost de strate zuyt ende west
den voornomden DE SCHEPPERE ende noort den prelaet van Dronghene beede gheleghen in den
wijck van slindonck . . .
...
...
5de april 1673
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Gillijntken DE VREESE fa. Charels de welcke fo 1v
verclaert opghedreghen ende ghecedeert thebben an Guillaeme DE VREESE fs. Charels haeren
broeder eene haere behuysde hofstede gheleghen in dese prochie oost de strate zuyt Pieter VAN
DEN HEEDE west Jor Frans BERTELLI ende noort den docteur BRAS groot ontrent een ghemet
ende voorts een bulcxken zaeylandt groot ontrent 200 roeden noort het boschstraetke oost de wdwe
Antheunis HYDE zuyt ende west dhoirs van mijnheer NIEULANDT onder conditie dat den selven
Guillaeme ontlast zijn sustere ende tzijnen laste is nemende alle onlosselicke renten alser van aude
tijden vuyt ghegaen zijn
...
...
...
12de april 1673
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Guillaeme DE MEYERE fs. Adriaen ter eender fo 2v
ende Lieven DE VREESE fs. Pieters thuwelick ghehadt hebbende Driesijntken DE MEYERE fa.
Guillaeme ter andere de welcke te kennen gheven hoe dat hemlieden eenighe gheschillen staen
te rijzen ter causen van elcx pretensien ende contrepretensien ende omme de selve te voorcommen
hebben tot onderlech van dien ghecommen de persoonen van te weten van den voornomden DE
MEYERE, Jan VAN DER VENNET Burchmeestere alhier ende den voornomden DE VREESE
Guillaeme DE KEYSTERE procureur deser vierschaere . . . . . .
12de april 1673
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jacques SCHELSTRAETE fs. Pieters thuwelick fo 3
hebbende Barbara VAN OOST exhiberende zeker requeste mette marginele appostille in de marge
van diere staende van daten 12de april 1673 ende hiernaer van woorde te woorde volcht
Verthoont reverentelick Jacques SCHELSTRAETE fs. Pieters ulieden medeghesellen in wette
thuwelick hebbende Barbara VAN OOST wdwe van Antheunis VAN DE WALLE dat hij over de
onderjaerighe weesen van den selven Antheunis beneffens d'ander hoirs van Jan VAN OOST
d'aude ende Barbara DE VREESE zijne huysvrauwe heeft vercocht het 14de deel van twee partijen
van lande tsamen groot twee ghemeten
...
...
26ste april 1673
--------------------------------------------------Compareerde voor Burchmeester ende Schepenen van Dronghene Jan
fo 4
HYDE fs. Lucas insetenen ende Schepenen deser prochie den welcken verclaerde hem te stellen
zeker ende borghe over Philips VAN MALDEGHEM ende datte omme te ghenieten teffect van
sententie bij hem alhier vercreghen op den 12de april 1673 ten laste van Mattheus CAMPENS die
danof appel heeft gheinterjecteert an den raede van Vlaenderen omme waert bij aldien dat de
voornomde sententie in de Rade naermaels wierde ghedresseert
...
26ste april 1673
--------------------------------------------------Dat ick onderschreven deurwaerder van d'indagijnghe der stede van Ghendt fo 4v
vuyt crachte van acte condempnatie principael ende costen mette letteren executoire daertoe
dienende in proffijcte van Mr. Lieven VAN LOO advocaet ut agil heeschere tot laste van Marten
COPPENS tot Dronghene ghecondempneerde inhaudende d'acte principaele 3 £ gr. over drij jaeren
croys van eene rente van 20 sch. gr. parisis tleste verschenen 16de dec. 1670, d'acte costen
12 £ 8 sch. parisis afslach 20 sch. gr. naer voorgaende sommatie onder ulieden van sconincx weghe
bij desen saysiere dheelft van twee ghemeten landts gheleghen in de prochie van Dronghene in den
noorthautschen teerlinck abouterende noort Lieven VAN DER VENNET, oost het landt van Lucas
SCHAMP zuyt de noorthaut strate ende west Lieven VALCKE, interdiceeren ulieden van sconincx
weghen te staen over eenighe vercoopijnghe belastijnghe, opdracht onterfvenisse nochte erfvenisse
ten zij alvooren blijckende dat dheeschere is voldaen . . .
...
26ste april 1673
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Compareerde in persoone Gillis SPEECKAERT fs. Laureyns den welcken fo 5v
verclaersde ontfanghen thebben van Joe Elisabeth VAN DER HELST fa. Loys begijntken van Ste
Elisabeth binnen Ghendt de somme van 32 £ gr. scheldende haer oversulcx danof quicte ende is
desen voor absolute quyctantie zonder van andere te moeten doceren waervooren hij belooft te
ghelden ende betaelen eene rente van 2 £ gr. tsiaers den penninck 16e . . .
...
In zeker ghestelt bij vorme van een blijfvende ende staenden zeker een partije landts groot 730
roeden gheleghen bij halewijn meulene oost Heyndrick LOODT west een straetken ende noort
de kinderen van Frans COCHUYT . . .
...
10de meye 1673
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Laureyns DE VREESE fs. Seghers mitsgaders
fo 8
Jacquemijntken DE WEERT fa. Pieters zijn huysvrauwe de welcke verclaeren ontfanghen thebben
van Marten COCHUYT fs. Jans als voocht van de weesen van Lieven COCHUYT fs. Pieters
gheprocreert bij Elisabeth COCHUYT fa. Jans de somme van 16 £ gr. , scheldende hem danof
quicte ende dient dese voor absolute quytantie waervooren zij comparanten beloven te ghelden ende
betalen eene rente van 20 sch. gr. tsiaers den pennijnck 16e innegaende hedent date deser vallen
ende verschijnen zal ten ghelijcke daghe 1674 ende van dan alsoo voorts . . . . . .
Een staende zeker een behuyst hofstedeken gheleghen op de wijck van halewijn groot 94 roeden
oost daeranne ghelandt Baven MINCKE fs. Martens zuyt Marten COCHUYT, west desen naer
volghende cheyns ende noort Dominicus CATTOIR causa uxoris . . .
25ste meye 1673
--------------------------------------------------Ten versoucke van Sr. Frans MARTENS coopman in Ghendt es wettelicke fo 8v
staende clachte ghedaen an Ampman Burchmeester ende Schepenen van Dronghene op alsulcke
goederen toebehoorende Jacques, Gheert, Marten, Joos ende Jan SCHELSTRATE fii Pieters ende
Antheunis DE SMEDT in huwelick met Lievijne SCHELSTRATE ende Jan HOOREBEKE in
huwelick met Joanna SCHELSTRATE fii. Pieters voornomt . . .
24ste juny 1673
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven, Frans ende Joos CORIJN fii Lievens
fo 12
metsgaders Joos SCHALINS thuwelick hebbende Lievijne CORIJN de welcke verclaeren bij desen
te renunchieren het sterfhuys van den voornomden Lieven CORIJN d'aude ende verstaen geene
baete theffen nochte commer te ghelden nemaer protesteren al tselve te abandoneren in proffijcte
van zijne wdwe die niet vlieden en can
...
...
12de july 1673
--------------------------------------------------Compareerde voor mij Jacques DE SMEDT notaris publicque tot Ghendt fo 17v
residerende present de ghetuyghen onderschreven in persoone Jan DE MULDERE fs. Laureyns in
huwelick met Marie DE SUTTERE te vooren wdwe van Philips VAN NIEUKERCKE woonende
in de prochie van Dronghene, te kennen ghevende dat hij schuldich is an Sr. Guillaeme CRUYL
brauwer in de swaene in Ghendt 30 £ gr. parisis van leverijnghe van bier . . .
...
Zo heeft hij in zeker ghestelt een partije landt in Dronghene oost de wdwe Jan DE BAETS west
Joos DE LEYE noort den kerckwech zuyt den advocaet SCHOONE hem toecommende bij coope
van dhoirs van Joos DE WEERT
...
...
9de ougste 1673
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Charels ende Gillis VAN HOOREBEKE zoo over fo 18v
hun selven als machtich bij procuratie over hunne medehoirs ten sterfhuyse van Marie VAN DER
STICHELE huysvrauwe was van Pieter VAN HOOREBEKE metsgaders Jan VAN DE VENNET
bijstaenden voocht van Herman ende Tanneken VAN HOOREBEKE, de welcke te kennen gheven
te vercoopen diversche goederen onder andere een alf ghemet maeymeersch die men noemt
tusschen bulcke noort oost het Godshuys van poortackere, west de calene ende zuyt den wissel
meersch rentende onder erfachtighen heere van Dronghene met cleene penninck renten.
Item 250 roeden landts int wulghestuck, noort dhoirs Willem DE MEYERE oost het poeck straetke
ende zuyt Jan CALLANDT wesende vrij eyghen goet ende ten 3de 225 roeden landts op luchteren
cautere ghenaemt den meesepoel oost het bruystraetke zuyt de wdwe ende hoirs Lowijs DE WULF
west den kerckwech ende noort Sr. Augustijn GOETHALS . . .
...
26ste july 1673
---------------------------------------------------
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Lieven CORIJN d'aude, overl. Dronghene voor july 1673
fo 20v
He.: Josijne DE MEYERE
De welcke bij dese verclaerde te gheven procuratie speciale ende irrevocable an Jan VAN DER
VENNET Burchmeester deser prochie omme vuyt scomparants naem te vercoopen in vierschaere
een hofstede ende lande daermede gaende ende ghedeclareert bij de vercavelijnghe bij haer met
haere voorkinderen aenghegaen ende begrepen onder den cavel B deselve vercavelijnghe in daten
19de july 1673 ende datte op zulcke conditien als het hem goetvinden zal . . .
...
Soo oock medeghecompareert is Pieter GRIJP in huwelick ghehadt hebbende Josijntken CORIJN
fa. Lievens voornomt als voocht over zijne kinderen . . .
...
6de sept. 1673
--------------------------------------------------Compareerde voor Bailliu ende Schepenen van barelvelde in persoone
fo 21
Lievijne COPPENS fa. Lievens wdwe van Pieter GOETHALS de welcke verclaerde ontfanghen
thebben van den eersaemen Jan HYDE fs. Martens de somme van 220 £ gr. , scheldende hem dies
danof quycte ende oversulcx zal hem desen dienen voor quyctantie belovende hem daervooren zijne
hoirs ende naercommers jaerlicx te ghelden ende betaelen eene rente van 11 £ gr. tsiaers losselick
den pennijnck 20 innegaende den 23ste 7bre 1673 . . . . . .
Besettende ende ipotecquerende op de naervolghende partijen van lande meerschen, eerste een
hofstede in den wijck van barelvelde, ten tweede een stuck landts groot 400 roeden, ten derde noch
twee meerschelkens ghenaemt de twee eerste kelsputten groot 440 roeden paelende daeranne zuyt
oost Jan HYDE fs. Martens zuyt west Pieter SCHELSTRATE ende noort west de strate rentende
an den marquys van Deynse, ten 4de noch een meerschelken in kelsputten groot 125 roeden palende
daeranne noort oost Loys DE JAEGHERE ende Gillis COPPENS zuyt oost Marten MINNE zuyt
west dhoirs SADELEERE ende noort west Pieter SCHELSTRATE, ten 5de op een partije zaeylandt
ghenaemt den rijmeersch groot 320 roeden oost ende zuyt de wdwe Jan BULTINCK, west Lieven
VAN LEEUWE ende noort Frans MARTENS ende ten 6de op eene partije landts groot 576 roeden
gheleghen bij Ste Gheeraerts boom, oost daeranne ghelandt mijn heere SANDELIN zuyt den
heirwech van Ghendt naer Deynse west mijn heere VAENTKENS noort den voornomden heere
SANDELIN wesende vrij eyghen goet
...
...
...
23ste sept. 1673
--------------------------------------------------Compareerde voor mij Guillaeme DE KEYSTERE notaris publicque tot
fo 24v
Ghendt residerende ende ter presentie van de onderschreven ghetuyghen in persoone Tanneken
DE BAETS wdwe van Gheert DE DOBBELEERE ende noch ghesont ende hebbende haere
memorie ende verstant zoo an is ghebleken welcke comparante uyt pure jonste ende goede affectie
die zij is draeghende an Jan DOBBELAERE fs. Jans mitsgaders uyt pure liberale ghifte inter vivos
ende metter waermer handt, onwederroepelick heeft ghecedeert zeker partije landts ghelghen in
dese prochie groot 500 roeden ghenaemt de bruyt, oost Joos DOBBELEERE fs. Gheerts west de
chartreusen binnen Ghendt ende noort den doschwech loopende naer Mariakercke, nemaer zullen
de pachten totten daeghe van hedent verschenen bij de comparante gheproffijcteert worden, welcke
partije wesende zuyver ende onbelast . . .
...
...
ghetuyghen Pieter DOBBELEERE fs. Jacques ende Pieter JONPEERE
2de nov. 1673
--------------------------------------------------Allen den ghonen die dese presente letteren zullen zien ofte hooren lesen
fo 30v
salut Ampman Burchmeester ende Schepenen van Dronghene als oppervoochden van de respective
onderjaerighe weesen van Jan SCHELSTRATE ende Baudwijn VAN BEVEREN gheprocreert bij
Martijntken SCHELSTRATE saluut doen te weten dat ghecompareert is in persoone Gheert
SCHELSTRATE ende Pieter VAN BEVEREN beede voochden, te kennen ghevende dat zij over
hun als de weesen beneffens alle d'andere hoirs ten sterfhuyse van Pieter SCHELSTRATE fs.
Gheerolf ende Ardijntke VAN DEN PARADIJSE fa. Niclaeys hebben ghegheven procuratie
speciale ende irrevocable an Dominicus SCHELSTRATE oock hoir om niet alleene te vercoopen
diversche partijen van lande ende bosch gheleghen binnen Ste Laureyns ende in de prochie van
Adegem ghemeene met andere persoonen nemaer omme vuyt erfven te gaene ende daerinne te
erfven de coopers ende dat den selven Dominicus SCHELSTRATE de partijen heeft vercocht an
Sr. Cornelis ARENTS ende Jan DE ZUTTERE voor de somme van 500 guldens eens breeder
gheroert bij den contracte van coope . . . . . .
...
10de jan. 1674
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Compareerde in persoone Jan VLERICK fs. Frans den welcken verclaert
fo 32v
vercocht te hebben an Pierijntken DE CLERCQ fa. Pieters de rechte heelft deurgaende van een
behuysde hofstede mette huysijnghen ende boomen daeroppe staende ghenaempt den nockelaere
groot in erfven 100 roeden danof d'ander heelft competeert de wdwe ende hoirs van Antheunis
HYDE fs. Antheunis . . .
...
...
10de jan. 1674
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Guillaeme CORNELIS bij ghetijdighe aude
fo 33v
sijn selfs ende Lieven CORNELIS als voocht over Pieter, Frans, Joos, Lievijne, Janneken, Marie
ende Petronelle CORNELIS fii Pieter ter causen van de naerschreven zaecke
Wij Bailliu Burchmeester en Schepenen van de prochie van Merendree met datter toebehoort doen
te weten dat Lieven CORNELIS fs. Pieter als voocht over zijn onderjaerighe broeders ende susters
van alfve bedde bij requeste an ons hadde verthoont dat de zelve weesen toequam vuytten hoofde
van Pieter CORNELIS hunnen vader een partije zaeylandt gheleghen in de prochie van Dronghene
belast met een rente van 2 £ gr. tsiaers den penninck 16e
...
7de febr. 1674
--------------------------------------------------Ten versoucke van Jacques SCHELSTRATE ende zijne medehoirs
fo 35
ten sterfhuyse van Pieter SCHELSTRATE hunnen vader ende vuyt dien hoofde crediteurs ten
sterfhuyse van Lieven LEM is wettelicke clachte verbodt ende interdictie ghedaen onder Ampman
Burchmeester ende Schepenen der prochie van Dronghene ten laste van alsulcke gronden als de
wdwe van den voornomden LEM competeert . . .
...
...
7de febr. 1674
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jacques SOENS fs. Stevens den welcken
fo 37
deelvoocht ghecreert wiert over Joos ende Josijntken COCHUYT fii Pieter gheprocreert bij
Janneken SOENS oock fa. Stevens bij den overlijden van haerlieder moedere ende wiert belast
SVG over te bringhen binnen 40 daeghen naer costuyme
...
4de april 1674
--------------------------------------------------Allen den ghonen die dese presente letteren zullen zien ofte hooren
fo 42v
lesen Ampman Burchmeester ende Schepenen van Dronghene doen te weten dat Joos DE WEERT
thuwelick hebbende Barbara DANIELS te vooren wdwe van Loys DE DURPERE ende Frans
HERMAN schoonvader van de weese Gheert DE DURPERE midtsgaders Jan DE DURPERE
zoo over hem zelven als voocht beneffens den voornomden Frans HERMAN van de weese Gheert
DE DURPERE alhier in vierschaere te coop gheveylt hebben op ons adveu een hofstede met den
gront daermede gaende . . .
...
...
24ste jan. 1674
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Loys TEMMERMAN fs. Gillis den welcken
fo 45
bekende ontfanghen thebben van Joe Magdaleene VAN STEENBERGHEN de somme van 80 £ gr.
vlaemsch in goeden permissie ghelde, scheldende haer danof quycte ende is dese dienende voor
absolute quyctantie zonder van ander te moeten doceren waervooren hij belooft tot proffijte van
van deselve Joe VAN STEENBERGHEN haere hoirs ofte naercommers ofte de ghone haer actie
hebben ghetrauwelick te betaelen een rente van 5 £ gr. tsiaers losselick den penninck 16e
Beset den comparant de zelve rente eerst op eene behuysde hofstede groot met den boomgaert
ontrent een ghemet oost een dreefken loopende naer mijnheere VAN SCHOONBERGHE zuyt den
zelven VAN SCHOONBERGHE west Frans COCHUYT ende noort N. MASSEAU. 400 roeden
landts gheleghen achter de hofstede oost den moortelput zuyt dhoirs Lieven VERSTICHELE west
ende noort den voornomden VAN SCHOONBERGHE
...
9de meye 1674
--------------------------------------------------Ten versoucke van Jan VAN DER VENNET Burchmeester, bij procuratie fo 46
machtich over Josijne DE MEYERE wdwe bleven ten sterfhuyse van Lieven CORIJN d'aude mits
de renunchiatie aldaer ghedaen bij sijne voorkinderen gheprocreert in 1ste huwelick bij Magdalene
DHAENENS, ende Pieter GRIJP als vader ende voocht van zijne kinderen gheprocreert bij Josijne
CORIJN fa. Lieven voornomt in deselve procuratie oock begrepen in onse wettelicke ghebannen
vierschaere met het branden van twee dictincte keerssen de meest biedende .
Een onbehuysde hofstede oost den cavel A met zijn hofstede zuyt de straete ende noort de naer
volghende partije ghenaemt het dreefken gheleghen op den wijck van bassebeke, belast an den
heere marcquys van Deynse met twee halsters ende 6 achtelinghe evene . . . 20ste juny 1647
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Ten versoucke van Jacques SCHELSTRATE zoo over hem zelven als over de
fo 50v
ghemeene hoirs van Pieter SCHELSTRATE wort wettelicke staende clachte verbot ende interdictie
ghedaen op ende ten laste van alsulcke goederen als competerende Gheert SCHELSTRATE fs.
Pieter d'aude als onder dheerlichede van Dronghene zijn sorterende, van niet te staen over eenighe
belastijnghe alienatie, onterfvenisse ende erfvenisse den versoucker ende consorten en zijn daerop
alvooren daerop ghehoort ende voldaen van hun pretensien breeder in heesch in tijden ende wijlen
te deduceeren op peyne in forma Aldus ghedaen wettelick verkent ende ghepasseert ten kennisse
ende presentie van Charles DE GRUUTERE Ampman
...
16de meye 1674
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Frans OSTE fs. Mattheus den welcken vuyt
fo 51v
crachte van authorisatie an hem verleent bij Ampman Burchmeester ende Schepenen in daten
23ste deser heeft verclaert deuchdelick opghelicht ende ontfanghen thebben van Mr. Judocus
DHONDT deurwaerder in den rade van Vlaenderen de somme van 24 £ gr. vlaemsch eens in
goeden persmissie ende ghevalueerden ghelden scheldende hem danof quycte ende dient dese
voor quictantie absolute zonder van andere te moeten doceren waervooren hem comparant in
proffijcte van den voornomden DHONDT zijne hoirs ofte actie hebbende belooft ghetrauwelick
te ghelden ende betaelen eene rente van 30 sch. gr. tsiaers den penninck 16e innegaende date
deser wesende den 25ste meye 1674 ende mitsdien vallen ende verschijnen zal ten ghelijcke
daeghe anno 1675 ende van dan alsoo voorts van jaere te jaere . . . . . .
Den comparant stelt in zeker bij vorme van eenen staende ende blijfvende zekere eerst op een
meersch gheleghen tot Dronghene in de laecke ghenaemt het curte ghemet ende ten 2de 56 roeden
meersch ligghende inden selven meersch
...
...
25ste meye 1674
--------------------------------------------------Ten versoucke van Joe de wdwe van Sr. Joos CLAEREBAUT wort wettelicke
fo 62
clachte ende interdictie ghedaen op ende ten laste van alsulcke goederen, hofstede ende landen
ghestaen ende gheleghen binnen de prochie van Dronghene als competerende zijn dhoirs van Jan
WIEME ende jeghenwordich ghebruyct bij Arnaut MORTIER thuwelick hebbende een van de
voorseyde hoirs ofte andere met interdictie van Ampman Burchmeester ende Schepenen van
tvoorseyde Dronghene van niet te staene over eenighe alienatie belastijnghe onterfvenisse ende
erfvenisse van de voorseyde goederen gheene ghesondert
...
6de juny 1674
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Marie DE SUTTERE fa. Jans lest wdwe van Jan fo 62v
DE MULDERE, de welcke kendde ende verclaerde ontfanghen thebben van Christiaen VAN
DE GUCHTE fs. Charels de somme van 25 £ gr. in goeden ghepermitteerden ghelde scheldende
hem danof quycte ende is dese oversulcx dienende voor quictantie absolute waervooren zij
comparante ten behouve ende proffijcte van Christiaen VAN DE GUCHTE ghetrauwelick
belooft te ghelden ende betaelen eene rente van 34 sch. 3 gr. tsiaers den penninck 16e innegaende
den 22ste april 1671 ende teerste jaer zal commen te verhalen ten ghelijcke daeghe 1672 . . .
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Laureyns VERPLAETSEN ende Lieven
fo 63v
GOOSSENS de welcke deelvoochden ghecreert wierden over d'onderjaerighe weesen van Jan
VERPLAETSEN fs. Frans voornomt gheprocreert bij Mayken COCHUYT ende Janneken
BEELAERT beede huysvrauwen gheweest van den voorseyden Jan VERPLAETSEN de selve
weesen verstorfven bij den overlijden van den voornomden haerlieden vader ende wierden belast
danof SVG over te bringhen binnen 40 daeghen naer costuyme
...
20ste juny 1674
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Laureyns VERPLAETSEN ende Lieven
fo 63v
GOOSSENS voochden soo pater als materneel van Josijntken VAN DER PLAETSEN
gheprocreert bij Jan VAN DER PLAETSEN ende Marie COCHUYT haere vader ende moeder
was, welcke comparanten hebben verclaert te renunchieren het sterfhuys in baeten ende commeren
midts zij aldaer gheene baete en willen proffijcteren ende gheene commeren te ghelden dus zijn zij
comparanten alle tselve laeten in baete ende schade an Janneken BEELAERT hauderigghe bleven
ten voornomde sterfhuys
...
...
4de july 1674
---------------------------------------------------
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Compareerde in persoone Joos DE WULF fs. Jans de welcke kende wel
fo 68
ende deuchdelick opghelicht ende ontfanghen thebben vuyt handen van Sr. Marten MINNE fs.
Pieters de somme van 32 £ gr. in goeden ganckbaeren ende ghepermitteerden ghelde ende is
dese dienende voor quictantie absolute zonder van andere te moeten doceren daervooren hij
comparant in behouve ende proffijcte van den zelven MINNE mitsgaders zijne hoirs ende
naercommers bij desen belooft te ghelden ende betaelen eene rente van 2 £ gr. tsiaers losbaer
den penninck 16e innegaende metten van passeren van desen . . .
18de july 1674
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Marten WIEME fs. Maurus ende Lieven
fo 76v
DE VREESE fs. Lieven voochden van de onderjaerighe weesen achterghelaeten bij wijlent Jan
WIEME ende Elisabeth DE VREESE mitsgaders Arnout MORTIER ende met hem Josijntken
BRANDT gheprocreert bij de voorseyde Elisabeth DE VREESE, te kennen ghevende dat sij alhier
in vierschaere op ons adveu als oppervoochden te coope gheveylt hebben eerst een behuysde
hofstede mette schuere ende stallen mitsgaders een cleen woonhuys bewoont bij de wdwe van
Denijs VAN DEN BERGHE met noch een partijken landts achter de schuere tsamen groot ontrent
400 roeden gheleghen in de prochie van Dronghene op den vaerentdriesch oost dese hoirs zuyt
Lieven DE VREESE, west den voornomden driesch ende noort Gillis DE MEYERE belast an den
heere marquys van Deynse
...
...
...
6de juny 1674
--------------------------------------------------Compareerde voor mij Guillaeme DE KEYSTERE notaris publicq tot Ghendt
fo 78v
residerende ende ter presentie van Jooris DOBBELEERE fs. Gheerts in huwelick hebbende Marie
LEDEGANCK lest wdwe bleven van Jan DOBBELEERE fs. Jans ende alsnoch zittende in baeten
ende commeren ten sterfhuyse van den voornomden Jan DOBBELEERE welcke comparanten
kendde vercocht thebben an Mr. Jan DOBBELEERE fs. Jans dheelft van ontrent 100 roeden
beplanten boomgaert gheleghen in Dronghene op den wijck van keuse oost den vercooper met een
hofstede zuyt den vaerentdriesch west de wdwe ende hoirs van Segher WIEME ende noort den
coopere vuytten hoofde van Lievijne WIEME zijne overleden moeder
18de ougste 1674
--------------------------------------------------Compareerde voor mij Charels SCHILLEWART d'aude notaris royal tot
fo 79v
Ghendt residerende, present de ghetuyghen onderschreven in persoone Pieter DE DAPPERE fs.
Jans gheprocreert bij Joosijntken DIERICX fa. Pieters te kennen ghevende dat hij an dheer Joos
VAN NIEUWENHUYSE vercocht heeft dheelft van een bulck lants mette boomen daerop staende
gheleghen in de prochie van Dronghene in de schuyterstrate ende een partijken meersch oock daer
gheleghen in den hooghen bulck ghepasseert voor Burchmeester ende Schepenen den lesten
september 1671
...
...
...
23ste ougste 1674
--------------------------------------------------Pierijntken COCHUYT fa. Jans wdwe van Gheert COEN verclaert bij desen fo 83v
te gheven procuratie an Joos SCHELSTRATE omme vuyt haeren naeme te compareren voor
alsulcke jugen ende wetten als het noode zal zijn ende aldaer vuyt erfven te gaen van alsulck deel
van hofstede ende landen gheleghen in Dronghene in den wijck van halewijn bij haer vercocht an
Marten COCHUYT fs. Jans haeren broeder . . .
...
12de sept. 1674
--------------------------------------------------Ten versoucke van den procureur MINNE over Sr. Marten MINNE fs. Pieters
fo 84v
Jan VAN DOORSELE ende Jan REYNIERS causa uxoris hoirs ten sterfhuyse van wijlent Joe
Elisabeth DE DOBBELEERE overleden huysvrauwe van den selven MINNE wort wettelicke
staende clachte ghedaen op ende ten laste van alsulcke partijen van lande, een hofstede, schuere
ofte deelen van diere sorterende ter ghemeene vierschaere van Dronghene toebehoorende Marie
LEDEGANCK wdwe ende hauderigghe bleven ten sterfhuyse van wijlent Jan DOBBELEERE
d'aude ende datte tot verhael van lossijnghe ofte besedt van eene rente van 5 £ 5 sch. gr. tsiaers
mette croysen van diere verschene tsedert de date van de vertentenisse bij den zelven Jan
DOBBELEERE d'aude in proffijcte van den zelven MINNE ghedaen tot date deser, afslach alle
behoorlick bewijs van betalijnghe ende beth voorts oock tot ontslach van verzekerthede van eene
rente van 6 £ gr. tsiaers besedt op een hofstede staende in den helshouckdriesch deser prochie
danof de versouckers dheelft is competerende ende welcke rente den zelven Jan DOBBELEERE
d'aude alleene tzijnen laste moet nemen
...
...
12de 7bre 1674
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Compareerde in persoone Tanneken TEMMERMAN wdwe van Gheert
fo 86v
DE BAETS, moeder ende voochde van de onderjaerighe weesen welcke verclaert in cheyns
ghegheven thebben an Jacques SOENS fs. Stevens eene vague plaetse daer hier voortijts een
hofstedeken op ghestaen heeft groot ontrent 75 roeden gheleghen in de beeckstrate oos de wdwe
Frans THERASSE zuyt Pieter DOBBELEERE met consorten west dhoirs Jacques BEELAERT
ende noort de straete anders niet belast dan met alsulcke heerlicke ende losselicke rentkens als er
van auden tijde vuytghegaen hebben zonder meer commers, datte voor een termijn van 29 achter
een volghende jaeren . . .
. . . Jan DOBBELEERE fs. Jans ende Philips TEMMERMAN
fs. Jans bijstaende voochden van de weesen . . .
...
24ste oct. 1674
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven GOOSSENS fs. Lievens ende met hem
fo 87v
Janneken VAN LOOCKENE fa. Philips verweckt bij Mayken COCHUYT in haer 1ste huwelick,
zijne huysvrauwe ende Joos VAN DER VYNCT als voocht van Josijntken VERPLAETSEN fa.
Jans verweckt bij het selve Mayken COCHUYT in haer 2de huwelick ter zaecke naerschreven
gheauthoriseert bij mijn heeren Ampman Burchmeester ende Schepenen van Dronghene op den
21ste 9bre 1674 op haerlieder requeste . . .
...
7de dec. 1674
--------------------------------------------------Op het vertoogh bij requeste an ons ghedaen van weghen Gillis BOONE
fo 92
thuwelick hebbende de wdwe van Mattheus CAMPENS ende vuyt dien hoofde schoonvader ende
voocht van de weesen van den selven CAMPENS, daerbij te kennen ghevende dat de weesen bij
slote van licquidatie schuldich ende ten achteren commen ter somme van 33 £ 8 sch. 8 gr. eens,
ghesien hij tot betaelijnghe ghepraemt wort den suppliant ter ontlastijnghe van de weesen zaude
vercoopen de weesen competerende ontrent de 400 roeden bosch in Ste Denijs, bidt ons dat wij
hem daertoe zauden verleenen authorisatie . . .
...
5de jan. 1675
--------------------------------------------------Op het vertoogh bij requeste an ons ghedaen van weghen Jan FIERS in
fo 96v
ste
huwelick hebbende Joosijntken DE BIL wdwe in 1 huwelick van Lieven DE BUCK ende heeft
gheconquesteert in dheelft van een behuyst hofstedeken mette lande daermede gaende ghestaen in
in Dronghene in de doorenplasstrate belast met een rente van 2 £ gr. tsiaers den penninck 16e
wesende deel van een meerder rente in proffijcte respectivelick van Janneken DE SANGERE ende
de wdwe Laureyns SCHELSTRATE danof tdeel van de suppliant ende de weesen vague hadde
ghestaen drij jaeren wort gheradich gevonden tvoornomde heelft te abandoneren in proffijcte van
Joos DE BUCK competerende de wederheelft
...
...
...
Gillis DE BUCK bijstaenden voocht van de weesen . . .
23ste jan. 1675
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DIERICX fs. Pieters insetenen deser prochie fo 100v
dat hij is gheweest voocht materneel over Pieter DE DAPPERE ende vuyt dien hoofde versocht
authorisatie om te moghen vercoopen een hofstede metten lande ende meersch daermede gaende
gheleghen ontrent de keete, danof hij de pennijnghen ten deele heeft gheproffijcteert van den
advocaet LIMNANDER als cooper ende soo den comparant verstaet dat Jan VAN DER VENNET
Gillis VAN HOOREBEKE, Joos DE MUYTERE en consorten van weghen denselven DAPPERE
worden toeghesproken ten eynde hij als Schepenen ende ten dien tijde oppervoocht van den
voornomde DE DAPPERE zaude ghecondemneert worden int tslodt van de rekenijnghe die den
comparant zaude hebben ghedaen
...
...
6de febr. 1675
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Christiaen DE GRUUTERE thuwelick hebbende fo 101
Mayken BEHAGHELE ende vuyt dien hoofde oom ende naeste bestaenden over de weesen Jan
BEHAGHELE verweckt bij Betken VAN PARIJS den welcken ter manijnghe van den Ampman
ende wijsdomme van Schepenen deelvoocht wiert ghecreert over de voorseyde weesen als
verstorfven zijn van den voornomden haerlieder vadere ende wiert ghelast danof staet van goede
over te bringhen binnen 40 daeghen naer costuyme. Actum ter manijnghe van Charels DE
GRUUTERE Ampman ende wijsdomme van Jan VAN DER VENNET ende Jan SCHAMP
Schepenen van dese prochie ende ghemeene vierschaere
...
20ste febr. 1675
---------------------------------------------------
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Compareerde in persoone Christiaen VAN DE GUCHTE fs. Charels
fo 101v
den welcken verclaert vercocht thebben ten behouve van Lieven CORNELIS fs. Gheerts dheelft
van een bunder landts gheleghen onverscheen ende onverdeelt met Gillis VAN HOOREBEKE
thuwelick hebbende Marie VAN DE GUCHTE binnen de prochie van Dronghene in den keus
houck oost de strate, west de leye zuyt de wdwe Cornelis DE SMEDT ende noort Jan HYDE fs.
Martens anders niet belast dan met alsulcke heerlicke ende onlosselicke rente in proffijcte van den
heere marquys van Deynse alster van audts tijde vuytghegaen heeft . . .
20ste febr. 1675
--------------------------------------------------Wij onderschreven Pieter, Lieven ende Jan midtsgaders Joosijntken
fo 105
DE WULF fii Jan gheven mits desen volle macht ende procuratie aen Guillaeme DE WULF onsen
broeder omme over ende vuyt onsen naeme te compareren voor de weth van Dronghene, ende
aldaer vuyt erfven te gaene van alsulck eene partije landts als wij vercocht hebben aen Joos
CORNELIS gheleghen binnen de prochie van Dronghene . . . desen 16de febr. 1675
Vercocht an Cornelis TAETS een partije landts gheleghen in den wijck van keuse groot 400 roeden
abouterende daeranne zuyt west de straete noort west den advocaet SCHOONE oost den selven
advocaet, desen vercooper toecommende bij versterfte van zijne sustere Pierijntken DE WULF fa.
Jans voornomt, welcke partije landts tvoornomde Pierijntken ghejont es gheweest bij ghifte metter
waermder handt van haeren oom Guillaeme DE WULF fs. Adriaen . . .
24ste april 1675
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Philips DE PESTELE fs. Lievens ende Lievijne fo 111
VAN DER STICHELE fa. Lievens zijne huysvrauwe welcke comparanten verclaerden bij desen
ontfanghen thebben van den heer ende Mr. Lieven VAENTKENS pbr. woonende binnen der stede
van Ghendt de somme van 32 £ gr. scheldende hem dies quycte ende dient dese voor absolute
quictantie zonder van andere te moeten doceren waervooren zij comparanten beloven te ghelden
ende betaelen tot behouve ende proffijcte van den voornomden VAENTKENS zijne hoirs ofte
...
naercommers eene rente van 2 £ gr. tsiaers den penninck 16e . . .
Een staenden ende blijfvende zeker op eene partije zaeylandt gheleghen binnen dese heerlickhede
groot 500 roeden oost de wdwe ende hoirs Charels VAN DE GUCHTE fs. Charels zuyt ende west
den grave van Wackene ende noort den groenen weghele zuyver ende onbelast van eenighe
losselicke renten de voorseyde partije de comparanten toecommende bij den overlijden van Lieven
VAN DER STICHELE tweede scomparante vadere was
...
4de meye 1675
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Adriaen HEBBRECHT ende met hem
fo 114
Paesschijntken NEERMAN zijne huysvrauwe welcke comparanten kendden wel ende deuchdelick
ontfanghen thebben van Gillis VAN PARIJS de somme van 16 £ gr. scheldende hem oversulcx
quycte waervooren sij comparanten in proffijcte van den voornomden Gillis VAN PARIJS zijne
wdwe hoirs ende naercommers belooft te ghelden ende betaelen eene rente van 20 sch. gr. tsiaers
losselick den penninck 16e waervan teerste jaer ingaen sal ten ghelijcke daeghe 1676 ende alsoo
voorts van jaere te jaere emmers totter lossijnghe van diere gheduerende
...
Verclaeren zij comparanten in zeker te stellen dheelft van een behuysde hofstede groot 425 roeden
lalandt ghenaemt den crommen populier eyndende op de beeckstraete oost dheer Jacques VAN
DER BEKE, zuyt Janneken VAN DE GHEHUCHTE noort ende west de beeckstraete anders niet
belast dan met cleene erfven ende penninck rente
...
...
22ste meye 1675
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Anthone DE SMET fs. Cornelis ende met
fo 124v
hem Livijne SCHELSTRATE fa. Pieters de welcke verclaeren ontfanghen van dhoirs van Joe . .
SIMOENS wdwe van Sr. Theodor DHANENS ter somme van 48 £ gr. , scheldende hemlieden
danof quycte ende dient dese voor quictantie absolute zonder van ander te moeten doceren ende
oversulcx beloven daervooren te betaelen een rente van 3 £ gr. tsiaers den penninck 16e innegaende
hedent date deser wanof teerste jaer vallen ende verschijnen zal ten ghelijcke daeghe 1676 . . .
Hebben ghestelt bij vorme van een staende ende blijfvende zeker eerst een partije lants gheleghen
binnen de prochie van Meerentre achter de schuere van de roode poorte oost Jan LIJBAERT zuyt
west ende noort den procureur VAN DEN BROUCKE belast met cleene penninck rente an den
heere van Vinderhaute ende met een besette rente van 1 £ 6 sch. gr. tsiaers den penninck 16e in
proffijcte van den advocaet INGHELBIJN . . .
...
12de july 1675
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Ten versoucke van Jacques SCHELSTRATE fs. Pieters wort wettelicke
fo 126v
staende clachte ghedaen op alsulcke gronden van erfven huysen ende alle andere effecten onder
deser heerelichede sorterende als competerende zijn Marten DOBBELEERE thuwelick hebbende
de wdwe Gillis VAN DER STICHELE gheene vuytghesteken nochte ghereserveert met
interdictie an Ampman Burchmeester ende Schepenen der prochie ende ghemeene vierschaere van
Dronghene van niet te staen over eenighe veralienatie belastijnghe onterfvenisse ende erfvenisse
van de voorschreven goederen den versoucker en waer alvooren daerop ghehoort ende ontlast ende
verzekert van alsulcke borghtochte als Anthone VAN DE WALLE sversouckers voorsaet voor de
voornomde Gillis VAN DER STICHELE voor zijne 1ste huysvrauwe Janneken VAN DE WALLE
achterghelaeten weesen staet van goede heeft ghepasseert breeder bij heesch te deduceren op peyne
in forma. Aldus ghedaen, wettelick ghepasseert . . . . . .
17de july 1675
--------------------------------------------------Compareerde Jan VAN HOOREBEKE fs. Pieters met hem Janneken SCHELSTRATE
fo 128
e
fa. Pieters zijne huysvrauwe te kennen ghevende hoe dat zij van Jo Josijne Therese LE ROUFFON
fa. Mr. Jan ghehuert hebben zeker hofstede ende landen gheleghen op slindonck driesch onder de
voorwaerde danof het handteecken van daten 15de dec. 1674 . . .
lesten july 1675
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Frans HOSTE fs. Mattheus bij ghetijdighe aude van
fo 130
beth als 25 jaeren zijn zelfs man den welcken verclaert ontfanghen thebben van Lieven NEERMAN
fs. Christoffels de somme van 24 £ gr., scheldende hem danof quycte ende dient dese voor absolute
quyctantie waervooren hij belooft ghetrauwelick te ghelden ende betaelen een rente van 30 sch. gr.
tsiaers den penninck 16e innegaende hedent date deser den 6de 9bre 1675
...
Ghestelt bij vorme van een staenden ende blijfvende zeker 400 roeden landts gheleghen an den
moortelput op den boelenaere noort den voornomden put, oost Jan HYDE fs. Martens ende zuyt den
prelaet van Dronghene wesende vrij eyghen goedt, deselve partijen den comparant toecommende bij
vercavelijnghe ten sterfhuyse van zijn vader ende moeder onder den letter D in date 26ste juny 1669
onderteekent P. DE GRUUTERE
...
...
6de nov. 1675
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Gheert HOSTE fs. Mattheus welcken comparant fo 131
verclaert vercocht thebben an Lieven DE JAGHERE een partije landts groot 630 roeden ghenaemt
de paradijs gracht noort ende west den paradijs gracht oost de Joe wdwe VAN HAMME ende zuyt
Lieven VAN DE KERCHOVE, desen coop is ghedaen voor de somme van 45 £ gr. eens . . .
...
...
21ste 9bre 1675
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Anthone CUYPERS als machtich bij procuratie fo 132
over Marten VAN KERREBROUCK ter eender zijde ende dheer Joos VAN NIEUWENHUYSE
ter andere exhiberende alhier zeker instrument notariael van daten 17de 9bre 1675 . . .
Compareerde voor mij Charels SCHILLEWAERT de jonghe notaris publicq tot Ghendt residerende
tot het exercitie van dien gheadmitteert zoo in zijnen Majesteyts provincialen rade van Vlaenderen
als priveen rade tot Brussel present de ghetuyghen in persoone Marten VAN KERREBROUCK fs.
Jans woonende tot Dronghene, welcken comparant verclaerde vercocht thebben an dheer Joos
VAN NIEUWENHUYSE voor hem ofte zijnen commandt een partije meersch ghenaemt den
hooghen bulck wesende wisselmeersch bij het velt met dhoirs VAN DER LEYEN oost Lieven
CALLOOT west Jan VLERICK groot 125 roeden weghende over de puttemeersch lancxt het
veerstraetken vuytten alsoo tot Dronghene hem competerende bij den doot van zijnen vader ende
Tanneken COCHUYT zijne moeder volghende den SVG ghepasseert voor de weth van Dronghene
...
...
3de dec. 1675
den 27ste febr. 1636 . . .
--------------------------------------------------Compareerde voor mij Philips FRIGAEL notaris publicq binnen de stede van
fo 133v
Ghendt present de ghetuyghen in persoone Frans HOSTE fs. Mattheus bij competente aude van 25
jaeren zijn zelfs welcken comparant heeft vercocht aen Philips VAN DER MEERSCH fs. Daniels
landsman in Dronghene een partije landt groot 125 roeden den 1ste comparant competerende bij
versterfte van zijn vader Mattheus ende zijn moeder Phlipote VAN DER MEERSCH ende an hem
competerende volghende de vercavelijnghe van den 26ste juny 1669 deselve partije bij zijn vader
ende moeder vercreghen bij coope van Franchijntken VAN DE VOORDE 5de dec. 1675
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Compareerde in persoone Jan DE MUYTERE fs. Joos opsetenen den welcken
fo 138v
verclaerde ontfanghen thebben van Frans D'ACQIET fs. Pieters inwoonder van Ghendt de somme
van 48 £ gr. vlaemsch in goeden ghevalueerden permissie ghelde inghevolghe van de evaluatie van
den Grave van Vlaenderen ende is dese dienende voor absolute quyctantie zonder van andere te
moeten doceren in proffijcte van den voornomden D'ACQIET zijne wdwe hoirs ende naercommers
belooft te betaelen een rente van 3 £ gr. tsiaers den penninck 16e inganck nemende 10de jan. 1676 . .
Den comparant heeft bij desen de voorseyde rente besedt ten 1ste op een 4de deel deurgaende van een
behuysde hofstede groot int gheheel 4 ghemeten jeghenwordich ghebruyckt bij Joos DE MUYTERE
scomparants vader oost den h. Gheest deser prochie zuyt mijn heere VAN ANVIJN, west de strate
ende noort een straetken. Item noch op dheelft van 200 roeden landts gheleghen in de walde, oost
den advocaet COPPIETERS zuyt Pieter DE MUYTERE ende de wdwe van Jan VAN DE WALLE
west Gillis VAN KERREBROUCK noort mijn heere DE VULDERE den comparant toecommende
als hoir van Pierijntken DE PAPE fa. Pieters zijne moeder . . .
...
10de jan. 1676
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Marten DOBBELEERE fs. Joos in huwelick
fo 139
hebbende Janneken THIENPONDT fa. Philips wdwe van Gillis VAN DER STICHELE zittende
noch in baten ende commeren ten sterfhuyse van haeren man, totter onderschreven vercoopijnghe
van den voornomden DOBBELEERE haeren man die kendde lijdde ende verclaerden op den
4de jan. 1676 vercocht hebben an Sr. Jan WYLAIS fs. Cornelis een stuck landts groot ontrent een
ghemeth gheleghen in den wijck van halewijn noort de straete oost ende zuyt desen cooper ende
west de wdwe ende hoirs Pieter MALLEPART . . . . . .
...
23ste jan. 1676
--------------------------------------------------Compareerde voor Ampman Burchmeester ende Schepenen van
Dronghene fo 140
mitsgaders voor Burchmeester ende Schepenen van de lande van Nevele in persoone Paesschijntken
VAN PARIJS wdwe van Pieter VAN OOTEGHEM de welcke verclaert omme den goeden dienst
an haer ghedaen bij Maurus ende Jan VAN OOTEGHEM haere twee sonen ende andere redenen
haer mouverende an de zelve Maurus ende Jan VAN OOTEGHEM te gheven bij ghifte metter
waermer handt ende onwederroepelick een ghemet 20 roeden zaeylandt met het cattheyl daer op
staende gheleghen binnen de prochie van Landeghem daerment noemt den westhouck van audts
ghenaemt de callebulck, west Jan VAN PARIJS, noort Jacques VAN LOOCKEN ende zuyt Stoffel
SLOCK anders niet belast dan met heerlicke renten . . .
...
23ste jan. 1676
--------------------------------------------------Dat ick onderschreven deurwaerder van de rade in Vlaenderen vuyt
fo 142
crachte van authorisatie van den hove verleent op de requeste van Jacques VAN CAESTECKERE
procureur voor Schepenen van de keure binnen deser stede thuwelick hebbende Joe Jacquelijne
DE LA BIE ende in die qualiteyt hoir beneffens ander ten sterfhuyse van Thomas DE LA BIE fs.
Jans bij Joe Petronelle ROTBERECH fa. Govaerts die het recht in proprieteyt bij vercaevelijnghe
ten sterfhuyse van zijne moeder vercreghen hadde ende tzijnen versoucke onder ulieden doen
clachte met interventie in forma op een partije meersch ghenaemt den paddebulck groot 800 roeden
gheleghen in de bourgoye . . .
...
...
12de febr. 1676
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Gheert VAN NEVELE opsetenen deser prochie fo 142
den welcke kende ontfanghen thebben van Gillijntken DE MAECHT fa. Arents de somme van
65 £ gr., scheldende haer danof deuchdelick quycte ende dient dese voor absolute quyctantie zonder
van ander te moeten doceren waervooren hij belooft te ghelden ende betaelen eene rente van 4 £ gr.
tsiaers losselick den penninck 16e danof teerste jaer inganck nemen zal ende commen te verschijnen
ten ghelijcke daeghe 1677 ende van dan alsoo voorts van jaere te jaere eeuwelick . . .
...
Verclaert hij deselve rente te verzekeren bij vorme van eenen staende ende blijfvende zekere op een
zijn hofstede ende schuere mette catheylen daerop staende metsgaders den vuytplant daermede
gaende gheleghen binnen deze prochie op den wijck van slindonck zuyt west Jor BASILIUS,
noort west den comparant noort oost poortackere binnen Ghendt zuyt oost den voornomden
vuytplant belast met cleene heerelicke penninck rente in proffijcte van den erfachtighen heere, ditte
omme waert bij aldien de renthefferigghe naemaels faulte ofte ghebreck hadde van betaelijnghe
tselve daeran te verhaelen
...
...
...
12de febr. 1676
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Compareerden in persoone Christiaen DE GRUUTERE fs. Guillaeme in
fo 144v
huwelick hebbende Marie BEHAGHELE wdwe van Jan DE BRUYNE beede woonende tot
Dronghene de welcke verclaerden wel ende deuchdelick opghelicht thebben vuytter handt van
Mr. Joos DHONDT advocaet in den rade van Vlaenderen de somme van 32 £ gr. scheldende hem
bij desen wettelick quycte ende passeren dese voor absolute quyctantie waervooren zij onder den
cle solidaire tot proffijcte van den voornomden DHONDT zijne hoirs ofte actie hebbende jaerlicx
beloven te ghelden ende betaelen een rente van 2 £ gr. tsiaers den pennink 16e . . . . . .
Hebben verbonden ende verobligiert in forme van een staende ende blijfvende zeker de naer
volghende partijen van lande. Alvooren een bunder landts gheleghen in den wijck van noorthaut
oost dhoirs van Herman VAN DER VENNET zuyt het kercklandt van Dronghene west de
doomansstraete noort de wdwe ende hoors Sr. Joos VAN DER HAEGHEN, item dheelft van een
behuysde hofstede gheleghen achter de smesse op den gapaert groot 168 roeden oost daeranne
abouterende den docteur PIJPE zuyt den selven met zijn hofstede west de straete noort Sr. Marten
MINNE. Item dheelft van een partije landts groot 250 roeden ligghende op den gapaert cautere
ghenaemt tbijlken noort den heirwech oost dhoirs Jan DE BAETS zuyt den Dronghenschen kerck
wech west dhoirs Pieter DENIJS. Item dheelft van een meerschelken nu zaeylandt ghenaemt
bosschelken oost dhoirs Pieter DENIJS west den craeyaert wech zuyt Lieven DE SCHUYTERE
ofte zijne hoirs de voornomde Marie BEHAGHELE de drij lest partijen toecommende bij opdracht
van Gillis DE BRUYNE fs. Adriaens . . .
...
...
26ste febr. 1676
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Dominicus SCHELSTRAETE fs. Pieters den
fo 149
welcken verclaerde ontfanghen thebben van Jan LAMME als voocht van de vier kinderen van hem
comparant gheprocreert bij Lievijne LAMME zijne eerste huysvrauwe was de somme van
48 £ gr. scheldende hem danof quycte ende dese oversulcx dienende voor absolute quictantie als
met de selve pennijnghen afghelost eene rente van 2 £ gr. tsiaers den penninck 16e in proffijcte
van dhoirs van Augustijn GOETHALS in capitael ende in croysen . . .
...
De rente in capitael ende croysen verzekert bij vorme van een staende ende blijfvende zekere op
eene zijne behuysde hofstede groot ontrent 400 roeden jeghenwoordich bij den comparant
bewoont oost ende west daeranne ghelant dhoirs van Joe Anna STALINS wdwe van Sr. Loys
GOETHALS noort Jor Jan HOOCHBROUCK ende oost de straete loopende naer halewijn anders
niet belast dan met heerelicke onlosselicke renten van auden tijde daervuyt ghegaen hebbende
mitsgaders eene rente van 2 £ gr. tsiaers den penninck 16e in proffijcte van dhoirs dhr. Heyndrick
ZOETE zonder meer commers . . .
...
...
11de maerte 1676
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Adriaen HANEBALCKE ter eender zijde ende fo 150
Philips NEERMAN ter andere exhiberen alhier zeker contract van coopmanschap van daten
11de febr. 1676 waervan den inhauden hiernaer volght van woorde te woorde
Den 11de febr. 1676 bekent Adriaen HANEBALCKE wel ende deuchdelick vercocht thebben an
Philips NEERMAN een meersch ofte ettijnghe metten cheyns daerinne medegaende alsoo den
selven met alle appendentien ende dependentien met boomcattheylen ende verwas daerop staende
in de prochie van Dronghene habouterende oost ende zuyt dhoirs van Pieter DE MUYTERE west
de calene ende noort sheeren straete diemen noemt den melckdam . . .
11de maerte 1676
--------------------------------------------------Compareerde voor mij Laureyns VAN DERMONDE fs. Jans notaris tot
fo 151
Ghendt, present de ghetuyghen in persoone Pieter DE WULF fs. Gillis, Jan HYDE fs. Frans in
huwelick met Janneken DE WULF fa. Gillis ende Jan DE WULF in huwelick hebbende Lievijne
DE SMEDT de welcke verclaerden vercocht thebben twee behuysde hofstedekens mette landen
boomen schueren daerop staende groot int gheheele 719 roeden gheleghen in Dronghene noort
den kerckwech, oost Balthasar DE BUNST zuyt Lieven VAN OOST, zuyt de schuyterstraete,
west dhoirs Loys VAN LEEUWE, noort Jacob DOBBELARE niet anders belast dan met vijf
alsters evene mitsgaders een halster een meucken ende eenen alfven achtelinck evene zonder
meer ende dat an ende ten proffijcte van Jor Ferdinand NIEULANDT woonende binnen deser
stede. Desen coop is ghedaen voor de somme van 800 guldens eens, zonder voorder commers
die wij an den selven heer NIEULANDT schuldich waeren . . .
26ste maerte 1676
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Compareerden in persoone Guillaeme ende Jan VAN VERDEGHEM
fo 152
fii Gheerts de welcke hebben vercocht an Pieter VAN VERDEGHEM fs. Pieters haerlieden
deelen causa ende actie van de naerschreven partijen landt ghenaemt de mattenbulck gheleghen
binnen dese prochie groot int gheheele twee ghemeten ende waervan de resterende deelen zijn
ancommende Christoffel VAN VERDEGHEM, oost daeranne ghelandt Lieven DIERICX ende
zijne meesters zuyt Jan VAN DER LINDEN ende west Pieter VAN BEVEREN, van ghelijcke
oock haerlieden part ende deel van een partije meersch ghenaemt den deelbulck groot ontrent
400 roeden
...
...
...
26ste maerte 1676
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Joos SCHELSTRAETE fs. Guillaeme den
fo 153
welcken verclaert ontfanghen thebben van Joe Joanna DOEDENS wdwe van Sr. Jan VAN DER
LINDEN de somme van 24 £ gr. , scheldende hem danof quycte ende dient dese voor quyctantie
absolute waervooren hij comparant in profficte van voornomde wdwe ofte haere actie hebbende
belooft te ghelden ende betaelen eene rente van 30 sch. gr. tsiaers den penninck 16e innegaende
date deser ende alsoo voorts van jare te jare, emmers tot de lossijnghe van diere
...
Komt in capitael ende croysen op een hofstede groot ontrent 200 roeden gheleghen in luchteren
oost N. VAN DER HAEGHEN, zuyt mijn heere VAN ANVIJN ende de voornomde Joe wdwe
anders niet belast dan met alsulcke heerelicke ende onlosselicke rentekens van audts daervuyt
ghegaen hebbende
...
...
...
2de meye 1676
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter, Lieven, Gillis ende Elisabeth
fo 155v
CORNELIS fii. Pieters gheprocreert bij Pierijntken BRUYNEELS mitsgaders den selven Pieter
CORNELIS als voocht beneffens Pieter DE KESELE over de weesen achterghelaeten bij Jacques
CORNELIS ghewonnen bij Pierijntken VAN DAMME
...
...
An mijne heeren Ampman Burchmeester ende Schepenen van den Ambachte van Waerschoot,
Oostwinckele, Ronsele supplierende verthoont reverentelick Pieter CORNELIS ende Pieter DE
KESELE als voochden van de minderjaerighe weesen achterghelaeten bij Jacques CORNELIS ende
Pierijntken VAN DAMME beede Saligher Memorie. Te kennen ghevende dat de selve weesen zijn
gherecht ende competeert heeft tzesde deel van dheelft van de vijf deelen van een alf ghemet cauter
landt gheleghen tot Dronghene, ten 2de ghelijck deele van de grootte van 121 roeden in een partije
cauterlandt ghenaemt het slindonck gheleghen als vooren ten 3de een ghelijck deel van 125 roeden
en alf in een partije ligghende als vooren daervan de reste van de selve partijen toecompt an de
weesen ooms ende moeyen . . .
...
...
29ste april 1676
--------------------------------------------------Dat ick onderschreven deurwaerder van de indaegijnghe der stede van Ghendt
fo 175v
vuyt crachte van acte van namptissement ende letteren executoriale daerop verleent ten porffijcte
van Jan ODEVAERE procureur voor Schepenen van ghedeele ut agil heeschere ende tot laste van
de wdwe Pieter GOETHALS tot Leerne inhaudende de somme van 58 £ 1 sch. 1 gr. 4 dnrs van
meulenpacht gherekent tot ende metten 10de ougste 1669 naer voorgaende sommatie onder ulieden
bij sconincx weghe sommere zoo ick doen bij desen een stuck lants groot 400 roeden noort west
Lievijne COPPENS, noort den voetwech ende zuyt oost den heer VAN LOMBEKE.
Item noch twee meerschelkens ghenaemt de vaer 140 roeden zuyt west Jan HYDE fs. Martens zuyt
west Pieter SCHELSTRATE ende noort west de straete.
Item noch een meerschelken in de kelsputten groot ontrent 125 roeden noort oost Loys DE
JAGHERE ende Gillis COPPENS zuyt oost Marten MINNE, zuyt west dhoirs SADELEERE ende
noort west Pieter SCHELSTRATE. . . .
...
11de 7bre 1676
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan VARESELE fs. Lievens ende Margriete
fo 176v
DE LEEUW fa. Charels welcke comparanten nu eenighe jaeren hebben ghedient als dienstbode
als wesende hun selfs gheweest bij hunne ghetijdighe aude zonder daerbij gheproffijcteert thebben
eenighe den minsten bijlech soo hebben de comparanten omme de voorseyde kinderen te voldoene
van hunnen ghetrauwen dienst bij desen verclaert op te draghen ende gheven de naervolghende
bestiaelen ende andere meublen van huysraedt zoo hiernaer volght. Eerst een roode ende grijse
coebeeste, een zwijn een bedde met zijn toebehoorten, een weefghetauwe, een garderobbe, een
schrapetafel, stoelen, banken, zeven thenen teilen, een ketel . . .
7de 7bre 1676
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Compareerde in persoone Joos DE MUYTERE fs. Lievens audt Schepenen fo 178
van Dronghene die verclaert ontfanghen thebben vuyt handen van Sr. Frans D'ACKER ende
Catharine RAMANS tot zijne schoondochter tot elck dheelft, de somme van 32 £ gr. scheldende
hemlieden danof quycte ende dient dese voor absolute quyctantie zonder van andere te moeten
doceren waervooren hij comparant belooft te ghelden ende betaelen anden voornomde
rentheffers haerlieder hoirs ende naercommers een rente van 2 £ gr. tsiaers den penninck 16e
danof teerste jaer vallende ende verschijnende zal hedent date deser . . .
...
Zoo verclaert den comparant de voornomde rente in capitael ende croisen bij vorme van eenen
staenden ende blijfvende zeker te verzekeren op een partije landts ghenaemt den tarwen bulck
gheleghen binnen dese prochie teynden de beeckstraete groot 454 roeden oost de straete zuyt
Joos COCHUYT met zijn medehoirs, west mijn heere VAN LEMBERGHE ende noort het
rijcke gasthuys
...
...
...
22ste 8bre 1676
--------------------------------------------------Ten versoucke van Lieven DE BUCK fs. Laureyns is wettelicke staende
fo 178v
clachte ghedaen ten laste van alsulcke gronden van erfven als andersins als competerende zijn
Guillaeme DE VREESE fs. Charels met interdictie an Ampman Burchmeester ende Schepenen
van Dronghene van niet te staen over eenighe onterfvenisse, erfvenisse alienatie, belastijnghe
den versouckere waere alvooren daerop ghehoort emmers voldaen ende verzekert van zijne
pretensien breeder bij heesch te deduceren op peyne in forma
...
29ste oct. 1676
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE ROOSE fs. Thomas machtich bij
fo 179
procuratie over Pierijntken CORNELIS fa. Jans de welcke zoo over hem zelven als hem
vervanghene ende sterckmaeckende over zijne medehoirs ten sterfhuyse van Barbara CORNELIS
wdwe van Lieven VAN LEUVEN
...
...
29ste oct. 1676
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter VAN VERDEGHEM fs. Joos machtich
fo 179v
bij procuratie over Paeschijntken CORNELIS de welcke over zijne mandante quam in ghedeele
alsulcke goede als op hem ghedevolveert is bij den overlijden van Barbara CORNELIS wdwe van
Lieven VAN LEUVEN ende datte tot een 9de staecke deurgaende . . . ende daervooren over haer
als zeker ende borghe bedeghen Joos CORNELIS fs. Guillaeme die ten effecte van dien alhier
medeghecompareert heeft
...
Actum int collegie den 29ste october 1676
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Frans MESTACH thuwelick hebbende de wdwe van
fo 180
Jan LIJBAERT fs. Frans ende vuyt dien hoofde styfvader van de kinderen den welcken quam in
ghedeele van alsulcke goede ende versterfte op de selve kinderen ghedevolveert metten overlijden
van Anthone DE VREESE datte tot een 6de staecke deurgaende van de vaderlicke zijde ende een
4de staecke van de moederlicke zijde begherende voor ghelijcke deele aldaer de baete theffen
ende naer advenant commer te ghelden inghevolghe van de costuyme der stede van Ghendt ende
de poortelicke sterfhuyse van diere ende is daervooren beneffens den comparant als zeker ende
borghe bedeghen Lieven DHANENS fs. Willems . . .
...
29ste oct. 1676
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DHANENS fs. Willems verweckt bij
fo 180
Adriaeneken DE VREESE de welcke quam in ghedeele van alsulcke goede op hem ghedevolveert
bij den overlijden van Anthone DE VREESE, datte tot eenen zesden staecke deurgaende in de
vaderlicke zijde begherende aldaer tot ghelijcke deel de baete theffen ende naer advenant commer
te ghelden inghevolghe van de costuyme der stede van Ghendt ende de poortelicke sterfhuyse van
diere ende heeft hem daervooren zeker ende borghe gheconstitueert Franchoys MESTDACH fs.
Frans alles onder tverbant als naer rechte ende met condemnatie in forma. 30ste oct. 1676
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Loys WIEME ende Jacques SCHELSTRAETE fo 180v
respectivelick ghetrauwt met Cornelia ende Barbara VAN OOST fa. Jans verweckt bij Barbara
DE VREESE van welcke zij machtich zij bij procuratie de welcke quamen in ghedeele van alsulcke
goede ende versterfte op haerlieden ghedevolveert metten overlijden van Anthone DE VREESE,
datte tot elck een 7de deele in een 6de staecke in de vaderlicke zijde ende een ghelijck 7de deele in
een 4de staecke van de moederlicke zijde . . . . . .
...
30ste oct. 1676
--------------------------------------------------652

Vervolg Reg. 288
Staten van goed en wettelijke passeringen (1673-1677)
Compareerde in persoone Gillis MESTDACH ghetrauwt met Vyntken
fo 180v
CORNELIS fa. Pieter ende Jan COPPENS in huwelick met Josijntken CORNELIS hemlieden
vervanghende ende sterck maeckende over hunne andere schoonbroeders ende susters de welcke
quamen in ghedeele van alsulcke goede ende versterfte als daer vuytte erfachtich ghestorfven is
Barbara CORNELIS wdwe van Lieven VAN LEUWEN . . . . . .
11de 9bre 1676
--------------------------------------------------Compareerde Charels DIERICX ende met hem Marie VAN HOOREBEKE fo 181
fa. Pieters zijne huysvrauwe gheprocreert bij Marie VAN DER STICHELE, voorts Guillaeme
VAN RENTERGHEM ende met hem Tanneken VAN HOOREBEKE fa. Pieters voornomt ende
ghewonnen als vooren welcke comparanten lecture ghenomen hebben van den staet van baeten
ende commeren bij den voornomden haerlieder vader ende schoonvader ghemaect ten sterfhuyse
van de voornomde Marie VAN DER STICHELE, verclaeren bij desen om deselve successie te
vlieden ende abandoneeren ghelijck zijlieden vermoghen te doene naer de costuyme deser
vierschaere latende de selve successie voor soo veel hun recht is in schade ende erfve in behouve
van den voorseyden VAN HOOREBEKE die niet vlieden en mach . . .
11de nov. 1676
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter Jan ende Adriaen VERLEYEN, midtsgaders
fo 184v
Lieven DE RUYTERE ghetrauwt met Lievijne VERLEYEN sijne huysvrauwe ende Elisabeth
VERLEYEN met de schriftelicke renunciatie van Pieter DE VREESE haeren man alhier ghesien de
welcke communicatie ende inspectie ghenomen hebbende van den staet in baeten ende commeren
ghemaeckt bij Elisabeth DE WULF fa. Pieters hauderigghe bleven ten sterfhuyse van Joos
VERLEYEN fs. Pieters ende daerbij bevonden datter voor hemlieden gheen baete en staet te vallen
is hebben verclaert tselve sterfhuys te renunchieren ende te laeten in schaede ende baete van de
hauderigghe die niet vlieden en can. Actum int collegie den 27ste jan. 1677
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Gheerolf ARENTS fs. Jans den welcken kendt
fo 187v
vercocht te hebben causa uxoris aen Philips NEEREMAN ontrent een half ghemet maymeersch
gheleghen in den booris abouterende oost dhoirs van CALLANT suyt Jan DE MEYERE west
Lieven DOBBELEERE ende noort de caele ende dat voor de somme van 10 £ gr. ende 10 sch. voor
vercoopers huysvrauwe suyver ghelt voor suyver goet midtsgaders 5 sch. gr. ter tafele midts dat
den cooper ter erfven niet en quame bij callainge van naerhede . . . 25ste febr. 1677
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Charel AERTS in huwelick hebbende Lievijne
fo 189
SPEEKAERT fa. Gheerts hun sterck maeckende ende vervanghende Joosijnken SPEEKAERT ook
fa. Gheerts alsnoch minderjaerighe weesen, bekende vercocht thebben aen Pieter COCHUYT fs.
Joos voocht van tselve Joosijnken ende bekende ghecocht thebben eerst eene behuysde hofstede
ghestaen binnen dese prochie, noort de haelewijn straete oost Lieven COCHUYT suyt de wdwe
ende hoirs Gillis DE PAU ende west zeker straetken scheedende Landeghem ende Dronghene
groot een ghemet, ten tweede een partije landts groot 325 roeden oost daeranne ghelant de meulen
weghel suyt dit sterfhuys west Pieter SCHELSTRAETE ende noort Joos DE SCHUYTERE belast
met groote even rente ten derde een partije landts gheleghen in Landeghem ande puttemeersch
groot 400 roeden suyt Pieter AERTS, west Bauduyn MORTIER, ten vierde 400 roeden meersch
ghenaempt het middelsten gaverken gheleghen binnen de prochie van Landeghem oost mijn heer
VAN HECKE suyt dhoirs van Tanneken PATTIJN, west Lieven MESTDACH ende de wdwe ende
de hoirs van Gillis DE PAU ende ten lesten 225 roeden landts in Dronghene waerop staet een peere
boom metten cheyns daermede gaende oost de haelewijn straete suyt Gillis SPEEKAERT west
ende noort Lieven COCHUYT belast met sgraven ghifte rente ende cheyns rente. Desen coop is
ghedaen boven de capitaelen end croysen van de selve onlosselicke lasten midtsgaders tcapitael
ende croys van de rente van 7 £ gr. tsiaers in proffijcte van PENNEMAN alsoock mede tcapitael
ende croos van de rente van 20 sch. gr. tsjaers in proffijte van Sr. Marten MINNE op de voornomde
hofstede ende partijen beset midsgaders oock de rente van 15 sch. gr. tsiaers in proffijte van wijlent
Pieter SCHELSTRAETE oock mette verschenen croysen, alle de welcke den cooper tsijnen lasten
is nemende
...
...
...
25ste febr. 1677
---------------------------------------------------
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Compareerde in persoone Roelant VERBAUWEN in huwelick hebbende fo 195v
Martijnken DIERICX ende Lieven COPPENS ghetraut met Barbaelken DIERICX hemlieden sterck
maeckende over Elisabeth DIERICX wdwe van Marten CLAEYSSENS welcke comparanten
bekenden op den 25ste febr. 1677 causa uxoris vercocht thebben aen Jan SCHAMP fs. Lievens de
rechte deurgaende heelft van een stuck landts groot 400 roeden gheleghen met haer recht van
slachout ende boomcattheyl ghenaempt de langhe eecke ligghende onverscheeden ende onverdeelt
met Charles DE MAN met zijne consorten gheleghen in den wijck van noorthaut paelende daeranne
noort oost de sombeckstraete oost ende suyt Joe Anna VAN AUGHEM ende d'arme schole in
Ghendt west ende noort Joe Allegonde PARMENTIER . . . . . .
10de maerte 1677
--------------------------------------------------Dat ick onderschreven deurwaerder van de indaeghijnghe der stede van
fo 201
Ghendt vuyt crachte,van acte principael ende costen ghewesen voor mijn edele heer den lieutenant
civil der voorseyde indaeghijnghe mette letteren executoriael daerop verleen in proffijte van Pieter
HEGGHEMONT heeschere ende ten laste van Marten DOBBELEERE tot Dronghene naer voorgaende sommatie ghedaen onder ulieden van sijne Conincklicke Majesteyts weghe saisiere de twee
deelen van vijfven waervan de andere drij deelen competeren Louys TEMMERMAN ende sijne
kinderen een behuysde hofstede mitsgaders de landen daermede gaende groot drij ghemeten 103
roeden al in eenen block ende bevrijt met sijne grachten oost Jan VAN DER VENNET fs. Herman
suyt Philips DE ROOSE ende west de raepstraete
...
...
24ste maerte 1677
--------------------------------------------------Compareerde Jan ende Gillis TEMMERMAN fs. Louys gheprocreert bij
fo 202v
Anthonette DE MUYTERE voorts Lieven ende Gheert TEMMERMAN midtsgaders Jan DE SMET
in huwelick met Janneken TEMMERMAN fa. Louys voornomt bij Elisabeth VAN DER STICHELE
ende Jan DE SCHEPPER vader ende voocht van sijne kinderen gheprocreert bij Anthonette
TEMMERMAN te kennen ghevende dat zij oversien hebben den SVG ten sterfhuyse van haerlieder
vader ende schoonvader ende bevinden daerbij meer commeren dan baeten, verclaeren het selve
sterfhuys te renunchieren in proffijte van de crediteuren . . . . . .
14de maerte 1677
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Martijnken DIERICX ghetrauwt met Lieven
fo 203
COPPENS ende Elisabeth DIERICX lest wdwe van Marten CLAEYSSENS bekennen vercocht
thebben aen Lieven DE COCK in forma van verhooghijnghe ofte instellijnghe een ghemet meersch
gheleghen int quartier de quathem abouterende daeranne oost Charles DE MAN met sijne consorten
suyt de leye west Gillijnken CORNELIS wdwe Frans DE DAPPERE noort de wdwe ende hoirs van
Adriaen DAMERE
...
...
...
18de maerte 1677
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Janneken VAN PARIJS als machtich bij procuratie
fo 205v
over Jan DE CUYPERE haeren man van daten 7de april 1677 landsman woonende tot Barelvelde
prochie van Dronghene de welcke ontfanghen hebben van Guille KESTELOOT fs. Anthone de
somme 24 £ gr. waervooren beloven te betaelen aen den voornomde KESTELOOT een rente van
9 guldens tsiaers wanof teerste jaer inneganck nemen sal den 7de april 1677 ende alsoo voorts . . .
de voornomde somme heeft beset ende gheipotecquiert den voornomden DE CUYPERE op een
partije landts groot 400 roeden ligghende binnen de prochie van Dronghene in baerlevelde anders
niet belast dan met heerlicke rente van audts tijde
...
...
12de april 1677
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE WINTERE greffier van Burst,
fo 206v
Bambrugghe, Sonneghem ende Cotthem den welcken tot breeder verzekerthede van de rente van
2 £ gr. tsiaers heeft deselve beset gheipotequiert ende gherealiseert op eenen meersch gheleghen
binnen dese prochie in de bourgoyen meersch west Marten MINNE noort den voetwegh, oost de
satreusen, suyt mijn heer VAN DER BEKEN groot 400 roeden welcken meersch den comparant
is competerende bij vercavelijnghe jeghens Heyndrick DE WINTERE ten sterfhuyse van Joos
DE VREESE . . .
...
...
16de april 1677
--------------------------------------------------Compareerde Gillis BOONE fs. Adriaens tot Dronghene ende met hem Tanneken fo 207
PEERTSEVAEL sijne huysvrauwe wdwe van Mattheus CAMPENS dewelcke ontfanghen hebben
van Joos CARDON fs. Jacques coopman in Ghendt 32 £ gr. . . .
16de april 1677
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Compareerde in persoone Jacques CORNELIS fs. Arents den welcken heeft fo 1
verclaert ontfanghen thebben van Joe de wdwe Sr. Jacques VAN HAUTE de somme van 12 £ gr.
scheldende haer danof quycte ende dient dese voor quyctantie absolute sonder ander te moeten
doceren waervooren hij comparant in proffijte van de voornomde wdwe ofte haere actie hebbende
belooft te ghelden ende betaelen een rente van 15 sch. gr. tsiaers den penninck 16e innegaende
hedent daete deser ende mitsdien vallen ende verschijnen sal ten ghelijcke daeghe anno 1679. . .
Heeft ghestelt bij vorme van eenen staenden ende blijfvende seker eene partije landts gheleghen
op den wijck de schuyterstraete groot 200 roeden oost dhoirs Augustijn GOETHALS suyt de
hoirs Huybrecht DE SCHEPPERE west den herwech ende noort Frans MARTENS anders niet
belast dan met heerelicke rente anden marcquys van Deynse . . .
. . .12de jan. 1678
--------------------------------------------------Op desen 30ste augusty 1677 heeft Frans HOSTE fs. Mattheus jongman
bij
fo 5
competente haude sijn selfs vercocht aen Jacques KERSSE een behuysde hofstede ghestaen ende
gheleghen inde schuyterstraete groot een ghemet daerinne begrepen noort ande hofstede tlandt
daermede gaende oost paelende daeranne dhr Joos GOETHALS suyt de schuyterstraete west
N. VERHAEGHEN ende noort den paradijs wech
...
11de dec. 1677
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Gillis BOONE fs. Adriaens ende met hem Tanneken
fo 7v
PEERTSEVAL sijne huysvrauwe te vooren wdwe van Mattheus CAMPENS de welcke hebben
verclaert ontfanghen thebben van Sacharias VAN COCKELAERE fs. Niclaeys woonende tot
Nevele de somme van 16 £ gr. vlaems eens in goeden permissien ende ghevalueerden ghelde
ende dient dese voor absolute quitantie zonder van ander te moeten doceren waervooren zij
beloven ten proffijte van den voornomden COCKELAERE te ghelden ende betaelen een rente
van 20 sch. gr. tsiaers den penninck 16e innegaende daete deser
...
...
Besetten ende ypotecquieren soo in capitael als croisen op d'heelft van een bulck landts groot
200 roeden suyt Lieven HELAUT noort Jan DE CUYPERE oost ende west Segher IDE. Item
140 roeden landts west dherberghe oost Niclaeys DE WEERT ende suyt den Deynschen wech.
Item een stick saylant oost DE CONINCK west Adriaen SCHOCKAERT suyt den herwech naer
Brugghe noort den doschwech groot 346 roeden . . . . . .
...
26ste jan. 1678
--------------------------------------------------Ten versoecke van mij onderschreven vuyt crachte van last ende procuratie fo 8v
aen mij verleent van weghen Gheert VAN DER STICHELE gheprocreert bij Janneken VAN DE
WALLE wort clachte ende interdictie ghedaen aen Ampman Burchmeester ende Schepenen der
prochie van Dronghene ten fijne de selve niet en staen over eenighe belastijnghe ofte veralienatie
van alsulcke twee deelen van vijfve van een behuysde hofstede metten lande daermede gaende
gheleghen op den wijck ceuse. In proprieteyt competerende Janneken THIENPONT eerst wdwe
van den voornomden Gillis VAN DER STICHELE ende daernaer van Marten DOBBELAERE
Item op 130 roeden landts gheleghen als vooren
...
...
9de febr. 1678
--------------------------------------------------Dat ick officier deser prochie vuyt crachte van schriftelicke last aen mij
fo 9
verleent bij Jan VAN DER STICHELE Bailliu ende tsijnen versoecke doet wettelicke clachte
op alle de gronden van erfven toebehoorende Charles DENIJS omme daeranne te verhaelen ende
te recouvreren de somme van 42 £ 7 sch. gr. ghesproten over den coop ende leverijnghe van goet
bier tsijnen contentemente ontfanghen
...
...
9de febr. 1678
--------------------------------------------------Compareerde voor mij Filips FRIGAEL notaris publicq binnen Ghendt present
fo 9
de ghetuyghen in persoone Lieven DE MUYTERE fs. Joos te kennen ghevende dat sijnen vader op
den 30ste dec. 1677 over hem comparant als borghe ende principael is ghesommeert van weghen
den deurwaerder A. DE SMET ten versoecke van Sr. Jacques DE PRAET tot lossijnghe ofte beset
van dheelft van 24 £ gr. capitaels danof dander heelft betaelt is bij Jan DE MUYTERE als het
selve capitael beneffens den comparant opghenomen hebbende, ende alsoo scomparants vader van
intentie van tinstitueren actie tot restablissement van diere daer doore naer alle apparentie saude
veroorsaecken oneenicheyt ende ruyse, nochtans omme tselve te wederstaen heeft hij comparant
verclaert bij desen voor dheelft van het capitael van 24 £ gr. eens andermael belooft te ghelden
...
...
7de febr. 1678
rente naer advenant den penninck 16e . . .
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Compareerde in persoone Joos DE MUYTERE fs. Lievens oudt Schepenen fo 14
deser prochie den welcke verclaerde ontfanghen thebben van Frans ICKET ende Cathelijne
RAMANS sijne schoondochter elck totter heelft de somme van 32 £ gr. vlaemsch in goeden
permissie ghelde, scheldende hem danof quicte ende dient dese voor absolute quictantie sonder
van ander te moeten doceren waervooren hij belooft te betaelen een rente van 2 £ gr. tsiaers den
penninck 16e innegaende metten passeren van desen vallen ende verschijnen sal ten ghelijcken
daeghe anno 1679 ende van dan alsoo voorts van jaere te jaere totter lossijnghe van diere . . .
Soo heeft hij de rente verzekert bij vorme van staende ende blijfvende zeker op een partije landts
ghenaempt den taerwe bulck gheleghen teynden de beeckstraete groot 454 roeden oost de straete
suyt Joos COCHUYT met sijne medehoirs west de heer van Hoomberghe ende noort het Rijcke
Gasthuys, vrij eyghen goet. Item op een partije landts gheleghen voor Louys DE WULF oock
teynde de beeckstraete groot twee ghemeten . . .
...
1ste febr. 1678
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jacquemijnken DE VREESE huysvrauwe van
fo 26
Jan STAES ende te vooren van Jan BULTYNCK soo over haer selven als over Gillis ende Jan
BULTYNCK haere onderjaerighe kinderen, midts dat haeren 1ste man haer ghelaeten heeft in
schaede ende baete van het huyshauden en de ghemeene goederen ende voorts Joos BULTYNCK
haeren sone bij huwelick sijn selfs man, te kennen ghevende dat wijlent haeren man op den
16de juny 1664 voor Ampman Burchmeester ende Schepenen van Dronghene heeft verkent ten
proffijte van Sr. Frans VAN LOO fs. Vincent een rente van 3 £ gr. tsiaers den penninck 16e ende
die bij vorme van een staende ende blijfvende seker gheattesteert op de naervolghende partijen van
lande ligghende binnen dese prochie van Dronghene daerment noemt haelewijn cautere waervan
deerste ghenoemt is den houck groot een bunder, de tweede groot beth dan 200 roeden de derde
ghenaempt de 100 roeden ende ten leste een partije landts groot een ghemet ligghende an de
opdracht boven de smesse
...
...
...
18de 9bre 1678
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Joos DE VREESE fs. Bauduyn te kennen ghevende
fo 36
dat hij door sijnen ouderdom ende caduckicheyt incapabel is om sijn selven te onderhauden ende
dat bevreest noch voorder te worden dat hij daerom ende om daerin te voorsien heeft ansocht
Marten ende Cathelijne DE VREESE sijne kinderen noch jonghman ende jonghe dochter, soo
verclaert hij comparant hem moverende an sijnen sone ende dochter donatie inter vivos ende
onwederroepelick te gheven een sijn huyseken ende erfve met het stalleken ende boomen staende
op sekeren cheyns staende op het quaertier alewijn met twee coebeesten ende oock sijne voordere
meublen ende catheylen van huysraede
...
...
20ste april 1679
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Adriaen BEERENS ende Jan THIELEMAN
fo 42v
voochden van de kinderen van wijlent Joos DE POORTERE ende Elisabeth DE VREESE, midts
gaders Passchier BRACKENE als voocht van de kinderen van Jan BRACKENE ghewonnen bij
Janneken DE POORTERE sijne 1ste huysvrauwe was exhiberende twee authorisatien in daeten 2de
ende 28ste november 1675 ende wanof nietmin den inhauden van dien hiernaer volght
Op het vertoocht bij requeste ghedaen aen Burchmeester ende Schepenen slandts van den vrijen bij
ende van weghen Adriaen BEERENS ende op het vertoocht aen Burchmeester ende Schepenen der
prochie heerlichede ende vierschaere van Meerendre ghedaen bij Passchier BRACKENE als voocht
van de kinderen van Jan BRACKENE bij Janneken DE POORTERE vuyt crachte van welcken
authorisatie sij respectivelick hebben verclaert ende verclaeren bij desen deuchdelick ende ter goede
trauwen vercocht thebben bij instellijnghe meest biedende de naeste een behuyst hofstedeken
gheleghen binnen dese prochie te baerlevelde ghenaempt de rocke groot 130 roeden oost de straete
suyt mijn heere van Beauvoorde ende noort Joos GHIJS . . . . . .
15de jan. 1676
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven SCHEPENS fs. Jans te kennen ghevende fo 43v
dat hij jeghens Jor Ferdinand NIEULANT heere van ratelaere heeft anghegaen een voorwaerde over
den pacht van een pachtgoet mette gronden daermede gaende gheleghen binnen dese prochie voor
eenen termijn van drij jaeren innegaende den 7de april 1679 ende daervooren beloftt te betaelen de
somme van 28 £ gr. tsiaers boven alle andere conditien . . . . . .
11de meye 1679
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Dat ick onderschreven deurwaerder van den raede in Vlaenderen vuyt crachte
fo 44v
van acte van voluntaire condemnatie ende letteren executoriael opghevolght sprekende in proffijte
van de wdwe Mr. Joos BRANDT heescher ende tot laste van de wdwe Lieven CORNELIS fs.
Gheerts tot Baerle verweerdere naer voorgaende sommatie onder ulieden saisiere van sconincx
weghe soo ick doe midts desen eerst een partije landts gheleghen in Baerle mette huysijnghen ende
cattheylen daerop staende oost sheeren straete noort de weder part van Joos LANCKSWEERT
west de baerleveltstraete groot 700 roeden. Item een behuysde hofstede gheleghen in Baerle oost
de baerleveltstraete suyt den Deynschen herwech west Joos LANCKSWEERT, noort dhoirs
COUCKE groot 106 roeden en half. Item dheelft van een stick landts groot 766 roeden gheleghen
in Baerle scheedende den voornomden heelft op eenen doorne op het stuck van de straete gheplant
bij Jacques NIEUWESTADT ende Jan MORTIER. Item ende ten leste een partije landts groot 500
roeden ghenaempt het sonnevelt gheleghen in Baerle zuyt den voetwech van Deynse west Lieven
POLEVIER noort de straete ende oost de wdwe Maximiliaen DHONDT alles de voornomde wdwe
Lieven CORNELIS competerende
...
...
31ste meye 1679
--------------------------------------------------Anschaut bij Ampman Burchmeester ende Schepenen der prochie ende
fo 46
ghemeene vierschaer van Dronghene gheassisteert met Mre. Frans HOSTE serugin het doodt
lichaem van Christoffels SEYSENS fs. Heyndricx gheboren binnen de stede van Ghendt den
welcken wij hebben ghevonden op den cant van het waeter in de revier Dronghene achter den
herberghe ghenaempt de valcke ende hebben niet bevonden dat den voornomden SEYSENS hadde
eenighe wonden ofte quetsuren
...
...
...
4de juny 1679
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Gillis VAN HAUWEGHEM als machtich bij
fo 46
procuratie over Joe Joanna, Joosijne ende Therese DE NAYERE exhiberende alhier seker contract
ghepasseert voor notaris Simoen MOREAU ende waervan den inhauden hierna volght
Compareerde voor mij Simoen MOREAU notaris publicq tot Ghendt present de ghetuyghen in
persoone Joe Adriaene DE NAYERE gheestelicke dochter audt ontrent 38 jaeren ende Joe Joosijne
ende Therese DE NAYER beede beghijntkens in den begijnhove van Ste Elisabeth respectivelick
van de aude van ontrent 23 ende 22 jaeren alle drij kinderen van Govaert DE NAYER ende Joosijne
DE MAN, welcke vuyt pure liefde die sij hebben tot elckanderen lancx levende in propriteyt al
haudende op te draeghen jonnen gheven ende cederen alle hunne goederen 3de juny 1679
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE ROOSE ende met hem Pierijntken
fo 48
CORNELIS fa. Jans gheprocreert bij Janneken VAN OOST fa. Jans welcke comparanten hebben
verclaert te renunchieren den sterfhuyse van het voornomde Janneken VAN OOST begherende
aldaer gheene baete te heffen nochte commeren te ghelden . . .
14de juny 1679
--------------------------------------------------Compareerde voor mij Charles DE RYNCK notaris publicq tot Ghendt ende ter
fo 48v
e
presentie van de ghetuyghen Jan SUTTERMAN fs. Gillis ende met hem Jo Marie DE GRAVE fa.
Heyndricx welcke comparanten verclaerden te goeder trauwen bij vorme van vuytgrootijnghe ende
veroorsaetijnghe opdracht ende vercoopen tot behouve ende proffijte van Joe Anna DE GRAVE fa.
Heyndricx voorseyt haerlieder schoonsuster die van ghelijcke bekent anveert thebben het 5de part
in het 3de van een behuysde hofstede mette landen daermede gaende groot beth de drij bunderen
gheleghen binnen dese prochie hun toecommende bij den overlijden van hunne moeder Joe Marie
VAN DER HAEGHEN die daerinne gherecht was tot een derde, midtsgaders het 5de in dheelft van
500 roeden landt gheleghen in de prochie van Mariakercke ende ghelijcke 5de part in dheelft van
twee aut bunderen meersch gheleghen binnen de prochie van Oostacker in dhulstal de comparanten
toecommende als hoir van de selve Joe Marie VAN DER HAEGHEN
5de meye 1679
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Frans MESTACH soo over hem selven causa uxoris
fo 50v
als hem sterck maeckende over sijne medehoirs ten sterfhuyse van Marie GOETHALS fa. Laureyns
de welcke verclaerde vercocht thebben an dhr. ende Mr. Jacques LAMZOETE raed pensionnaris
der stede van Ghendt als voocht van de kinderen achterghelaeten bij wijlent den advocaet Mre. Jan
Ignatius LAMZOETE een partije ettijnghe gheleghen tot Dronghene ande straete van den helshouck
ghenaempt haelken groot 200 roeden oost de straete suyt Marten MINNE west Joos DE ROOSE
noort de wdwe van Sr. Jacques VAN DE KERCHOVE
...
28ste juny 1679
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Compareerde in persoone Charles DE VREESE fs. Guille den welcken soo sijn
fo 52
sijn selven als hem sterck maeckende over Tanneken DE VREESE sijne suster te kennen ghevende
hoe dat sij hun hoirs ende erfghenaemen sauden moghen fonderen ten sterfhuyse van hunnen vader
nochtans verclaert hij comparant den sterfhuyse van sijnen vader te vlieden ende abandoneren ende
aldaer gheene baete theffen nochte commer te ghelden ende al tselve te laeten in schaede ende baete
ande gonne diet behoort
...
...
28ste juny 1679
--------------------------------------------------Contract waerop dat hedent desen 23ste meye 1679 Pieter ende Segher
fo 53
VAN HAVERBEKE fs. Jans wel ende deuchdelick vercocht hebben aen Gillis VAN PARIJS fs.
Gheerts een partije wesende 2 deelen van drije van 550 roeden landts gheleghen op den wijck
van luchteren noort west de naervolghende hofstede noort oost dhoirs van dheer Huybrecht DE
SCHEPPERE suyt oost Adriaen DENIJS ende suyt west Pieter VAN HOOREBEKE. Item noch
een 3de deel van een hofstedeken gheleghen neffens de voorgaende partije landts groot 300 roeden
suyt oost de voorseyde partije ende west de straete . . .
...
23ste juny 1679
--------------------------------------------------Ten versoecke van de ghemeene hoirs van Jan VAN DER VENNET fo 53v en 84v
ende Anthone VAN SPEYBROECK soo over hem selven als sijne consorten wettelicke staende
clachte te doen an Ampman Burchmeester ende Schepenen der prochie van Dronghene van alsulcke
goederen tsij leenen gronden van erfven ende anderssints tgonne competeert Frans DE BACKERE
fs. Pieter ghetrauwt met Janneken VAN DER VENNET wdwe van Jan DE WULF, de verzoeckers
waeren
alvooren daeroppe ghehoort ende verzekert van hunne pretentien . . .12de july 1679
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter LIMBROUCK haudere bleven ten
fo 54
sterfhuyse van Martijnken VAN DEN BERGHE op het adveu ende agreatie van den oppervoochden
van sijne weesen ende tot onderhaut ende alimentatie vuyt crachte van authorisatie aen hem verleent
op den 31ste meye 1679 verclaert vercocht thebben aen Lieven VAN DER GHEHUCHTE fs. Jans
het 6de part vuytten hoofde van hunne moeder in den gront van eene gheruineerde hofstede groot
ontrent 200 roeden gheleghen in de kerckstraete . . . . . .
...
31ste meye 1679
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Tanneken PEERTSEVAEL lest wdwe van
fo 54v
Gillis BOONE ende te vooren van Mattheus CAMPENS moeder ende voochde van haere kinderen
bij den selven CAMPENS gheprocreert exhiberende alhier seker contract van coope waervan den
inhauden hiernaer volght van worde te worde
Compareerde voor mij Philips FRIGAEL notaris publicq in Ghendt present donderschreven
ghetuyghen in persoone Tanneken PEERTSEVAEL lest wdwe van Gillis BOONE voochde van
haer kinderen bij den selven Mattheus CAMPENS ende heeft staende huwelick ontfanghen van Sr.
Pieter BONNE in sijn leven brauwer deser stede de somme van 24 £ 3 sch. 4 gr. ende daervooren
verkent een rente in advenant den penninck 16e ende deselve beset op eenen herberghe ghenaemt de
keete groot metten lande daermede gaende 184 roeden suyt den Deynschen wech oost Segher VAN
OOST ende west Albijn VILAIN welcke rente verachtert is drij jaeren 10 maenden, tot betaelijnghe
van welcke de comparante haer vint ghepraemt van weghen Sr. Hieronymus VAN DEN HAUTE in
huwelick met de wdwe van den voorseyden Pieter BONNE . . .
31ste meye 1679
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DE WULF fs. Lievens hauder bleven ten
fo 55v
sterfhuyse van Lievijntken VAN HUFFELE te vooren wdwe van Joos VAN VERDEGHEM ter
eender, midtsgaders Pieter VAN VERDEGHEM ende Charels VAN HUFFELE beede voochden
pater ende materneel van de weesen te kennen ghevende dat den eersten comparant ghemaeckt
ende overghegheven heeft staet ende inventaris danof hem in de gronden ende andere catteyl daerbij
ghecomprehendeert ende anderssints in andere goederen competeert hem het recht van bijleve ende
proprieteyt oock mede in de schulden van baeten ghebracht heeft omme de groote ondersoecken
ende ruyse midtsgaders processen daervuyt te resulteren teviteren gheraedich ghevonden met de
2de comparanten overeen te commen ende veraccorderen te weten dat hij in proffijte van de weesen
is abandonnerende alle de goederen actien ende credieten daerinne hem eenigh het minste recht
connen ofte moghen toecommen vuyt wat hoofde nature ofte conditien die sauden ghecommen sijn
niet vuytghesteken nochte ghereserveert
...
...
12de july 1679
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Compareerde in persoone Jan DE MUYTERE fs. Gheerts ende met hem
fo 68
Christoffelijnke DE JAEGHERE sijne huysvrauwe de welcke verclaeren ontfanghen thebben van
dheer VAN DER BEKEN fs. dhr. Jacques, pbr. de somme van 32 £ gr. vlaems eens in goeden
permissien ende ghevalueerde ghelde schelende hem danof quyte ende dient dese voor quictantie
absolute waervooren hij ghetrauwelick belooft te ghelden ende betaelen een rente van 2 £ gr.
tsiaers den penninck 16e innegaende daete deser
...
...
...
Bij vorme van eenen staenden ende blijfvenden seker ghestelt eerst een hofstede alsnu ten deele
gheruineert groot metten bulck daernevens 675 roeden gheleghen in Dronghene noort dhoirs Lucas
IDE ende oost dhoirs KIEKEPOOST, item dheelft van 400 roedenmeersch gheleghen als vooren
neffens den abeelbulck oost den prelaet van Dronghene suyt de leye belast int gheheele an den
marquys van Deynse met 7 haelsters een meuken ende tvierde achtelijnck even tsiaers, den
comparant toecommende bij vercavelijnghe ten sterfhuyse van Adriaen DE JAEGHERE ende
Lievijne HOSTE in daten 23ste juny 1679
...
...
26ste ougste 1679
--------------------------------------------------Omme dies wille dat ghij Jan BELOU fs. Mattheus audt ontrent de 37 jaeren
fo 69
gheboren van Hove bij Ingeen (Enghien?) verweckt bij Anna MARTENS soo gij seght ofte wel soo
ghij anders ghenoempt sijt, opden 17de juny 1679 in den nacht tusschen een ende 2 hueren u hebt
vervoordert binnen deser prochie van Dronghene te breken onder isollement door het groot gat bij
u ghemaeckt met een mes in den huyse ende absentie van Arnault MORTIER woonende op den
vaerendries om aldaer te stelen sijne goederen ende ghij door het selve gat gheraeckt sijnde ontrent
den put van het ghetauwe ende slaepplaetse van dhuysvrauwe van den gheseyden MORTIER ende
den selven MORTIER thuys commende ghij hem ghewaer wordende door het steken van eenen
stock jeghens uwe beenen ghij door het voornomde gat sijt vuytghecropen met een grooten snijder
in de handt ende metten selven MORTIER soo langhe in actie gheweest tot dat zijne huysvrauwe
is ghecommen om haeren man te assisteren ende haer hebt ghegheven eene groote steke in haeren
buyck dat sij eenighe hueren daernaer is ghestorfven . . .
...
...
. . . ende op alles ghelet met advijs van rechtgheleerde condemneren uter causen van de delicte ten
processe vermelt gheexecuteert te worden mette coorde datter de doodt naer volght ter ordinaire
plaetse . . .
...
...
22ste juny 1679
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter SUCCAET fs. Lievens ende met hem
fo 70v
Janneken WIEME sijne huysvrauwe te kennen ghevende dat sij door hunnen ouderdom impotent
sijn om hun selven wel te onderhauden ende hunne goederen gaede te slaen ende dat hun vele
jaeren errewaerts grooten dienst hebben ontfaen van Philipotte SUCAET haerlieder dochter ende
dat sij bevreesen door hunnen voorderen ouderdom noch voorder impotent te worden hebben
ghegheven ande voorseyde Philipote bij ghifte metter waermer handt absolutelick ende onweder
roepelick alle haerlieder goederen onroerende ende roerende gheene vuytghesteken nochte
ghereserveert als te weten een behuysde hofstede op den vaerendries groot metten boomgaert 800
roeden, item noch een ghemet landt in twee partijen achter den hofstede ende een stuck landt op
den cruyaert groot een ghemet
...
...
26ste july 1679
--------------------------------------------------Compareerde voor mij Charles SCHILLEWAERT notaris publicq tot Ghendt
fo 79v
tot het exercitie van dien gheadmitteert soo in sijne majesteyts procvinciaelen raede van Valenderen
als priveen raede tot Brussel present de ghetuyghen in persoone dheer Guille DE VRIESE fs. dheer
Guille met hem Joe Marie Therese HECKEBAERT sijne huysvrauwe, te kennen ghevende dat sij
ontfanghen hebben van Sr. Pieter WERREBROUCK fs. dheer Martinus in Ghendt de somme van
124 £ gr. dienende dese voor quictantie sonder van ander te moeten doceren daervooren sij tot
behouve van den voornomden Pieter WERREBROUCK ghetrauwelick beloven te ghelden ende
...
betaelen eene rente van 9 £ gr. tsiaers den penninck 16e . . . . . .
Hebben bij vorme van een staende ende blijfvende seker gheassigneert op de goederen te weten
een hofstede ghenaemt den brant groot 500 roeden mette landen daermede gaende ghestaen ende
gheleghen binnen de prochie van Dronghene ende baerelvelde groot int gheheele 1400 roeden
Een partije saylandts groot 500 roeden, een partije landts ghenaemt den brandt groot 400 roeden
Een partijken landts ghenaemt het mierenbulcxken grrot een half ghemet in pacht ghebruyckt bij
Niclaeys VERHEGGHE fs. Guille
...
...
29ste 9bre 1679
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Compareerde in persoone Victoor CLAYS fs. Jans inwoonder deser prochie fo 81
welcken hem verclaerde te stellen ende constitueren als seker ende borghe soo hij doet bij desen
over Louys VINDEVOGHELE fs. Frans gheprocreert bij Louyse TEMMERMAN fa. Louys voor
den ontfanck handelijnghe ende administratie die hij soo over hem selven en als over Jan ende
Lieven VINDEVOGHELE sijne onderjaerighe broeders sal commen te nemen ten sterfhuys van
wijlent heer ende meester Jaspart WANDELE overleden pastoor ende deken binnen de prochie
van Somerghem ende van Joosijntken WANDELE wdwe van Dominicus VAN WONTERGHEM
alwaer Louys VINDEVOGHELE met zijne twee broeders hoirs sijn . . .
2de Xbre 1679
--------------------------------------------------Compareerde Lievijne TEMMERMAN wdwe van Gillis IDE woonende in fo 86
Dronghene welcke verclaerde ontfanghen thebben van Mr. Joos DHONT advocaet in den raede
van Vlaenderen de somme van 40 £ gr. , scheldende hem daervan quycte waervooren sij sijne hoirs
ende naercommers jaerlicx beloft te betaelen eene rente van 2 £ gr. tsiaers den penninck 16e danof
teerste jaer inneganck neemt hedent date deser ende verschijnen sal ten ghelijcke daeghe 1681. . .
Verobligeert in vorme van een staende ende blijfvende sekere de naervolghende partijen van lande
gheleghen in Dronghene eerst dheelft van 500 roeden meersch in de laecke onverscheen ende
onverdeelt met Lieven TEMMERMAN haeren broeder neffens de langhemeersch. Item noch een
partije landts op den gapaert cauter groot een ghemet . . .
...
7de febr. 1680
--------------------------------------------------Compareerde voor mij Charles DE RYNCK notaris publicq tot Ghendt in fo 87v
persoone Jan en Cathelijne DE GRAVE fii Heyndricx verweckt bij Marie VAN DER HAEGHEN
fa. Gheerts voorts Anna DE GRAVE oock fa. Heyndricx als trecht bij vuytgrootijnghe vercreghen
hebbende van Jan SUTTERMAN ende Marie DE GRAVE sijne huysvrauwe ende ten lesten Jan
VAUTIERS met hem Barbara DE GRAVE sijne huysvrauwe welcke comparanten verclaerden ter
trauwen bij vorme van vuytgrootijnghe ende waerachtighe veroorsaetijnghe opghedraeghen ende
ghecedeert thebben tot proffijte van Joe Cathelijne VAN DER HAEGHEN fa. Gheerts voorseyt
wdwe van Jan NUYTENS haerlieder moye alhier present die van ghelijcke verclaerde anveert te
hebben het 6de part deurgaende van de hofstede ende gronden van erfven danof ghelijck 6de part aen
haer is competerende te weten nopende dhofstede gheleghen in Dronghene de keuckene mette
backcamere ende een ander camerken op het oost eynde van den huyse voorts het verkenscot met
het oost eynde van de schuere ende coestal scheedende t'halfven vanden dersvloer van de selve
schuere metten bulck landts groot 943 roeden in de haelewijnstraete . . .
30ste oct. 1679
--------------------------------------------------Ten versoecke van de wdwe Sr. Jan BAUTS wort wettelicke staende clachte fo 98v
onder Ampman Burchmeester ende Schepenen der ghemeene vierschaer van Dronghene ten fijne
sijlieden niet ende sullen staen over eenighe erfvenissen onterfvenissen belastijnghen allienatien
ofte vertransportatien van de goederen die sijn competerende de wdwe van Jan GOETGHEBUER
met haerlieder kinderen, ten waere als dat de doenderigghe bleke als dat sij waere voldaen van
alsulcke pretentien . . .
...
...
11de jan. 1680
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DOBBELEERE fs. Gheerts welcken
fo 99v
comparant verclaerde ontfanghen thebben van Jan IDE fs. Martens als voocht van Frans ende
Janneken VAN DIJCKE onderjaerigghe weesen van Jan VAN DIJCKE ende Marie IDE de somme
van 32 £ gr., dienende dese voor quictantie sonder van ander te moeten doceren waervooren hij
beloft te ghelden ende ghetrauwelick te betaelen eene rente van 2 £ gr. tsiaers den pennicnk 16e de
welcke inganck nemen sal metten passeren desen ende voor teerste jaer vallen ten ghelijcke daeghe
1681 endealsoo voorts blijfven loopen totte lossijnghe van diere gheduerende . . . . . .
Soo heeft den comparant de selve rente beset ende gheypotecqueert op een partije landt groot 400
roeden gheleghen in Dronghene daerment noempt achterhaeghen oost den kerckwech suyt de paters
Jesuiten west dhoirs van den secretaris OVERWAELE ende noort dheer Theodor VAN DER
MEERSCH
...
...
...
21ste febr. 1680
In de marge:
Ontfaen bij mij onderschreven Frans VAN DIJCKE vuyt handen van Jan DHAENENS in huwelick
met Janneken DOBBELAERE fa. Pieters de somme van 19 £ 13 sch. 4 gr. . . . 29ste febr. 1710
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Staten van goed en wettelijke passeringen (1678-1680)
Alsoo proces gheresen was voor de weth van Dronghene tusschen Pieter
fo 101v
HYDE fs. Jans hauder bleven ten sterhuyse van Elisabeth DOBBELAERE te vooren wdwe van
Pieter VAN VERDEGHEM, heeschere bij requeste van den 22ste july 1679 ter eendere ende
Christoffels VAN VERDEGHEM midtsgaders Pieter DOBBELAERE voochen van de weesen
achterghelaeten bij den voorseyden Pieter VAN VERDEGHEM verweckt bij de voorseyde
Elisabeth DOBBELAERE ter andere . . .
...
29ste nov. 1679
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan BOONE met hem Janneken ROYERS fa. . . . fo 102v
gheprocreert bij Betken BREYDERS midtsgaders Mayken ROYERS wdwe van Jan BOONE
alhier present met haeren man, welcke comparanten verclaerden absolutelick te abandonneren
de successie aen hemlieden verstorven bij den overlijden van de voornomde haerlieder moeder
ende schoonmoeder ende al het selve te renunchieren . . .
...
7de febr. 1680
--------------------------------------------------Wij Guille, Pieternelle, Janneken ende Jan ANTHONIS kennen
bij
fo 114v
desen te gheven procuratie absolut ende onwederroepelick aen Pieter DE WAELE onsen autsten
broeder om te gaen ende te compareren vuyt onsen naeme voor den Ampman Burchmeester ende
Schepenen van Dronghene ende aldaer vuyt erfven te gaen van alsulcke partijen van lande als ons
is competerende ende bij versterfte van Lieven VAN LEUVEN onsen oom materneel ende de
pennijnghen daervan procederende te ontfanghen . . .
...
4de juny 1680
Pieter DE WAELE, Jan ANTHONIS ghetraut met Janneken DE WAELE, Petronelle DE WAELE
ende Guille DE WAELE verclaeren vercocht thebben aen Lieven DE COCK fs. Pauwels een seker
partije landt gheleghen in Dronghene groot 330 roeden suyt daeran ghelant Lieven SCHAMP met
Joos CORNELIS ende west Joos VAN DER HAEGHEN, noort den Nevelschen voetwech, welcke
partije van landts belast is met twee meukens cooren tsiaers gheldende ten proffijte van den armen
van Dronghene, welcken den cooper tsijnen laste neemt
...
...
6de juny 1680
--------------------------------------------------Allen den gonnen die dese presente letteren sullen sien ofte hooren lesen
fo 115v
Schepenen van ghedeele ende paisierders de stede van Ghendt salut doen te weten dat men ten
versoecke van Olivier DE BAETS Bailliu van Lathem als grootvaeder ende voocht van de weesen
dheer Jacques DE SCHEPPERE die hij gheprocreert heeft bij Joe Marie DE BAETS fa. Olivier
voornomt ende Mr. Balthasard DE SCHEPPERE advocaet tot Leuven residerende beede fs. dheer
Hubrecht en als alleene hoir van Joe Elena DE SCHEPPERE fa. Hubrecht voornomt (midts dat den
advocaet Mr. Maximiliaen en Joe Marie DE SCHEPPERE hun van hoirije hebben laeten versteken)
in onse wettelicke ghebannen vierschaere wettelick te coop hadden gheveylt partijen van lande
begrepen onder den 9de coop . . .
...
...
26ste jan. 1680
--------------------------------------------------Kennelick sij alle lieden die dese presente letteren sullen sien ofte hooren lesen
fo 119v
Ampman Burchmeester ende Schepenen der prochie ende ghemeene vierschaere van Dronghene
doen te weten dat voor ons commen ende ghecompareert is in persoone dheer Olivier DE BAETS
Bailliu van Lathem en Mr. Balthasard DE SCHEPPER exhiberende alhier seker contract waervan
den inhauden hiernaer volght van worde te worde. allen den gonnen die dese presente letteren
sullen sien ofte hooren lesen Schepenen van ghedeele raeden ende paisierders der stede van Ghendt
saluut doen te weten vuytte dien dat men ten versoecke van Olivier DE BAETS Bailliu van Lathem
als grootvaeder ende voocht van de weesen dheer Jacques DE SCHEPPERE die hij gheprocreert
heeft bij Joe Marie DE BAETS fa. Oliviers voornomt ende Mr. Balthasard DE SCHEPPERE
advocaet tot Leuven residerende beede fs. dheer Huybrechts ende alleene hoirs van Elena DE
SCHEPPERE oock fa. Huybrechts midts dat den advocaet Mr. Maximiliaen ende Joe Marie DE
SCHEPPERE hun van hoirije hebben laeten versteken in onse wettelicke ghebannen vierschaere
volutairelick met het branden van twee distincte ende eene derde superabondante kersse te coope
hadden gheveylt onder andere goederen de naerschreven partijen van lande begrepen onder den 2de
ende den 4de coop. Dronghen wijnghelt 4 sch. gr. namentlick een partije landts ghenaempt het
vaentken groot 230 roeden oost de straete west den eerweerden heere prelaet van Dronghene in
pachte ghebruyckt bij Gillis VAN HOOREBEKE wesende lalandt belast met drij haelster ende 2
achtelijnghen evene wijnghelt 4 sch. gr.
...
...
26ste jan. 1680
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Staten van goed en wettelijke passeringen (1678-1680)
Pieter GOETHALS fs. Pieters ende Janneken AERTS fa. Jans
fo 124v
beede overl. Dronghene op den wijck van Barelvelde
K.: Jan ende Pieter GOETHALS beede soverleden kinderen
V.P. Jan DANEELS in huwelijck hebbende (opengelaten) ende de ghemeene hoirs van wijlent
V.M.: Sr. Pieter AERTS fs. Jans voornompt in de qualiteyt van respectiven oom,
Gronden van erfven mette huysijnghen boomen ende cattheylen daerop staende de weesen
toecommende vuytten hoofde van heurlieder vaeder als van sijnder sijde ghecommen
Dheelft deurgaende van een behuysde hofstede in Dronghene op den wijck van Barelvelde groot
over de ghemelde heelft 100 roeden oost Pieter VAN ASPER mette wederhelft
Noch dheelft deurgaende van 300 roeden meersch in Dronghen alsnu ten deele bosch waervan
dander heelft toecomt Martijnken GOETHALS
Item een partije saylant ghenaempt den grooten peerdebulck groot 666 roeden
Dheelft deurgaende (danof dander helft toecompt den voorseyden DANNEELS causa uxoris) van
eene partije meersch gheleghen in den puttemeersch groot 170 roeden
Gronden op de weesen ghesuccedeert ende ghecommen van hunne moeder
Een partijken lants in Landeghem ghenaempt het lijfcoopstucxken groot een half ghemet
Gronden van erfven staende huwelijck vercreghen. Een partijken meersch in de prochie van
Landeghem in den puttemeersch groot 280 roeden ghecommen bij coope van Jan AERTS.
Gheeraert AERTS broeder van halfven bedde van de weesen . . .
17de maerte 1679
--------------------------------------------------Compareerde voor mij Pieter DE SADELEER notaris royael tot Ghendt
fo 125v
ende tot het exercitie van dien gheadmitteert bij den coninck in sijnen priveen raede tot Brussel
present de ghetuyghen in persoone Joe Marie VAN HECKE wdwe van Jan NECHELPUT trecht
tot naerschreven goederen vercreghen ten sterfhuyse van dheer Pieter VAN HECKE erfachtich
greffier der indaegijnghe deser stede bij vercavelijnghe onder de letter D ghepasseert voor
Schepenen van ghedeele den 8ste jan. 1674 welcke comparante kende lidde ende verclaersde midts
desen ter goeder trauwen vercocht thebben aen Sr. Hermes DE POTTERE fs. Guille coopman de
naervolghende goederen te weten drij partijen ligghende neffens elckanderen landt meersch ende
bosch wesende binnen de prochie van Dronghene tsamen groot 1025 roeden en half . . .
Ghevende procuratie speciaele ende irrevocable aen Gillis DOBBELEERE omme over ende vuyt
haerlieder naeme te gaen ende compareren voor alle hoven jugen ende wetten ende heerelicheden
daervan ende daeronder de voorseyde goederen sorteren . . . . . .
3de ougste 1680
--------------------------------------------------Omme dies wille dat ghij Pietronelle HYDE fa. Marten audt ontrent drij ofte fo 127
24 jaeren ende gheboren binnen deser prochie u soo verre hebt vervoordert van op den 19de july
lestleden wesende vrijdach smorghens ontrent den 10 hueren in den hof van Jan BOCKAERT
tavernier in de valcke bij wie ghij als dienstmaerte woonachtich waert, ghebaert hebbende een
kindeken gheweest sijnde een dochterken ende tselve levende wesende de kele in te dauwen ende
ter doodt te bringhen sonder te vooren ghedoopt te sijne ende tselve daernaer te legghen in uwen
coffer tot sondaechs smorghens gheweest sijnde den 21ste july als wanneer ghij tselve hebt
ghedolfven in den hof van den voornomden BOCKAERT . . .
...
condemneren u bij desen ter causen van de delicte ten processe vermelt ghexecuteert te worden
mette coorde datter de doodt naer volght, confisquerende alle uwe goederen sij leenen ofte erfven
sheeren proffijte
...
...
6de ougste 1680
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Janneken DE WULF fa. Pieters wdwe van Philips
fo 127v
ICKET dewelcke vercocht heeft aen Joe Marie DRUWE wdwe van Joos VAN HAMME die alhier
present bekende ghecocht thebben een partije landts ghenaempt den dierecoop ligghende binnen
de prochie van Dronghene aenden keyscant groot 730 roeden suyt den selven keyscant west dhoirs
Joos DE WULF noort Laureyns VAN HUFFELE niet belast dan met twee meukens twee deelen
haelsters ende tsesde deel achtelincx evene tsiaers anden heer marquys van Deynse ende met het
3de van een losselicke rente van 2 £ 7 sch. 6 gr. tsiaers den penninck 16e in proffijte van de wdwe
van den capitain DE NEVE mits dat dander twee deelen moeten betaelt worden bij Gillis VAN
HOOREBEKE thuwelick hebbende Elisabeth DE WULF ende Pieter ICKET ghetrauwt met
Joosijne DE WULF . . .
...
...
8ste meye 1680
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Staten van goed en wettelijke passeringen (1678-1680)
Ampman Burchmeester ende Schepenen der prochie ende ghemeene
fo 128v
vierschaere van Dronghene als oppervoochden van de respective weesen van BRAEM ende Jan
VLERICK fs. Jans op tvertooch per requeste aen ons ghedaen van weghen de wdwe van Jan
BRAEM ende Gillis BRAEM deelvoocht over de weesen midtsgaders de wdwe Jan VLERICK
moeder ende voochde van Louys VLERICK haeren sone te kennen ghevende dat sij ghenootsaect
sijn gheweest an te gaene den contracte danof den teneur hiernaer volght van worde te worde.
Alsoo proces gheresen was voor de weth van Dronghene tusschen de wdwe Jan BRAEM ende
Gillis BRAEM soo sij agieren heeschers ter eender sijde ende de wdwe Jan VLERICK fs. Jans
verweerdere ter andere ghesproten vuyt cause van diverschen ontfanck bij den selven VLERICK
gheduerende sijn leven ghehadt van diverssche poinctynck rollen . . . 22ste meye 1680
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven DE JAGER fs. Adriaen welcken comparant
fo 132
bekende ontfanghen thebben van Jan HYDE fs. Martens de somme van 64 £ gr. waervooren hij
tsijnen proffijte beloft te betaelen een rente van 4 £ gr. tsiaers den penninck 16e die inganck nemen
sal metten passeren van desen ende voor t'eerste jaer vallen ten ghelijcken daege 1681 ende alsoo
voort tot de lossijnghe van diere . . . . . . In zeker ghestelt bij vorme van eene staende ende
blijvende zeker een partije meersch groot 1002 roeden gheleghen in de laecke zuyt daeran gelant
Albijn DE VILAIN west de lasarije ende Jor Jacques BORLUYT
...
Pieter VERBAERE ghetrauwt met Vijntien DE JAEGER
...
3de july 1680
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Marie VAN HAUTE wdwe van Gillis DE BUCK fo 171v
te kennen gevende hoe dat sij vercocht heeft aen Frans MESTACH een behuyst hofstedeken met
een stucxken landt groot tsamen 200 roeden suyt west de wdwe Jacques VAN DE KERCHOVE
noort den voornomden MESTDACH oost den helshouck dries ende dat op de conditie dat sij
comparants van de voorseyde hofstedeken ende landt sal worden ontgoet ende onterft ende dat den
selven MESTACH daerinnen sal worden gegoet ende gheerft met de solemniteyten daertoe
noodich ende gherequireert . . .
...
...
6de maerte 1680
--------------------------------------------------Compareerde voor Bailliu ende Laeten van de heerlichede van scoyers leen fo 172
haer bestreckende binnen de prochie van Dronghene competerende de chatreusen eertijts buyten
ende nu binnen Ghendt in persoone Pieter COCHUYT fs. Pieters ten sterfhuyse van den selven
sijnen vader sittende alsnoch in baeten den commeren welcken comparant verclaerde vercocht
thebben aen Mr. Pieter GOETHALS advocaet in den raede van Vlaenderen, een huys stede ende
erfve gestaen ende gheleghen binnen de prochie van Drongen op de veerstraete aen deen sijde
gehuyst Gillis CORNELIS ende ter ander dhoirs van Geert VAN DE VOORDE met een bomgaert
ande hof daermee gaende
...
...
...
3de july 1680
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Guille HYDE curateur gecommiteert ten vagen fo 173
sterfhuyse van Lieven DE RUYTER te kennen ghevende hoe dat hij in sijn qualiteyt in vierschaere
heeft vercocht aen dheer Joos VAN NIEUWENHUYSE dhelft van 62 roeden en alf meersch danof
dander helft competeert Adriaen VERLEYEN gelegen in den hoogen bulck oost west ende noort de
wdwe Arent VAN NIEUWKERCKE ende dat ingevolge van de conditien van de vercoopijnge
versoeckende dies volgens van de vercochte partije ontgoet ende onterft te worden ende dat den
selven NIEUWENHUYSE daerin sal worden gegoet ende geerft . . . 5de juny 680
--------------------------------------------------Amman Burgmeestere ende Schepenen der prochie ende gemeene
fo 174
vierschaere van Drongen doe te weten dat in gebannen vierschaere Lieven DE JAEGER ende
Pieter DOBBELAERE als voochden van de weesen van Joos DOBBELAERE te coope geveylt
heeft a la hauche meerst biedende de naesten met het branden van drij distincte keersen van 14
daegen tot 14 daegen dhelft van een partije meersch groot int geheele 1002 roeden waervan dander
helft competeert den voornomden JAEGER, gelegen binnen dese prochie in de laecke met de
catheylen behoudens pachters recht suyt Albijn DE VILAIN west de lasarije ende Jor Jacques
BORLUYT, belast aen den marquis van Deynse . . .
...
21ste febr. 1680
---------------------------------------------------
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Erfenissen, renten, klachten met tafel (1697 1700)
Anschauwt bij Schaut ende Leenmannen van de Leenhove van den
fo 12
erfachtighen heere van Dronghen mitsgaders Ampman Burchmeestere ende Schepenen van de
ghemeene vierschaere ten overstaen van Mr. Pieter DHAENENS chirurgijn deser prochie het
doode lichaem van Frans LIJBAERT voerman van Vynckt ghevonden op de straete ende
ghetransporteert binnen de herberghe genaemt de floncke ende naer visitatie bevonden het
lichaem doorschoten te sijn met zaet onder de rechter hooghe dat het selve zaet is gepenetreert
tot inde hersenen het gonne hem de doot heeft gecauseert
...
26ste july 1697
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Anthone CUYPERS officier deser heerelickhede 35v
machtich bij procuratie over dheer ende Mr. Livinus Franciscus ODEVAERE curateur
gecommiteert ten vaegen sterfhuyse van Jan VAN DE VELDE ende Joorijntken DOBBELAERE
sijne huysvrauwe den welcken in onse handen exhibeerde seker briefven van vercoopijnghe
ghedaen bij den curateur voor Ampman Burchmeestere ende Schepenen van de lande ende
Baronnie van Nevele in date 22ste jan. 1697 . . .
...
22ste jan. 1698
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Gillis DOBBELAERE machtich bij procuratie
fo 44v
over Sr. Guile CRUL gepasseert voor den notaris Frans DURIEU op den 25ste febr. 1698 welcken
comparant mandant hem verclaerde te stellen als seker ende borghe inghevolghe de selve procuratie
danof den inhauden hiernaer volcht van woorde te woorde. Compareerde voor mij Frans DURIEU
notaris publicq tot Ghendt residerende present de ghetuyghen onderschreven in persoone Sr. Guile
CRUL brauwer binnen de stad Ghendt welcken comparant verclaerde te geven last ende procuratie
special irrevocabel aen Gillis DE DOBBELAERE omme over ende vuyt scomparants naeme te
compareeren voor de weth van Dronghen ende hem comparant te stellen als seker ende borghe over
Beernaert VAN DER MEULEN woonende inde voornomde prochie ende dat tot concurrentie van
50 £ gr. eens . . .
...
26ste febr. 1698
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Christiaen VAN DEN KERCHOVE greffier deser
fo 96
prochie curateur gecommiteert ten vaegen sterfhuyse van Jacquemijngen DE VREESE wdwe
van Gillis DE KEUCKELAERE te kennen gevende dat hij in de voornoemde sijne qualiteyt
in onse wettelicke gebanne vierschaere met het branden van twee distincte ende eene super
abondante keerse te coope geveylt heeft een partijken lants gelegen achter de floncke groot
150 roeden noort oost dhoirs Marten MINNE suyt Guile DE KEUCKELAERE west dhoirs
Pieter VAN HAECKE belast aenden marcquys van Deynse . . .
5de nov. 1698
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter TIERENTEYT ende Jaspard DOBBELAERE
fo 103v
met hem Joosijntgen TIERENTEYT sijne huysvrauwe welcke comparanten verclaerden ontfanghen
thebben van Joe Joanne VAN DEN EECHAUTE wdwe van Sr. Guille AERTS de somme van
83 £ 6 sch. 8 gr. in goeden gevalueerden permissie wisselgelde dienende haer dese voor absolute
quitantie sonder van andere te moeten doceren voor welcke somme zij beloven te gelden eene
...
...
...
rente van 4 £ 3 sch. 4 gr. tsjaers den pennijnck 20
In zeker gestelt bij vorme van eenen blijvende zeker een haerlieden behuysde hofstede schuere
stallen ende boomen daermede gaende bij hemlieden ghebruyckt gheleghen binnen de prochie
van Vinderhaute groot mette landen 517 roeden daeraen gelant het capelrije landts van Ste
Michiels suyt Mevr. Van Vinderhaute west de straete ende noort Jacques VAN DE KERCHOVE
ende Jan MELIS wesende vrij eygen goet
...
...
31ste oct. 1698
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Frans MESTDACH Burgmeester deser vierschaere
fo 135v
machtich bij procuratie over de wdwe ende hoirs Pieter DOBBELAERE den welcken ingevolge
van den voorenstaende brieven van vercoopijnghe over sijne mandanten verclaerde vuyt erfve te
gaen van het partijken bosch daerbij vermelt met consente dat den cooper daerin soude worden
gegoet ende geerft. Dienvolgende hebben Burgmeester ende Schepenen voornoemt den comparant
over sijne mandante tsijnen versoecke daervan ontgoet ende onterft ende den voorschreven
Pieter VAN HUFFEL cooper van diere alhier present met sijnen dancke daerinne gegoet ende
geerft omme bij hem gebruyckt te worden
...
...
26ste maerte 1699
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Erfenissen, renten, klachten met tafel (1701 1711)
Anschauw ghedaen bij Schaut ende Leenmannen van den leenhove van
fo 23
Dronghene mitsgaders Ampman Bailliu Burgmeester ende Schepenen van de gemeene vierschaer
van Dronghene van het doode lichaem van Jan Baptist CORNELIS fs. Joos out ontrent de sesthien
jaeren den welcken op den 8ste july 1701 inden morgenstont sittende van vooren op eenen waegen
commende van Deynse naer Ghendt van de selve waegen afgevallen is ontrent de keete jurisdictie
deser prochie ende gecommen sijnde sonder eenige quetsure van den selven waegen ofte peerden
tot binnen het durp deser prochie in de herberge genaemt den vergulden appel is aldaer naer langen
tijt geweest sijnde gevallen in een qure lichte waerin hij gebleven ende gestorven is ende naer
visitatie van het selve lichaem bij Schaut Leenmannen Bailliu ende Schepenen voornoemt gedaen
ten overstaen van dheer ende Mr. Lucas DE SOMMER docteur in de medecijnen ende Mr. Pieter
DHAENENS Chirurgijn deser prochie hebben bevonden het lichaem sonder eenighe contusien
breucken ofte quetsuren
...
...
...
9de july 1701
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Gheert SCHELSTRAETE fs. Pieters onsen
29v
medegeselle in wette te kennen gevende dat Marie SCHELSTRAETE sijne dochter haer heeft
begeven om te worden begijntgen in het begijnhof van Ste Elijsabeth binnen Ghendt de welcke is
omme de claredijnghe van haeren staet te aenveerden ende alsoo het selve niet en can geschieden
sonder alvooren voorsien te sijn van eene titel van 6 £ gr. tsiaers volgens d'ordonnantie van het
selve begijnhof soo ist dat den comparant omme daeraen te voldoen verclaerde te gelden ende
jaerlicx te betaelen ten proffijte van de voornoemde Marie SCHELSTRAETE eene rente van 6 £
gr. tsiaers den penninck 20 haer leven lanck geduerende . . .
...
De voornoemde rente wort beset ende gehypotecquiert op een partije lants genaemt den kelsput
groot vier gemeten gelegen op den wijck van alewijn noort ende oost de kelsputten suyt Jan
DOBBELAERE west den meulenwech . . .
...
26ste 7bre 1701
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Joe Catharine MARTIN wdwe van Augustijn
fo 49
VALKGRAVE in sijn leven Mr. chirurgijn binnen de stadt Ghendt de welcke verclaerde haer te
stellen seker ende borghe voor Pieter MARTIN haeren broeder schoolmeester aldaer totter somme
van 300 guldens tot securiteyt van den disch ende aermen deser prochie in cas de selve met de
kinderen van haeren broeder quamen belast te worden . . . . . .
11de jan. 1702
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Janneken VAN MOORTELE wdwe van Joos
fo 49
SCHELSTRAETE fs. Geerts de welcke bekende vercocht thebben aen Olivier LIPPENS fs.
Dominicus een huyseken staende op cheyns van den heere op den wijck van luchteren noort de
straete suyt west Adriaen VILAYS belast met drij hinnen tjaers in proffijte van den erfachtighen
heere van Dronghen . . .
...
...
14de jan. 1702
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter VAN HUFFEL officier deser prochie den fo 65
welcken exhibeerde seker letteren van decrete gewesen voor Burgmeester ende Schepenen den
22ste maerte 1702 in proffijte van den heere marcquys van Deynse ende tot laste van de goederen
van Jan VAN DER STICHELE alhier gesien ende gelesen ende waernaer gerefereert wort doende
bevel vuyt crachte van de clausulen daerinne geinsereert tot onterfvenisse van een alf gemet in
twee ander gemeten genaemt d'aude weede west den kerckwech van Dronghen oost Pauwels
KIECKEPOOT belast met twee alsters twee achtelijngen evene tsaers verachtert tsedert de jaere
1695 danof cooper bedegen is Gillis DOBBELAERE voor de somme van 2 £ 5 sch. gr. boven
de conditien. Dienvolgende wiert den comparant van justitie weghe daervan wel ende wettelijck
onterft sonder prejuditie van elcx recht
...
...
24ste meye 1702
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan SCHELSTRAETE fs. Pieters hauder bleven fo 83
ten sterfhuyse van Janneken VAN DE WALLE sittende in baeten ende commeren welcken
bekende ende verclaerde wel ende ter goeder trauwen vercocht thebben aen Anthone VAN DE
WALLE fs. Anthone dheelft onverscheeden ende onverdeelt van een partijken lants gelegen in
Drongen genaemt de loykens wanof d'ander heelft competeert Joos VAN DE WALLE groot in
erfven 200 roeden oost het loystraetgen suyt Sr. Joseph VAN HAMME west Laureyns VAN
DER STICHELE noort Gillis DE SMET . . .
...
21ste febr. 1703
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Ten versoucke van Lievin VAN DE FOREESTE soo heeft den ampman
fo 100
interdictie ghedaen van niet te staen over eenighe belastijnghe noch alienatie van de goedijnghen
competerende Wouter DE SCHUUTERE hem toecomende bij versterfte van Lievin DE
SCHUUTERE ende zijnen wijfve, Carel DE BUCQ noch van Margriete DE SCHUUTERE
huusvrauwe was van Jan DHONT, ofte anderssins hem toebehoorende. Ten zij eerst Joe Joosijne
DE SCHUUTERE (scuuters) wdwe van Wouter VAN DE FOREERSTE, metsgaders Lieven
VAN DE FOREESTE, Andries DE WULF, Pieter WEWAERE voocht van Adriaen VAN DE
FOREESTE ende zijn voldaen van huerlieden contingent van zulx als hij hemlieden tachter ende
resterende es van pachte van goede . . .
...
15de juny 1581
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jacob VAN DE MOORTELE als vader ende voocht
fo 100
van Barbelken VAN DE MOORTELE zijne dochtere, te kennen ghevende hoe dat tvoornomde
Barbelken toebehoort bij den overlijden van Jehanne BOENS haere grootmoeder de somme van
24 £ 10 sch. 6 gr. die hij comparant kende onder hem thebben . . . . . . 100 roeden lants
gheleghen in baerlevelde ghenaemt den elsbilck zuyt west dhoirs van Gheerolf VAN DE
GHEHUCHTE ende oost dhoirs van Jacob VAN LOKENEN . . .
22ste juny 1581
--------------------------------------------------Alsoo Mathijs DE PAU ghecocht heeft zeker hofstede groot drie ghemeten fo 102
ende 400 roeden lants wijlent toebehoort hebbende Jooris DE WEERT tsamen voor de somme van
88 £ 15 sch. gr.
...
...
...
29ste july 1581
--------------------------------------------------Ghehoort trapport ghedaen van weghen Jan ende Gheerolf DE VREESE
fo 102v
fs. Pieters als voochden van de weesen van Zegher DE VREESE fs. Pieters ende op alles gheledt
hebben de zelve voochden gheauthoriseert om te vercoopen ende vut erfven te gaen vuter naeme
van de weesen van huerlieder portie van zeker behuysde hofstede groot 500 roeden gheleghen in
de schuyterstraete in de prochie van Dronghene ghehouden van den heerlichede van Vinderhaute
ende van een meersch gheheeten den brandenbilck groot 400 roeden ende daerin te goeden ende
erfven Loys VAN OVERWALE
...
...
4de ougste 1581
--------------------------------------------------Ten zelven daghe es ghecompareert Denijs CLAUTIER Ampman, als curateur
fo 104v
van tvague sterfhuys van wijlent Jan DOBBELAERE fs. Gillis omme de goedijnghe te vercoopen
de pennijnghen danof tontfanghene ende voorts alles te doene zoot behoort present Schuyter,
Dobbelaere ende Dobbelaere . . .
...
...
8ste sept. 1581
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DE PAPE doude de welcke wettelic heeft
fo 104v
ghegheven Lipken DE PAPE bastaerde zone van wijlent Jan DE PAPE bij vorme van testamente
twee bulcxkens lants groot 555 roeden den voorsten ghenaemt den mostgaverbilck ende den
achtersten den reytbilck gheleghen binnen de prochie van Dronghene zuyt oost commende aen
sheeren strate west Caerle DE KEYSERE ende de kinderen VAN DE GHEHUCHTE ende noort
de kinderen van Willem VAN KERREBROUCK de voornomde bilcken ghecommen bij coope
van Gillis GOETHALS ende daerna bij successie up Margriete GOETHALS zijne dochtere
huysvrauwe was van Willem DE VREESE ende daernaer bij verhoorzatinghe van wijlent
Gheerolfvijne DE VREESE (svreesen) in haer levene moeder van den voornomden Jan DE PAPE
Mayken DE REYTERE (sreyters) comparants huysvrauwe . . .
25ste juny 1581
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter LIEBAERT als voocht van de weesen
fo 105v
van Segher VAN DER ZOCHELT de welcke verclaerde vercocht thebben an Charles DE PAPE.
fs Jans die te desen medecomparerende kende van ghelijcke ghecocht thebbene een bunder lants
ghenaemt boven hove oost ende zuyt de chartreusen ende zuyt west dhoirs van Zegher VAN DER
ZOCHELT ende dat voor de somme van 40 £ gr. ghereets ghelt de welcke hij vercooper van zijnen
cooper kende ontfanghen te hebben . . .
...
...
Soo hebben wij Denijs CLAUTIER als Ampman Zegher HYDE, Pieter DE SCHUTERE, Jacob
DE DOBBELEERE ende Jacob VAN OOTEGHEM als Schepenen dese presente gheseghelt elck
met onsen propren zeghele. Actum den 25ste augusti 1581
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Compareerde voor meyere ende mannen van Leene van den hove van
fo 106v
Vinderhoute Joos DE PAPE, Lieven DOBBELAERE, Jan VAN WIJCHUYS en Lievin BUYSSE
elck ter causen van heurlieder respective huysvrauwe te desen present de welcke verclaerden
vercocht thebben an Loys VAN OVERWALE twee ghemeten en half, danof de twee ghemeten
lants ghehouden zijn van den Grave van Vlaenderen gheleghen in Dronghene an tvlienderken
oost tclooster van Dronghene ende west Margriete VAN OOTEGHEM. Ende thalf ghemet es
meersch ghehouden van den heere van Vinderhaute west den dam ende noort de hofstede van den
voornomden VAN OVERWALE
...
...
15de sept. 1581
--------------------------------------------------Andries CORNELIS fs. Andries overl. Dronghene voor juny 1581
fo 108
ende Jacquemijne DE WEERT (sweerts) overl. Dronghene voor juny 1581
K.: Neelken CORNELIS
V.P.: Wauter CORNELIS en V.M.: Franchoys VAN DER NIEUWERSTADT
In de presentie van Zegher YDE ende Willem DE VREESE vrienden ende maghen
Dese weese competeert 200 roeden lants gheleghen in tvlienderke bij den vader ende moeder
gheconquesteert ende ghecocht jeghens Roelijne YDE fa. Gheerolfs west ghelant Mayken
CORNELIS zuyt den deynschen wech ende noort den heer van Dronghene. Item competeert noch
de weese deen heelft van een stick lants groot 250 roeden gheleghen anden vlienderpael comende
van haeren vader ghemeene ende onverdeelt met Jan DE CLERCQ zuyt dhoirs Jan DE
SCHUUTERE west den wech noort Gheerolf VAN OOTEGHEM . . .
13de july 1581
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Loys DE KESELE ende Loys DE WAGHENAERE
fo 109v
met Cornelia DE KESELE (skesels) zijne huysvrauwe de welcke kenden ende verclaerden zonder
fraude vercocht thebben Zegher YDE een ghemet lants gheleghen in twee sticken deen groot 100
roeden daerment noemt ten dooden manne noortoost ghelant dhoirs van Maximiliaen CORNELIS
ende zuyt den wech naer Nevele ende de 2de partie groot 200 roeden gheleghen tusschen beede de
zombeken zuyt den deynschen wech oost ende west Zegher ende Willem YDE de twee voornomde
parcheelen ghemeene ende onverdeelt met Joos ende Hansken DE KEZELE. Desen coop es
ghedaen voor de somme van 11 £ gr. vrij ende zuyver ghelt te betalen ten daghe van de erfvenesse
ende naer de behoorelicke kercgheboden van den voornomden goede . . .
6de oct. 1581
--------------------------------------------------Ampman Burrchmeester ende Schepenen van Dronghene ghehoort trapport fo 113
themliedenwaerts ghedaen bij Gillis DE DOBBELEERE hemlieden medegheselle in wette ende
Emont DE BUCQ als voochden van de weesen van Gheerolf DE MEYERE ende op alles gheledt
hebben de zelve gheauthoriseert omme over de zelve weesen vut erfven te gaene van een partije
lants groot een ghemet 50 roeden ghenaemt de mijleecke gheleghen an luchteren cautere oost Jan
MEERE ende dander zijde dhoirs Jan HUTZEBAUT om mette pennijnghen daervan procederende
te betalen de schulden van den sterfhuyse
...
...
lesten nov. 1581
Ten zelven daghe de voorschreven voochden onterft ende daerinne gheerft Charles DE PAPE,
desen coop es ghedaen omme de somme van 16 £ gr. . . .
...
lesten nov. 1581
Lucas HYDE in pachte houdende zeker hofstede met een partie lants wijlent fo 113v
toebehoort hebbende Lievin DE BUCK fs. Lievins . . .
...
1ste dec. 1581
Ten zelven daghe heeft hem gheconstitueert als zeker ende borghe Joe Clara DE BUCK (sbucx)
wdwe van Jan DANINS, Denijs CLAUTIER over de lichtinghe van 5 £ 5 sch. gr. die hij kent
ontfanghen thebbene
--------------------------------------------------Ampman ende Schepenen van de prochie van Dronghene als oppervoochden fo 115
ghehoort trapport themliedenwaerts ghedaen van weghen de voochden van de onbejaerde weesen
van Lievin TEMMERMAN fs. Jans hebben de voochden gheauthoriseert om te vercoopen ende
vut erfven te gaene van een ghemet lants gheleghen up den cautere oost het crayestraetkin ende
zuyt Jacob DOBBELEERE ghehouden van den Grave van Vlaenderen ende daerin te goeden ende
erfven den voorseyden Jacob DOBBELAERE ofte andere diet behooren zal behoudens van alles
te doen dies versocht zijnde ende dienvolghende es daerionne gheerft den zelven DOBBELAERE
naer costume, desen coop es ghedaen omme de somme van 12 £ gr. Actum den 29ste dec. 1581
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Ampman Burchmeester ende Schepenen van Dronghene up trapport
fo 115v
themliedenwaerts ghedaen van weghen Lievin TEMMERMAN ende Pieter VAN DE VOORDE
als voochden van Gheerken VAN POUCKE fs. Zeghers hebben de voochden gheauthoriseert om
te vercoopen ende vut erfven te gaen deen heelft van een hofstede gheleghen op den varentdriesch
groot int gheheele een ghemet ende daerin te goeden den cooper ofte nalinc zoot behoort omme
metten pennijnghen daervan te procederen ende betalen zekere schulden als beter ghedaen dan
ghelaeten
...
...
...
15de maerte 1582
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Johanne HUTSEBAUT wdwe van Heindric
fo 115v
VAN DAMME dewelcke omme de goeden ende ghetrauwen dienst metsgaders de goede jonste
ende affectie die zij is draeghende tot Calleken haer jongste dochter heeft deselve ghegheven ende
thaeren proffijte wettelic upghedraeghen haere meubelen ende catheylen . . 18de april 1582
--------------------------------------------------Compareerden in persoone Jan LANCSWEERT over hem zelven metsgaders
fo 116
als voocht van de kinderen van Gillis LANCSWEERT zijnen broeder was ende Zegher VAN DER
DONCT in huwelick hebbende de wdwe van den voornomden Gillis LANCSWEERT oock voocht
van de zelve kinderen te kennen ghevende hoe dat zij in vriendelicke veraccordeert zijn nopende de
successie bij den overlijdene van Gheerolf LANCSWEERT der weesen oom ende den voornomden
Jan LANCSWEERT over hem zelven als broeder van den voornomden Gheerolf, te wetene dat Jan
LANCSWEERT tsijnen profijte ende laste neemt alle de baten den emolumenten den sterfhuyse
anclevende zoo hij oock anveert alle den commer . . .
...
Gheerolf LANCSWEERT der weesen grootvader overleden sorterende onder de heerelichede van
...
...
5de april 1582
Nevele
(SVG 11de dec. 1572) . . .
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Matheus OSTE fs. Eloys met Lievijne
fo 118v
DE KESELE (skesels) zijne wettelicke huysvrauwe de welcke verclaersden zonder fraude vercocht
thebben tot proffijte van Hansken ende Pierken LANCSWEERTS fii Pieters een erfvelicke losrente
van 20 sch. gr. tsiaers den penninck 16e vallende jaerlicx telcken 1ste febr. . . .
...
Welcke rente de comparanten wettelick beset gheipotequiert ende gherealiseert hebben up een stick
lants groot 800 roeden gheleghen up den capelackere zuyt ende west de weesen van Jan DE SMET
oost dhoirs van Jacob DE VRIENT ende noort de kinderen van Willem DE VREESE. Item noch
up een partie meersch gheleghen bij Ooteghem dam groot 800 roeden west het clooster van
Dronghene zuyt de bagijnen van Ste Lijsbetten ende noort Jacob HUERIBLOCK ghelt 9 halsters
ende een half halster evenen van lootghelde 4 dnrs parisis tsiaers . . . 30ste maerte 1582
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Lowijs ASAERT als vader ende voocht van
fo 119v
Janneken zijn dochter metsgaders Jan VELGHE als deelvoocht over Gheert WILLEMS fs. Bazijns
over zijne moedere ende Waulter DE SCHOTELAERE over hem zelven de welcke verclaersden
vercocht thebben an Gillis NEVEJANS een meersch groot 200 roeden ghenaemt de bucht te
Dronghene over het veer hem toecommende bij successie van Cathelijne DE SCHOTELAERE
(schotelaeren) huysvrauwe was van Gheerolf LEGIERS . . . . . .
30ste maerte 1582
--------------------------------------------------Ten selven daghe compareerde in persoone Pieter DE CARPERE de welcke fo 120
heeft hem gheconstitueert als zeker ende borghe over Bauwen VAN BUZELE voor de lichtinghe
van 10 £ 10 sch. gr. eens, rustende onder Gillis VAN BUZELE competerende Pierken ende . . .
VAN BUZELE tselfs Gillis weesen die hij hadde bij Joosijne LANCSWEERTS fa. Pieter
--------------------------------------------------Pieter GOETHALS ende Margiete BULTINCK
fo 120v
beede ter zaligher memorie overl. Dronghene voor 1582
K.: Hans, Tanneken, Vynken ende Pierijnken GOETHALS
V.P.: Pieter GOETHALS ende V.M.: Pieter BULTYNCK
Een behuysde hofstede gheleghen te halewijn
Joos HUTSEBAUT ende Jan KELLIJNS elck ter causen van huerlieder huysvrauwen der weesen
zusters renunchieren huerlieder portie ende contingent
...
...
30ste maerte 1582
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Ampman ende Schepenen van Dronghene saluut doen te wetene dat Denijs fo 121
CLAUTIER Ampman ende als curateur over tsterfhuys van Jan DOBBELEERE fs Gillis ende
Johanne DE GRAVE (sgraven) zijne huysvrauwe vercocht is gheweest ten versoucke van de
ghemeene crediteurs bij subhastatie naer de behoorelicke kercgheboden danof overleden de
naervolghende goedinghen ende gronden van erfven . . .
...
...
...
Eerst deen heelft van een behuysde hofstede gheleghen bij de kercke van Landeghem groot met
een ghemet lants daeran ligghende 800 roeden oost Margriete GOETHALS fa. Pieters wdwe van
Andries COCHUUT zuyt het kerckestraetkin west den wech naer Meerendre ende noort Willem
VAN DRIESSCHE ende an tvoornomde ghemet es ghelandt oost Roelant VAN MALDEGHEM
zuyt Margriet GOETHALS west den voornomden DOBBELEERE ende noort dhoirs Adriaen
VAN RIEBEKE. Item noch dheelft van 250 roeden meersch ligghende in de deselve prochie van
Landeghem oost den cautere zuyt Cornelis HEYMAN west de calene ende noort Isabelle DE
LEERSNIJDERE (sleersnijders) Al de partijen commende van de sijde van Johanna DE GRAVE
(sgraven) huysvrauwe was van den voornomden Jan DOBBELAERE
...
...
Zijn bleven als leste verhoogher up Joos VAN HOUCKE voor de somme van 49 £ 5 sch. gr.
Es noch vercocht tvierde van hofstede ligghende te baerlevelde met de wdwe Gheerolf DENIJS
ende dhoirs Jacob DE RAVE groot een bunder met een sticxken lants daerneffens gheleghen zuyt
Jan BULTINCK noort Franchoys VAN REDICHOVE ende west de straete vercocht ende
bleven up den voornomden Joos VAN HOUCKE
...
...
6de oct. 1581
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Aldegonde DE VREESE (svreesen) fa. Ghiselbrecht
fo 122
oudt ontrent 75 jaeren onghedeghen ende blent wesende van ghezichte nemaer wel zijnde bij
haeren goeden verstande ende memorie de welcke voor haer onderhoudenesse ende alimentatie
haer leven lanc gheduerende zieck ende ghesont verclaersde ghegheven thebbene ende gheeft bij
desen metten waermer hant tot proffijte van Gheerolf DE VREESE fs. Pieters haeren neve zulck
goet meuble ende immeuble als zij nu heeft . . .
In recompense van welcken den voornomden
Gheerolf DE VREESE belooft Aldegonde zijne moye te onderhouden ende doen onderhouden
haer leven lanck gheduerende . . .
...
...
19de juny 1582
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Matheus OSTE fs. Eloys de welcke verclaersde fo 122v
vercocht thebben de weesen van Joos DOBBELEERE fs. Joos een erfvelicke rente van 30 sch. gr.
tsiaers losselicke den penninck 16e vallende jaerlicx telcken 1ste dach van meye . . . . . .
Den comparant heeft de rente wettelick versekert met een stick lants groot twee ghemeten oost
Pieter DE SCHUTERE noort de kinderen van Willem DE VREESE . . .
10de juny 1582
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Adriaene VAN POUCKE wdwe van
fo 123v
Jan DE BRUNE met Hans DE BRUNE haeren zone de welcke verclaersden ontfanghen thebben
van den eersamen Augustijn VAN HUERNE de somme van 10 £ gr. eens . . .
. . . de
comparanten hebben de voornomde rente beset op een hofstede bij den gapaert noort den herwech
zuyt den voetwech met een bulcxken daeranne tsamen groot een half ghemet. Noch een ghemet
commende noort ande comparanten hofstede anden varendriesch . . . 6de aug. 1582
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Waulter DE SCHUUTERE over hem zelven ende fo 125
Pieter VAN EECHAUTE, Cornelis DE BACKERE, Bauwen VAN DE VOORDE, ende Jan
DE SCHOEMAKERE elck ter causen van huerlieden huusvrauwe te desen mede comparerende de
welcke verclaersden vercocht thebben an Loys VAN OVERWALE een ghemet 25 roeden lants
ligghende bachten putkins goede oost Gheerolf BULTINCK zuyt wijlent den prelaet van Dronghen
ende noort Lievin PRIJSBIER
...
...
...
26ste april 1582
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Gheerolf LEGIERS de welcke verclaersde
fo 125v
vercocht thebbene Jan SPEECKAERT voor hem ofte sijnen vriendt alsulck recht ende actie als hij
Gheerolf LEGIERS heeft in een partie meersch gheleghen te Dronghene upt veer ghenaemt den
bucht groot ontrent 200 roeden metsgaders de bijlevinghe die hij bovendien daeranne heeft, zuyt
ende oost de leye west den heere van Dronghene ende noort dhoirs van Joos DE CLERCQ ende
dit voor de somme 18 £ gr.
...
...
27ste sept. 1582
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Jan DE RUYTERE overl. Dronghene baerelcautere voor oct. 1582
fo 126v
He.: Truye VAN HECKE
K.: Gheerkin ende Betkin DE RUYTERE (sruyters) = 15 jaeren
V.P.: Simoen DE RUYTERE ende V.M.: Lievin SUCAET
De weesen competeert een ghemet landts gheleghen in baerelcautere daer huerlieder vader vut
ghestorfven is, oost ghelant Jan DOBBELEERE, zuyt Maurus WIEME ende noort dhoirs van Jan
QUARICK, ander gronden van erfven gheconquesteert gheduerende huerlieder huwelick te weten
441 roeden en half lants gheleghen in een stick van 883 roeden gheleghen in den varentdriesch
noort de selve straete zuyt dhoirs van Pieter VAN DE MOORTELE ende west Jan SPEECKAERT
ghehouden van den grave van Vlaenderen. Item noch 36 roeden wesende deen heelft van een stick
gheleghen op baerlecautere oost tbovenschreven ghemet . . . . . .
8ste nov. 1582
--------------------------------------------------Compareerde Vynkin ALAERTS wdwe van Dominicus DE VLIEGHERE fo 128
verclaersde vercocht thebbene an Gheerolf DE VREESE fs. Jacobs een half ghemet lants ligghende
boven de hofstede van wijlent Lieven DE VLIEGHERE svercooperigghe zone en een hofstedeken
gheleghen bij den driesch te bassebeke groot 110 roeden danof twoonhuys hier te vooren bij den
viant verbrant is gheweest
...
...
...
6de dec. 1582
--------------------------------------------------Loys VAN DER STRAETEN ende Gheerolfvijnken DE VREESE (svreesen)
fo 128v
overl. Dronghene voor nov. 1582 beede dese werelt overleden
K.: Lievin, Magdaleene, Thuenijnken ende Janneken VAN DER STRAETEN
Voochden: Pieter CORNELIS fs. Michiels ende Lucas BRAET
De weesen competeert deen heelft deurgaende van een hofstede gheleghen binnen de vierheckenen
groot 75 roeden onverscheen ende onverdeelt metten voorseyden Pieter CORNELIS, danof het
woonhuys hier te vooren door den viant afghebrant es gheweest
...
12de dec. 1582
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Gillis DOBBELEERE fs. Pieters te kennen ghevende
fo 129
hoe dat hij voocht es van de weesen van Adriaen DE WEVERE bij Martijne DOBBELEERE zijne
huysvrauwe de welcke hebben 32 £ gr. die hanghen anden Schaut van Everghem over huerlieden
moederlick goet twelck Beatrice SLOCX nu wdwe van den voornomden Adriaen gheconsenteert
heeft den voornomde weesen te moghen heffene ende voor de upheve ende lichtinghe van 16 £ gr.
van de zelve pennijnghen metsgaders voor tcrois van dien naer advenant van den penninck 16e
innegaende date dese. Soo heeft hij comparant wettelick verobligiert zijnen persoon ende al zijn
goedinghen present ende toecommende ende bij speciale de voornomde penninghen wettelick
verkent up vijf ghemeten meersch gheleghen gheheeten den melcdam noort den melcdam zuyt
Bauwen DE MEYERE. Item noch een hofstede groot met de landen daer annex een bundere
gheleghen an luchteren driesch zuyt dhoirs Lievijne VAN COPPENOLE ende oost de strate . . .
...
...
...
8ste jan. 1583
--------------------------------------------------fo 129v
Den 20ste dec. 1582 es Lievin DE CLERCQ fs. Clays up tRapport van
Pieter DE CLERCQ zijnen voocht bij mijne heeren Amman Burchmeester ende Schepenen van
Dronghene gheemancipiert ende vut voochden ghestelt ende ghemaect zijn selfs omme van nu
voort zijn goet selve te moghen ontfanghen . . .
...
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Gheerolf VAN OOTEGHEM fs. Jacobs de welcke
fo 130v
verclaersde schuldich te zijn Laureins DE BACKERE fs. Jans inwonende poorter van Ghendt de
somme van 16 £ gr. reste van 32 £ gr. over den coop van een huuseken metten erfve in de holstrate
eertijts ghecocht bij Laureins VAN DRIESSCHE fs. Pieters jeghens den voornomden DE
BACKERE daeraf hij den coop overghenomen heeft . . .
...
20ste jan. 1583
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Lijsbette GALLE de welcke kende ende verclaersde
fo 133
vercocht thebbene Jacob VAN OOTEGHEM een stedeke gheleghen binnen de vierheckenen
daerment noemt de veerstraete groot 8 roeden commende met een waterganck tot op de leye oost
ende west Loys VAN OVERWAELE ende noort de voorseyde straete ghehouden van wijlent de
chartreusen
...
...
...
1ste juny 1583
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Compareerde in persoone Jan DENIJS als voocht van Hansken SEYS
fo 135
fs. Joos de welcke vut crachte van authorisatie hem verleent bij Ampman Burchmeester ende
Schepenen der stede van Deynze als oppervoochden van de zelve weesen in daten 6de april '83
onderteeckent J. COPERMAN hier ghesien ende ghelesen verclaersde vercocht thebbene Loys
VAN OVERWAELE eene hofstede ende meerschelken gheleghen in de prochie van Dronghen
binnen de vierheckenen, oost ande hofstede ghelant desen coopere zuyt streckende ande leye
west Pieter DE SCHUUTERE ende noort sheeren strate . . . . .
5de meye 1583
--------------------------------------------------Compareerde Bauduyn, Pieter ende Zegher VAN DE VOORDE ende den fo 136
voornomden Bauduyn VAN DE VOORDE als voocht over de weese van Marie VAN DE
VOORDE ende Joos DE SCHUUTERE met Margriete VAN DE VOORDE zijne ghesellenede
tsamen hoirs van Franchoys VAN DE VOORDE, de welcke verclaersden vercocht thebben an
Gillis NEVEJANS een behuusde hofstede in de prochie van Dronghene binnen de vierheckenen
zuyt oost ende west den coopere noort de caulsije . . .
...
lesten maerte 1583
--------------------------------------------------Jan CORNELIS fs. Maximiliaens, overl. Dronghene voor febr. 1583
fo 136v
He.: Adriaene VAN DE MOORTELE fa. Lievins
K.: Hansken = 7 jaeren ende Grietken CORNELIS = 16 maenden
V.P.: Willem CORNELIS ende V.M.: Jacob VAN DE MOORTELE
De weesen competeren van vaders weghe een stedeken met een schuere groot een ghemet ofte
daerontrent ligghende te noorthaut commende ande stede van wijlent Bauwen GOETHALS
Item noch 200 roeden lants ghenaemt apekens bulck zuyt de voorseyde stede west Antheunis
DE STOPPELEERE noort ende oost sheeren straete. Item noch 400 roeden lants wijlent
toebehoort hebbende Ghijsel GOETHALS zuyt de kinderen van Daniel VAN SPEYBROUCK
west ende noort de voornomde kinderen stede . Noch twee ghemeten lants in een stick van vier
ghemeten danof dander twee ghemeten daer den voetwech van Nevele naer Ghendt deurloopt
toebehoort de kinderen van Daniel VAN SPEYBROUCK ende de twee ghemeten dese weese
competerende zijn gheleghen naest tlant van wijlent den voornomden Bauwen GOETHALS
nu de kinderen van Charles VAN RAVESCHOOT die hij hadde bij Lijsbette CORNELIS oost
tleen van de wdwe Pieter DE WANNEMAKERE
...
...
Jan VAN MEERE fs. Lowijs heeft hem gheconstitueert als zeker ende borghe voor al tgonne
voorschreven . . .
...
...
18de april 1583
--------------------------------------------------Joos DOBBELEERE fs. Bauwens, overl. Dronghene voor mei 1583
fo 138v
He.: Neelken DE SCHUUTERE (scuuters) fa. Joos
K.: Loys DOBBELEERE
V.P.: Marten DOBBELEERE ende V.M.: Joos DE KEZELE
Gronden van erfven, eerst 125 roeden cauterlants gheleghen te bassebeke ghelant het clooster van
Dronghene noort oost Willem HYDE noch een partie ettinghen groot 200 roeden gheleghen te
luchteren daeran ghelant Jan VAN MEERE noort, oost Gillis COCHUUT zuyt Louys DE WEERT
belast metter heerelicke rente van oude tijden daervut gaende
9de juny 1583
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Loys DE WAGHENEERE met Cornelia
fo 139v
DE KEZELE zijne huusvrauwe de welcke verclaersden vercocht thebben aen Joos DE GROVE
eene behuusde hofstede gheleghen jeghens over den gapaert wijlent toebehoort hebbende Pieter
DE VREESE voor de somme van 28 £ gr.
...
...
3de maerte 1583
--------------------------------------------------Compareerde Mattheeus OSTE de welcke verclaersde deuchdelick vercocht fo 139v
thebben an Gheerolf LEGIERS ende Pieter BULTINCK als voochden van Gheerken ende Mayken
DOBBELAERE (sdobbelaeren) Joos kinderen eene erfvelicke losrente van 2 £ gr. tsiaers den
penninck 16e danof deerste jaerschaere vallen zal te betaelene den 1ste dach van meye 1584 . . .
Welcke rente wettelick versekert wort up twee ghemeten landts up den capelackere west ghelant
Christiaen GOETHALS noort de wesen van Willem DE VREESE fs. Jans, noch up 400 roeden
bosch gheleghen int noorthaut onverscheeden ende onverdeelt in 1600 roeden zuyt de kinderen van
Joos VAN RAVESCHOOT noort west Loys VAN PARIJS, noch 200 roeden bij de sombeke oost
de kinderen van Joos VAN RAVESCHOOT . . .
...
1ste july 1583
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Compareerden Cathelijne DE VREESE (svreesen) wdwe van Jan
fo 140
DE VRIENDT met Adam HOSTE fs. Eloys ende Jan DE VREESE fs. Michiels als voochden van
de weesen van den zelven Jan DE VRIENDT de welcke verclaersden vercocht thebben aen Louys
VAN OVERWALE fs Daneels een stick lants van 400 roeden gheleghen op den oosthoucmeersch
west het loostraetkin oost ende zuyt Willem YDE ende noort Christiaen GOETHALS belast met
20 gr. tsiaers heeerelicke rente
...
...
...
5de meye 1583
--------------------------------------------------Lieven TEMMERMAN ende Joosijne DE PAPE (spapen)
fo 140v
hoirs: Jan TEMMERMAN, Lievin THEERLINCK, Willem DHANE metgaders Ghijselbrecht
TEMMERMAN als oom ende voocht van Gheerdt TEMMERMAN tsamen hoirs
De commeren excederen verre de baete ende hebben respectivelick bij desen gherenunchiert ten
profijte van de ghemeene crediteurs . . .
in ghebannen vierschaer den 19de sept. 1583
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Joos DE PAPE als oom ende voocht van de weesen
fo 140v
van Pieter VAN DE MOORTELE die hij hadde bij Gheerolfvijne DE PAPE (spapen) zijne
huysvrauwe, metgaders Denijs CLAUTIER Ampman deser heerelickhede als curateur ghestelt
ten versoucke van den vrienden ende maghen ende van de ghemeene crediteurs, de welcke
verclaersde schuldich te sijn an den eerweerden Augustijn VAN HUERNE raedt ordinaire in den
provincialen raedt van Vlaenderen eene erfvelicke rente van 30 sch. gr. tsiaers den penninck 16e.
Een behuysde hofstede groot 1000 roeden gheleghen in de raepstraete bij den varentdriesch oost
dhoirs van Jan VAN RENTERGHEM fs. Gheerolfs west sheeren strate ende zuyt dhoirs van Mr.
Joos BORLUUT
...
...
...
16de oct. 1583
--------------------------------------------------Wij Ampman Burchmeestere ende Schepenen van de heerlichede van
fo 141v
Dronghene metgaders Bailliu ende Schepenen van de Rostijne binnen de prochie van Somerghem
doen te wetene dat voor ons commen es in persoone joncheer Adriaen DE GRUUTERE fs. Mr.
Jans de welcke verclaersde vercocht hebbende Arendt HUDGHEBAUT voocht van de kinderen
van Jan GOETHALS die hij hadde bij Joe Catherine VAN DER VENNET eene erfvelicke rente
van 3 £ gr. tsiaers den penninck 16e ten behouve ende profijte van de zelve kinderen, die hij
ghetrauwelick belooft te betalen telcken 1ste sept. . . . . . .
In vorme van staende zeker ghestelt een 5de deurgaende deel van 5 bunderen en half erfven
gheleghen in het goet ter meersch in de prochie van Somerghem ende een ander ghelijck 5de deel
van vijf bunders erfven gheleghen in de prochie van Dronghene . . . 23ste sept; 1583
--------------------------------------------------Magdaleene COCKUUT, overl. Dronghene voor july 1583
fo 143
Hr.: Jacob NOOTKINS
K.: Martkin, Pierijnken ende Janneken NOOTKINS
V.M.: Gheerolf COCKUUT en V.P.: Bauduyn HUTSEBAUT
De weesen hebben becommen de somme van 16 £ gr. van Margriete DE DECKER (deckers) hun
grootmoeder ende noch een stick lants groot 750 roeden gheleghen op halewijn cautere zuyt oost
daeranne ghelant dhoirs van Pieter VAN LEEUWE zuydt west dhoirs van Willem VAN DE
GHEHUCHTE ende noordt west Jan GOETHALS fs. Gillis, noch hebben zij weesen recht in een
hofstede gheleghen te Royghem groot een half ghemet waeraf de 50 roeden toebehooren Jan
DOBBELEERE fs. Pieters met tderde van de huysinghen ende boomen daerop staende ende
Margriete NOOTKINS fa. Joos es oock gherecht inde voornomde hofstede met een 30ste deel
deurgaende
...
...
...
29ste sept. 1583
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Catheline DE VREESE (svreesen) wdwe van
fo 144
Jan VRIENDT de welcke verclaersde vercocht thebbene Francijne VAN DAMME wdwe van
Zegher VAN DER STRAETEN een behuysde hofstede gheleghen up den varentdriesch groot
een ghemet an deen zijde Jacques DIERKINS ende an dander zijde Gheeraert GOETHALS
alleenlick belast met cleene heerlicke renten daervut gaende danof de catheylen van fruytboomen
ende ander boomen de cooperigghe volghen moeten. Desen coop es ghedaen voor de somme van
13 £ 10 sch. gr. eens
...
...
20ste sept. 1583
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Denijs CLAUTIER Ampman, Jan VAN MEEREN, Willem YDE, Joos
fo 147
VAN HOUCKE ende Pieter COCKUUT Schepenen der heerlijchede van Dronghene metgaders
Louys SNAUWAERT Ampman, Lievin VAN DE STEENE Schepene ende Jan VAN
DE STEENE als man van Leene ende greffier van de heerlijchede van Nevele doen te wetene
dat voor hemlieden commen es in persoone Pieter DE DOBBELEERE voorschepene van de
heerlichede van Dronghene als curateur ghestelt ten becommerde sterfhuyse van wijlent
Bauduyn GOETHALS fs. Bauduyns . . .
...
24ste febr. 1583
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Bauduyn DE VREESE fs. Jacobs de welcke
fo 149v
kende schuldich te sijn an Pierken VAN DER DONCT fs. Gheerolf de somme van 6 £ gr. die hij
comparant van wijlent desselfs weese vader ontfanghen heeft . . .
1ste dec. 1583
--------------------------------------------------Antheunis VAN DE WALLE ende Gheerolf VAN DE VELDE zweeren
fo 150v
voochden van de weesen van Gillis DE SMET die hij hadde bij Tanneken VAN HULLE ende
dit in de plaetse van Jooris DE RIJCKE ende Olivier DE SMET die bij desen ontsleghen worden
den voornomden DE RIJCKE van zijnen eedt ende den ander es overleden . . .12de lauwe 1584
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Mattheus OSTE over hem zelven metgaders
fo 151
Adam OSTE ende Joos HYDE fs. Martens als voochden van de weesen van Laureyns HYDE
de welcke verclaersden tsamen schuldich ende ten achter te zijn aen Magdalena DE GRAVE
(sgraven) fa. Jacobs eene rente van 10 sch. gr. tsiaers den penninck 16e innegaende half maerte
1583 danof deerste jaerschaere ende 10 sch. gr. vallen thalf maerte 1584 ende dan alsoo voorts
van jaere te jaere eeuwelick ende erfvelick ofte totter lossinghe van diere . . . Welcke
rente de comparanten gheypothequiert hebben up een meersch groot 400 roeden vrij van renten
ghenaemt de langhemeersch noort oost Lievin DE DOBBELEERE bij coope van wijlent tclooster
van Dronghene zuyt de leye ende west de weesen van Laureins HYDE . . . 21ste lauwe 1584
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Arendt DE VREESE fs. Bartholomeus de welcke fo 151v
verclaersde vercocht thebbene tot profijte van den eerweerden Lieven MANNINS ofte zijnen
vriendt drie distincte leenen de twee ghehouden van desen leenhove van Dronghene ende dander
van den hove van Ste Pieters tzamen groot 5 bunders en half mets dat een partie groot 500 roeden
ghenaemt de helft toebehoort Lijsbette VAN DE MOORTELE ghesellenede van Gheeraert DE
WILDE causa uxoris gheleghen in Dronghene ghenaemt de keurse . . .
21ste jan. 1584
--------------------------------------------------Pieter DE PAPE fs. Gillis overl. Dronghene voor 1584
fo 154v
He. Janneken VAN LANGHENHOVE fa. Joos
K.: Janneken DE PAPE
V.P.: Jan DE PAPE en V.M.: Joos WILLEMS
De weesen competeert 100 roeden gheleghen inde oostgavere zuyt ghelant Louys DE WULF oost
de weese van Lieven TEMMERMAN. Item noch 100 roeden gheleghen up gapaert cautere oost
Marten BATSELEER ende dander zijde Maurus WIEME. Item noch een vierendeel bunders
cauterlant gheleghen up halewijn cautere onverscheen ende onverdeelt mette wdwe van Lieven
VAN KERREBROUCK west ende noort ghelant Frans VAN KERREBROUCK. Item noch een
half bunder cauterlant gheleghen up meesenpoel onverscheen ende onverdeelt met Margriete
VAN KERREBROUCK daeran ghelant de weese van Gheerolf BUNDERVOET noort oost het
straetkin zoo men gaet naer thuus van Eloy VRIENDT. Item noch een partie meersch groot 400
roeden ligghende in de boerys onverscheen ende onverdeelt met Philips VAN KERREBROUCK
noort Gillis DE PAPE causa uxoris . . .
...
...
26ste jan. 1584
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Gillis DE DOBBELAERE de welcke
verclaersde
fo 155
vercocht thebbene Gheerolf HELAUT 700 roeden lants gheleghen in dese prochie ghenaemt de
pannebulck oost de broucstrate zuudt dhoirs van Christoffel LIEBAERT ende noort Jor Joos
DE GRUUTERE belast met 3 gr. 4 dnrs parisis tsiaers heerelicke rente tot proffijte van den
erfachtighen heere zonder meer commers . . .
...
9de febr. 1584
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Allen den ghonen die dese presente letteren zullen zien ofte hooren lesen
fo 155v
saluut Bailliu ende mannen van den Leenhove van Ste Pieters te Ghendt, Ampman Bailliu ende
Schepenen van Dronghene, Overmeersch, Lathem ende Baerle Baillius ende laten van dhoirs
Joos JACQUELOOT ende van Lievin VAN DE PUTTE van huerlieden respective jurisdictien
ende laetschepen doen te wetene dat voor ons gecommen zijn Gillis DE DOBBELAERE ende
Pieter COCHUUT voochen over de weesen van wijlen Jan VAN RENTERGHEM fs. Gheerolf
gheseyt leenhouder ter eender ende Gheerolf ELAUT fs. Lievins ter ander. Te kennen ghevende
eerste comparanten vut crachte van authorisatie van Ampman Burchmeester ende Schepenen van
Dronghene in daten 19de dec. 1583 gheteekent DU RIEU, over de voornomde weesen te desen
ghesien ende ghelesen wel ende deuchdelick vercocht hebbende den 2de comparant de voornomde
weesen leengoet gheleghen in Baerle ende Lathem daerment noemt in den vendt in vier plecken
groot onder hofstedee ende meersch 8 oude bunderen danof deen stuck gheheeten es den vendt
bulck metten hofstede ligghende up de oostzijde de varentstrate ende upt zuuthende de keurse
strate up de noortzijde ghelandt Jacob VRIENT met zijn leen
...
31ste jan. '84
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE CUPERE fs. Jans ende Pieter
fo 158v
DE CLERCQ als voochden van de weesen van Marc DHAUWE de welcke verclaersden vercocht
thebbene an Lievin DE CLERCQ fs. Gheerolf oom van de weesen een behuysde hofstede met
haeren toebehoorten groot een oudt ghemet ligghende in den elshouck metgaders 400 roeden
zaylandt oock gheleghen in den elshouck hendende upt oostgat . . . . . .
Den voornomden Pieter DE CLERCQ heeft ghenomen Liefkin DHAUWE een van de weesen
alsoock Mynkin DHAUWE omme tonderhouden van ate ende dranck zoo wel zieck als ghesont
een jaer . . .
...
...
23ste febr. 1584
--------------------------------------------------Margriete TOLLENAERE (stollenaeren), overl. Dronghene voor 1584
fo 159
Hr.: Gheerolf VAN LOKENEN fs. Jacobs
K.: Gheerken, Joosine ende Willemijne VAN LOKENEN
V.M.: Anthuenis HYDE in de plaetse van wijlent Willem HYDE zijnen vader ende
V.P.: Jacob VAN LOKENEN
De weesen zijn gherecht met Calleken ende Pauwelinken VAN KERREBROUCK fii Wllems der
voorseyede weesen halfsusters in een bosch groot 1000 roeden danof dese weesen competeert de
600 roeden hemlieden verstorfven van hunne moeder, zuyt west Mr. Jacob HUERIBLOCQ ende
noort Michiel BRAKELMAN. Item zijn oock gherecht in een partie van 400 roeden 250 roeden
daer nu de schuere op staet, zuyt oost dhoirs van Willem VAN SCHOONHOVE noort Michiel
BRAKELMAN. Anderen gront van erfven conquest goet wesende te weten 180 roeden in eene
partie van twee ghemeten wesende nu een hofstede daer het woonhuys op staet west de straete
zuyt oost tvoorgaende daer de schuere op staet . . . . . .
...
20ste febr. 1584
--------------------------------------------------Augmentatie van SVG van Calleken ende Pauwelijnken
fo 160
VAN KERREBROUCK fii Willems die hij hadde bij Margriete TOLLENAERE (stollenaers)
V.P.: Philips VAN KERREBROUCK ende V.M.: Antheunis HYDE in de plaetse van zijn vader
...
...
...
...
20ste febr. 1584
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Gilline GOETHALS wdwe van Franchoys
fo 161
DE VREESE de welcke heeft wettelick zeker ghedaen tot behouve van Adriaen LAUREINS
eerst met zulcke boomen als zij heeft staende upt goet te gapaerde metsgaders met een behuusde
hofstede groot 1 ghemet gheleghen up den varentdriesch oost dhoirs van Lievin VAN LEEUWE
noort sheeren straete ende west dhoirs van Louys DE BUCQ . . .
13de maerte 1584
--------------------------------------------------Jan DE RUDDERE fs. Pieters met zijn consorten acte van afwinninghe
fo 161v
vercreghen hebbende van den Ampman ende Schepenen van zeker hofstede toebehoorende Pieter
DANEELS fs. Lievins gheseyt VAN DEN BERGHE als hoir van Naenkin DE BIL (sbils) groot
een ghemet gheleghen zuyt anden vaerentdriesch, al volghende dezelve acte in date 5de meye '83
hebben bij keersberringhe ende decrete gheprocedeert tot vercoopinghe van deselve hofstede
...
...
...
3de maerte 1584
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Lievin DE BLONDE, overl. Dronghene voor 1584
fo 162
He.: Jehanne DE VEY (sveys)
K.: (voornaam niet gegeven) DE BLONDE = 3 maenden
V.P.: Pieter DE CLERCQ en V.M.: Adriaen DE VEY
Een behuyst hofstedeken ghestaen in de schuyterstrate groot een half ghemet noort de straete,
noort west tclooster goet van Dronghene. Noch een ghemet lants gheleghen tusschen beede de
plancken oost Ghisel GOETHALS, west Gheerolf LODDERNIE, zuyt west dhoirs van Woulter
VAN DE FOREESTE
...
...
12de lauwe 1584
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE SCHUUTERE fs. Jans te kennen
fo 163
ghevende dat hij ten achter staet aen Lievin VAN DER STRATEN hoir ende erfgename van
Zegher VAN DER STRATEN ende trecht vercreghen hebben van zijne medehoirs een onbesette
rente van 20 sch. gr. tsiaers losselick den penninck 16e naer vutwijsens van de wettelicke te dese
vierschaere ghepasseert in date 21ste oct. 1558, de zelve rente jaerlicx te betalene telcken bamesse
danof deerste jaerschaere vallen ende verschijnen zal te bamesse 1584 naercommende ende alsoo
voorts jaere te jaere . . .
...
...
23ste febr. 1584
--------------------------------------------------Compareerden in persoone Joos VAN HULLE met Franchijnken LIEBAERT
fo 163v
zijne huusvrauwe de welcke verclaersden vercocht thebbene an Mr. Hubrecht GHUUS een bunder
lants gheleghen in drie partien oost daeranne ghelant Gheerolf GOETHALS noort den vercoopere
zuyt Pieter LIEBAERT ende west Pieter TEMMERMAN . . . . . .
27ste dec. 1583
--------------------------------------------------Cornelie DE VISSCHERE (svisschers), overl. Dronghene
fo 165
Grootmoeder van Lievijnken ende Jacquemijntkin DE CLERCQ (sclercqs)
fii Jan DE CLERCQ bij Gillijne CORNELIS
oock overleden: Neelken CORNELIS fa. Andries
Voochden Woulter CORNELIS ende Gheerolf VAN OOTEGHEM
Eerst d'eene heelft van eene behuysde hofstede gheleghen in Dronghen te baerelvelde groot een
bunder ende oock dheelft van alle de catheylen daerop staende al onverscheeden ende onverdeelt
met Joos VAN HOUCKE ende Magdalena DE GRAVE (sgravens). Item noch 60 roeden lants
gheleghen up den Deynschen wegh in eene partie van 200 roeden ghemeene ende onverdeelt met
huerlieden ooms ende moyen metsgaders Clays DE WEERT, de kinderen Franchoys VAN DER
NIEUWERSTADT mette kinderen van Johanne DE WEERT (sweerts). Item een rentebrief van
20 sch. gr. tsiaers den penninck 16e ten laste van Eloy DE SCHEPPERE met consorten, noch een
rentebrief van 5 sch. gr. tsiaers ten laste van de wdwe Jan DE MUYNCK welcke briefven rusten
den voornomden Woulter CORNELIS als voocht
...
23ste febr. 1584
--------------------------------------------------Gheerolf DE MEYERE overl. Dronghene voor 1584
fo 165v
He.: Magdalena DE BUCK (sbucx)
K.: Emondeken ende Neelken DE MEYERE
V.P.: Gillis DE DOBBELEERE en V.M.: Emont DE BUCK
De commeren excederen de baten
De voochden hebben moeten vercoopen een partie landts ghenaemt de mijleecke ende noch een
half ghemet meersch gheleghen in den booris de weesen toebehoort hebbende van huerlieden
grootmoedere Cathelijne VAN COPPENHOLE . Behoort hen noch toe twee ghemeten lants
ghenaemt den lancschoot noort oost dhoirs van Mr. Willem VAN SCHOONHOVE west Gillis
DE PAPE fs. Pieter . . .
...
23ste febr. 1584
--------------------------------------------------Kennelic zij allen lieden dat de ghemeene crediteurs van tsterfhuys van
fo 166
wijlent Jan DE DOBBELAERE fs. Bauwens present Amman ende Schepenen van de ghemeene
vierschaere van Dronghene vercocht hebben bij subhastatie de meestbiedende de naeste te zijne
naer precedente kercgheboden affixie van briefven danof overleden diversche goedinghen ende
gronden van erfven toebehoort hebbende den voornomden DOBBELEERE omme een jeghelicke
zijne schult daeranne te verhalen
...
...
22ste marty 1584
--------------------------------------------------675

Vervolg Reg. 398 Ferieboek waarin ook SVG en wettelijke passeringen (1581-1584)
Compareerde in persoonen Pieter Jan ende Mayken VAN RENTERGHEM, fo 167v
Joos VAN DE MOORTELE met Janneken VAN RENTERGHEM zijne huysvrauwe de welcke
verclaersden vercocht thebbene aen Zegher HYDE mette hoirs van Willem HYDE 300 roeden
meerschen ghenaemt de quatam ende 200 roeden cauterlants gheleghen achter de haghe bij de
sombeke hemlieden verstorfven bij den overlijdene van Willem CORNELIS, dit voor de somme
van 15 £ sch. gr.
...
...
...
15de marty 1584
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Jacob VAN DE MOORTELE fs. Simoens
fo 169
de welcke verclaersde schuldich te zijn aen Barbele VAN DE MOORTELE zijne dochter die hij
hadde bij Lijsbette HYDE zijne huysvrauwe was, de somme van 32 £ 10 sch. gr. dat van haere
moederlicke successie metsgaders d'augmentatie van den SVG van deselfs Barbels grootmoedere
ghenaemt Johanne BOENS . . .
...
...
12de april 1584
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Hans VAN DEN ZANDE de welcke bij consente fo 170
ende adveu van Laureins DE CONINCK zijnen oom verclaersde vercocht thebbene Adriaen
VAN DE VOORDE ende Jan BOYE als voochden van Tanneken ende Lievijnken VAN DE
VOORDE fii Cornelis een hofstede groot 200 roeden gheleghen te noorthaut west het rijcke
gasthuus zuut oost dhoirs van Pieter VAN CAUWENBURCH ende noort sheeren strate, . . .
Zegher HYDE als Bailliu, Gillis DE DOBBELEERE, Joos DE ROOSE, Willem DE VREESE
ende Arendt DE VREESE als laten. Actum den 12de aprilis 1584
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Joos DE PAPE ende Christoffels GHEERNAERT als
fo 170v
voochden van de weesen van wijlent Lievin DE PAPE die hij hadde bij Joorine GHEERNAERT
de welcke verclaersden vercocht thebbene tot profijte van Augustijn VAN HUERNE raedt
ordinaire in den provincialen raedt van Vlaenderen in Ghendt een eeuwelicke ende erfvelicke
rente van 2 £ gr. tsiaers den penninck 16e innegaende den 1ste dagh van meye 1584 . . .
Welcke rente besedt gheypothequiert ende gherealiseert hebben up de volghdende erfgronden
de weesen toebehoorende eerst eene behuusde hofstede gheleghen es up slindonckdriesch groot
een ghemet. Item noch up drie ghemeten landts gheleghen an halewijn muelene zuut den
voornomde Joos DE PAPE noort de heerwegh. Item noch up 500 roeden lants gheleghen up west
ackere noort Daniel MARTINS, zuut het Godshuus van poortackere. Item noch up tvierendeel
van 1100 roeden bosch gheleghen in de warande ghemeene metten voornomden Joos DE PAPE
ende de weesen van zijnen overledene broeder ende zusters . . .
26ste april 1584
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Lievin VAN DER DONCT vervanghende dhoirs fo 171v
van Lievin ende Gheerolf DE TOLNAERE ende Zegher HYDE vervanghende dhoirs van Rogier
ende Antheunis DE TOLNAERE de welcke verclaersden vercocht thebben Franchoys VAN DER
LEYEN een vierendeel bunders lants gheleghen in Dronghene . . . 3de meye 1584
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Gheerolf VAN OOTEGHEM ende Pieter
fo 172
VAN LAKE als voochden van Copkin, Gilleken ende Johanneken VAN OOTEGHEM
Willems kinderen die hij hadde bij Pierijne DE VREESE (svreesen) zijne huusvrauwe de welcke
overbrochten in augmentatie voor den vaderlicken SVG van de voornomde weesen de naer
volghende erfgronden de weesen ghesuccedeert bij den overlijden van haerlieder grootvrauwe
metsgaders van Gheerolfvine VAN OOTEGHEM huerlieder moye ende van Pierkin BOONE
fs. Lievins huerlieder rechtsweer inder manieren naervolghende.
Alvooren verclaersden de voochden hoe dat de weesen ghecompeteert heeft tvijde deel van een
ghemet lants ligghende boven de stede van wijlent Jacob VAN OOTEGHEM haerlieder groot
heere ende tvijfde deel van een half ghemet lants ghenaemt tbroucxken gheleghen in Mariakercke
naer vutwijsens van huerlieder vaders staete van date 3de maerte 1574 . . . . . .
De weesen competeert onverscheen ende onverdeelt mette weesen van Gillis VAN OOTEGHEM
in Dronghene daerment heedt te baerelvelde 150 roeden bosch in eene partie van 575 roeden
ghenaemt troovelt. 78 roeden lants in een partie van 400 roeden gheleghen up Landeghem cautere
Noch 89 roeden lants in een partie van 416 roeden oock in Landeghem. Noch 112 roeden lants in
een partie van 500 roeden streckende lancx Jan DE MEYERE
...
3de meye 1584
--------------------------------------------------676

SVG

Vervolg Reg. 398 Ferieboek waarin ook SVG en wettelijke passeringen (1581-1584)
Lievijne VAN KERREBROUCK fa. Gillis,
fo 172v
overl. Dronghene voor maerte 1584
Hr.: Jacob GOETHALS
K.: Joosken ende Pierkin GOETHALS = 5 jr.
V.M.: Philips VAN KERREBROUCK en V.P.: Pieter GOETHALS
Gronden van erfven commende van de moederlicke zijde
Eerst competeert de weesen het derde deel van een stedeken daer de schuere up staet groot 250
roeden onverscheeden ende onverdeelt met Philips VAN KERREBROUCK ende Margriete
VAN KERREBROUCK huerlieder oom ende moye ligghende in de prochie van Dronghene an
slindonckdriesch ghenaemt putmans stede zuut ghelant Franchoys VAN KERREBROUCK noort
dhoirs van Tanne VAN KERREBROUCK. Item noch een meersch gheleghen in Vinderhaute
groot 1000 roeden ommegracht ghenaemt bunder van gavere zuut ende noort ghelant Jan VAN
YDEGHEM. Item noch een half ghemet lants in Meerendre int gheweste daer ment heedt boven
de kele zuut de kinderen van Adriaen VAN LOKENE west den gront van Sr. Jan BETS. Item
noch in de zelve prochie ende gheweste een half ghemet lants bachten Philips VAN HEYSTE
ghemeene ende onverdeelt metten zelven VAN HEYSTE huerlieder oudt oom. Item noch 200
roeden meersch inde zelve prochie daerment heet inde hulle ghenaemt den troch zuut dhoirs
van Margriete VAN LOKENE met dhoirs van David DE MEYERE. Item in de prochie van
Landeghem 100 roeden lants boven wilden driesch ghenaemt de veerdentgrane, ghemeene ende
onverdeelt met tkint van Pieter DE PAPE met ghelijcke 100 roeden zuut ende west Franchoys
VAN KERREBROUCK. Ander gront van erfven bij der weesen vader ende moeder tsamen
gheconquesteert, eerst deen heelft van een behuusde hofstede daer den houdere lest inghewoont
heeft danof d'ander heelft den zelven hauder toebehoort groot ontrent een ghemet ligghende in de
voornomde prochie van Dronghene daerment heet te halewijn. Item in de prochie van Landeghem
400 roeden lants gheleghen int gheweste van wilde ghenaemt de stekelbeke onverscheeden ende
onverdeelt met de weesen van Jan QUARICK, oost ghelant dhoirs van Andries DE MEYERE
west dhoirs van Willem VAN DE GHEHUCHTE zuut Jan DE CUUPERE. Aen alle welcke
voornomde partijen den haudere reserveert zijn blat van bijlevijnghe naer costume . . .
...
...
26ste april 1584
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Mattheus OSTE de welcke kende ende verclaersde
fo 174
wel ende deuchdelick vercocht thebben tot profijte van Gheerolfvine COCKUUT fa. Gillis mette
hoirs van Jacob VAN OOTEGHEM eene erfvelicke rente van 13 sch. 9 gr. tsiaers losselick den
penninck 16e vallende jaerlicx te betalene telcken half ougste, danof deerste jaerschaere ende
13 sch. 9 gr. vallen ende verschijnen zullen thalfougste 1584 ende alsoo voorts van jaere te jaere
eeuwelick ende erfvelick
...
...
Welcke rente den comparant besedt ende gheypothequiert heeft up een ghemet lants gheleghen
in de schuyterstrate ende es lalant, west dhoirs van Laureins HYDE noort de strate, zuut dhoirs
van Adriaen OSTE noch op een half bunder gheleghen up den boelenaere west Frans VAN DER
LEYEN noort den weerelaenschen wegh zuut Adam OPSTAL. Item noch up een ghemet lants
gheleghen up den zelven boelenaere west dhoirs van Jooris DE WEERT noort den voorseyden
wegh oost dhoirs van Jan DE SMET . . .
...
26ste april 1584
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Joos WIEME over hem zelven met Cathelijne
fo 175
DE WEERT (sweerts) zijne huusvrauwe ende als voocht van de kinderen van Jooris DE WEERT
dewelcke verclaersden den 26ste april '84 vercocht thebben Jan HELAUT een stick lants ghenaemt
Janne vrients bilck ommegracht wesende noort es ghelant den prelaet van Dronghene oost Jan
GOETHALS groot 700 roeden
...
...
...
17de may 1584
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE SCHUUTERE de welcke verclaersde fo 175v
vercocht thebbene aen Gheerolf DE MUYTERE fs. Joos een partie lants groot een ghemet ofte
meer gheleghen daerment heedt ter straten ghenaemt tmaelhof ghelant op de westzijde dhoirs van
Philips VAN DER CRUCEN . . .
...
...
17de may 1584
---------------------------------------------------
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Compareerde in persoone Gillis DE DOBBELEERE fs. Gillis gheseyt
fo 176v
moorvelt? de welcke verclaersde vercocht thebbene Gheertuy VAN HECKE een rente van
7 sch.6 gr. tsiaers den penninck 16e vallende telcken 16de sporcle en elck jaer danof deerste jaer
...
schaere vallen ende verschijnen zal den 16de sporcle 1585 ende alsoo voorts . . .
Hij comparant vercooper heeft de zelve rente verzekert up zijnen persoon ende goet present
ende toecommende op een ghemet landts gheleghen in Dronghene upt capellegat west tloo
straetkin noort keyscant zuut Christiaen GOETHALS. Noch een half ghemet lants oock in
Dronghene up den boelenaere oost den meerschcant zuut Gheerolf VAN OOTEGHEM
west den kercwech
...
...
...
14de juny 1584
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DE BUCK fs. Louys de welcke verclaersde fo 177
vercocht thebbene in profijte van Gillis DE DOBBELEERE fs. Gillis eene rente van 10 sch. gr.
losselick de penninck 16e innegaende lichtmesse 1584. danof deerste jaerschaere vallen ende
verschijnen zal te lichtmesse '85 eerstcommende ende dan alsoo voorts van jaere te jaere . . .
Den comparant heeft de voornomde rente besedt up een behuusde stede gheleghen in de prochie
van Dronghene up den varentdriesch groot ontrent een half ghemet zuut Jan DE VREESE west
den varentdriesch noort Christiaen STRIJMEERSCH onbelast dan metter heerlicke rente van
3 dnrs parisis tsiaers zonder meer commers. Noch 100 roeden ghenaemt
den cayaert zuut de
weesen van Gheerolf VAN POUCKE oost dhoirs Woulter VAN DE FOREERSTE ooc belast
metter heelicke rente zonder meer commers . . .
...
14de juny 1584
--------------------------------------------------Compareerde in persoone voor Bailliu ende laten mijns heeren van
fo 177v
Oomberghe van zijner heerelichede ende Laetschepe hem streckende inde prochie van Dronghen
Willem DE VREESE fs. Gheerolfs de welcke verclaersde vercocht thebbene tot behouve van
Lievin DE SMET eene rente van 13 sch. gr. 6 dnrs parisis tsiaers den penninck 16e vallende
jaerlicx telcken 13de juny . . .
...
...
13de juny 1584
--------------------------------------------------fo 178
Op den 22ste juny 1584 is van weghen Jan VAN DEN BROUCKE ende
Daniel MARTINS interdictie ghedaen an Ampman ende Schepenen van niet te staene over
eenighe belastinghe ofte alienatie van goedinghen van wijlent Joos DE PAPE bij hem achter
ghelaten, noch ooc van partie hem ghesuccedeert bij den overlijden van Charles DE PAPE
zijnen broedere tenzij den voornomden VAN DEN BROUCKE ende MARTINS daerup
ghehoort zijn. Actum 13de juny 1584
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Bauduyn HEYMAN fs. Jans te kennen ghevende fo 178v
dat hij ten achter staet an Mr. Jan DE MOERMEESTERE de somme van 104 £ gr. van gheleende
ghelde. Soo hade hij in afquyctinghe ende betalinghe van de voornomde somme ghecedeert ende
ghetransporteert tot profijte van den voornomden MOERMEESTERE zijn part ende wederdeel in
zeker renten hem competerende verstorfven bij den overlijden van Joncvrauwe Catherine VAN
OOTEGHEM wdwe van Jan HEYMAN zijne moedere
...
...
1ste aug. 1584
--------------------------------------------------Kennelick zij allen lieden dat Zegher VAN DER DONCT ende Lucas
fo 178v
VAN LEEUWE als voochden van de weese van Lievin VAN LEEUWE vut crachte van
authorisatie hemlieden verleent vercocht hebben ala haulche zeker partie van leen toebehoorende
de weese groot 700 roeden gheleghen in Dronghen inden capelle ackere eyndende up tschaugat
noort daeranne ghelandt t'leen van Lieven DE SCHUUTERE . . .
14de aug; 1584
--------------------------------------------------Kennelick zij allen lieden dat de wdwe van Lievin DE PAPE metsgaders fo 179
Pieter GOETHALS ende Christoffels GHEERNAERT als voochden van de weese van den zelve
Lieven DE PAPE vercocht hebben ala haulche zulck vierde van 1100 roeden slachbosch als zij
hebben ligghende in dese prochie te luchteren ghenaemt de warande metsgaders ghelijck vierde
in den zelven bosch competerende de weesen van Pieter VAN DE MOORTELE ende
Gheerolfvine DE PAPE (spapen) wdwe van den zelven VAN DE MOORTELE, omme de wdwe
ende de weesen daermede tonderhoudene ende alimenterene . . .
7de aug. 1584
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Jan COPPENS, overl. Dronghene barelvelde voor july 1584
fo 181
He.: Martijne DE PAPE (spapen)
K.: Liefken COPPENS
V.P.: Lieven COPPENS en V.M.: Gillis DE PAPE
Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert
De hauderigghe competeert deen heelft in proprieteyte ende aen dander heelft in bijleven
Een hofstede in Drongen daerment heet barelvelde groot drij ghemeten noort oost de strate zuut
Pieter VAN PARIJS noort west de wdwe van Franchoys VALCKE. Noch een partije lants in de
selve prochie groot 400 roeden oost Pieter LIJBAERT zuut de hoirs Jan VAN RENTERGHEM
Noch een partie lants gheleghen in de prochie van Baerle groot 400 roeden hendende op de leye
oost de hoirs van Jan VAN RENTERGHEM. Noch een partie landts in Landeghem groot 175
roeden oost het eckerstraetken noort Lieven COPPENS oost Jan BULTINCK. Item noch een
half ghemet landts ligghende in de voorseyde prochie noort oost Jacob VAN DE MOORTELE
zuut Lieven VAN PARIJS. Noch een ghemet lants in de voornomde prochie hendende op het
straetken zuut oost Lieven VAN PARIJS noort west de wdwe Franchoys VALCKE. Noch een
stick lants ligghende in Landegem genaemt het eerstick groot een half bundere met canten ende
grachten noort west sheeren straete oost Tanneken VAN ZEVERDONCT zuut Jan DE CUUPER
Noch een half ghemet lants in Landeghem ghenaemt tsanen bulcxken noort west sheeren straete
zuut de wdwe DE LOOSE . . .
...
...
7de aug. 1584
--------------------------------------------------Cornelia VAN DER LEYEN fa. Bauwens, overl. Dronghene ca. 1580
fo 182
Hr.: Lieven COCKUUT
K.: Zegherkin, Gillekin ende Neelkin COCKUUT
Metgaders oock hemlieden verstorfven van Cornelia DENIJS fa. Gheerolf huerlieder grootvrauwe
ghezellenede was van Zegher HYDE
V.M.: Franchoys VAN DER LEYEN gheassisteert met den voornomden Zegher HYDE
Den SVG van moeders weghen ghepasseert ontrent vier jaeren hier te vooren.
De weesen is te cavel ghevallen het stedeken in de hasselt groot in erfven 2 ghemeten gheleghen
in drie parten deen an dander ghelt tsiaers in rente metten vutplant onder de heerlichede van Ste
Pieters, nu duer den jeghenwoordighen oorloghe ende devastatie van den lande de huysen ende
boomen al wech zijn.. De weesen is oock te cavele ghevallen een partie gheweet ende zaylandt
ghenaemt de wilde groot vier ghemeten. Een ghemet gheleghen in het rootvelt in een stick van 2
ghemeten onverscheeden ende onverdeelt met huerlieden vader. Item 500 roeden gheleghen te
Bassebeke oost tclooster van Dronghene
...
...
7de aug. 1584
--------------------------------------------------Joos CORNELIS, overl. Dronghene Asselt voor july 1584 ende
fo 186
Pierijne VAN DEN BAERE zijne 2de huysvrauwe overleden SVG van date 5de july 1576
K.: Gheerken, Hanskin, Liefkin, Jookin ende Theerseken CORNELIS
V.P.: Pieter CORNELIS
3de huysvrauwe: Calleken . . . (niet gegeven). . .
Gillis CORNELIS der weesen halfven broeder ende andere vrienden ende maghen hebben
connen verscheeden ende verdeelen inder manieren hiernaer verclaerst
Het 4de van een hofstede gheleghen in de Asselt daerinne der weesen vader deser werelt overleden
es tvoorseyde 4de groot 200 roeden zuut d'oude leye, noort tgoet van de chartreusen waervan de
schuere verbrandt ende de boomen afghecapt es duer de oorloghe. Noch d'heelft van 800 roeden
landts in de Asselt, Gheeraert VAN EECHAUTE zuut oost, noort de weesen. Noch 50 roeden
meerschen over de heelft van 100 roeden gheleghen in de blaermeersch, noort Jooris DE RIJCKE
zuut west d'aermen van Dronghen. Noch dheelft van 106 roeden meerschen gheleghen in de blaer
meersch onverscheeden ende onverdeelt met Franchoys VAN DE MEERE, noch een ander partie
meersch bij der weesen vader ghecocht met Calleken . . .
zijne derde ende leste huusvrauwe
daerinne de weesen oock gherecht zijn met Gillis CORNELIS huerlider halfven broeder, groot een
ghemet gheleghen in blaermeersch in een partie van 5 ghemeten onverscheen met Joos DONAES.
Gheerolf DENIJS der weesen oom . . .
...
25ste aug; 1584
---------------------------------------------------
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Compareerde voor Bailliu ende Schepenen der heerlickhede van Baerelvelde
fo 0
in persoone Frans VAN MALDEGHEM fs. Gillis dewelcke kende deuchdelick te ghelden ende
betaelen ten proffijte van Pieter DE BAETS fs. Gillis een rente van 3 £ 10 gr. tsiaers den penninck
16e ingaende ten passeren deser hebbende den comparant beloft deselve rente te lossen ofte
souffisantelick te besetten onthier ende drij jaeren eerstcommende . . .
...
den comparant heeft deselve rente versekert op sijnen persoon ende goederen present ende
toecommende op een behuysde hofstede in Landeghem
...
20ste meye 1649
------------------------------------------------------Compareerde voor mij Adriaen DE ROUCK notaris publicq tot Ghendt
fo 1
residerende, ter presentie van de ghetuyghen Lieven, Pieter ende Jan COPPENS fii Gillis ende
Anthone DE WULF thuwelijck mette wdwe Gillis COPPENS de jonghe respectivelijck woonende
in de prochien van Dronghen, Leerne ende Bachte te kennen ghevende dat sij wtten hoofde van
wijlent Gillis COPPENS d'oude ende Gillis COPPENS de jonghe als in den pacht ghesuccedeert,
verobligeert sijn als debiteur ende borghe ten proffijte van Cornelis, Arnoldus, Emanuel, Josephus
ende Justine Angeline SANDERLIN . . .
...
...
9de dec. 1695
--------------------------------------------------Supplierende vertonnt reverentelijck Lieven WAGHEBAERT insetenen van fo 6
de lande van Nevele seker voor de voochdelicke administratie van Lieven VAN RENTERGHEM
voocht over de weese van wijlent Guille VAN RENTERGHEM ende Pietronelle CORNELIS alhier
overleden dat de selve weese bij staet van goede competeert een huys alhier gheleghen staende op
cheyns ten proffijte van Sr. N. VAN AUWEGHEM tot Ghent, het selve huys ten grooten deele
afghetrocken door de gheallierde troupen ten jaere 1695 ende mits de continuele oorlooghe tselve
huys gheheel afghetrocken ofte verbrant ende gheruineert
...
15de maerte 1696
--------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter DOBBELAERE fs. Gillis welcken comparant
fo 14
bekende ontfanghen thebben van Pieter COPPENS fs. Geert de somme van 72 £ gr. in permissie
ghelt danof dese dient voor absolute guitantie sonder van ander te moeten doceren waervooren
den comparant in prouffijte van Pieter COPPENS ofte den gonnen sijne actie hebbende bekent te
ghelden ende betaelen eene rente van 4 £ 10 sch. gr. tsjaers danof het 1ste jaer sal ingaen den 13de
febr. 1698 ende sal commen te verschijnen ten ghelijcke daeghe 1699
...
...
Welcke rente de comparant in capitael ende croosen verclaerde te besetten ende ipoticqueren op
ontrent dheelft van een behuysde hofstede met de scheure ende stallijnghen met ander catheylen
daerop staende te weten den noort cant danof dander heelft competeert Pieter COPPENS, groot int
gheheele 2 ghemeten aboeterende noort ende oost dhoirs Jan MEECX suyt de strate ende west de
vierheckenen dries. Item 200 roeden landts danof dander deel oock competeert Pieter COPPENS
aboeterende noort oost Lieven MORTIER suyt den voorseyden COPPENS ende west de hoirs
Jan MEECX. Item op noch een partije landts groot 750 roeden aboeterende noort Jooris SIERENS
oost d'hoirs Mr. Pieter CLAYS suyt d'almousenije van Ste. Baefs ende west de straete al ghestaen
binnen de prochie van Landeghem
...
...
30ste april 1698
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Joosijne KINDTS wdwe van Jooris
fo 15
VAN OVERBEKE ten sterfhuyse van haeren man te kennen ghevende dat sij ten sterfhuyse van
Joos DE ROO fs. Joos nu an sijne hoirs schuldich is twee obligatien deene van 16 £ 8 sch. 4 gr.
capitaels inganck ghenomen den 9de sept. beede crooserende den penninck 16e ende bekende oock
schuldich te sijn de somme van 3 £ 17 sch. 4 gr.
...
30ste april 1698
------------------------------------------------------Compareerde voor Sr. Jan ROELANDTS Bailliu van baerlevelde in persoone
fo 21
Marten DE VRIENT tot Landeghem ter eender sijde ende Mr. Jan Baptiste CLOOSTERMAN
advocaet in den raede van Vlaenderen ende greffier ter andere welcke comparanten hebben
geexhibeert het instrument notariael van gifte metter waermer handt ghepasseert den 21ste meye
1698 voor den notaris SCHEEMAECKERE ghedaen bij Joe Joanne VAN OYGHEM fa. Lieven
ten proffijte van den 2de comparant ende ghepasseert den 28ste meye 1698, versoeckende deselve
inghevolghe den selven instrument notariael ende vuyt crachte van procuratie daerbij oock
gheinsereert respectivelijck van de hofstede ende landen daerbij ghedeclareert ende onder dese
heerelijckhede sorterende onterft ende geerft te worden
...
...
14de juny 1698
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Compareerde in persoone Lieven DE MAECHT machtich bij procuratie
over fo 22
e
Jo Amelberghe Therese DE KISTEMAKER wdwe van dhr. ende Mr. Charles VAN ALSTEIN
in sijn leven advocaet van de raede van Vlaenderen gheinserreert in de contracte van vercoopijnge
ende cessie van diversche goederen bij haer ghedaen ten prouffijcte van hr. ende Mre. Petrus
Silverinus VAN ALSTEIN pbr. haeren sone voor de somme van 2400 £ gr. vlaemsche gepasseert
voor den notaris Thomas LAMMENS tot Ghendt op den 23ste febr. 1698 alhier gesien te kennen
gevende dat Joe Amelberghe onder de voorseyde cessie begrepen heeft de naervolghende partijen
gheleghen in de prochie van Landeghem ghehauden van den heerelijckhede van Meerentre ende
barelvelde te weten eene partije landts genaemt het meerschaerdeken groot een alf gemet suyt oost
Philips DE KRUYT west sheeren straete. Item een partije landts genaemt het waterladt groot 600
roeden suyt ende west dhoirs dhr. Bernaerd DE JONGHE noort DE KUYPERE. Een partije landts
genaemt meeuxbulck groot 400 roeden suyt west sheeren straete west Gillis VAN HAUGHEM
Item eene partije lants groot een alf gemet lants genaemt bachterhaeghen met den noort ende
west hende reckende op den perckelbulck wesende vrij eyghen goet. Item binnen Landeghem een
partije landts genaemt den wulfveren bulck groot 800 roeden suyt ende west sheeren straete
sorterende met de naervolgende onder barelvelde. Item een half gemet bosch liggende gemeene
met dhoirs Anthone ende Joos IDE . . .
...
13de maerte 1698
------------------------------------------------------Compareerde voor Bailliu Burchmeestere ende Schepenen der heerlickhede van
fo 24v
barelvelde in persoone Marten DE VRIENT machtich bij procuratie over Jacques MAENHAUT
fs. Jans ter eender ende Sacharias VAN DER VENNET Burcghmeester deser heerlichede ter ander
Op den 7de dec. 1698 bekent Jacques MAENHAUT fs. Jans ter goeder trauwen vercocht thebben
an Sacharias VAN DER VENNET een partije saylant gheleghen op de prochie van Landeghem
heerelickhede van barelvelde genaemt het heynebulcxken oost de wdwe van N. ALSTEIN suyt de
straete west den cooper noort Guillaeme LAMME groot 490 roeden sijnde desen coop gedaen voor
de somme van 28 gr. vlaems boven 10 sch. gr. ten ghelaeghe . . .
13de jan. 1699
------------------------------------------------------Bailliu Burchmeestere ende Schepenen der heerlickhede van baerlevelde
fo 25v
Allen den gonne dien dese presente letteren sullen sien ofte hooren lesen salut doe te weten dat
Bauduwijn GOETHALS als voocht van de weesen Geert GOETHALS voor hemlieden request
heeft ghepresenteert danof den inhauden hiernaer volght van worde te worde.
Supplierende verthoont reverentelijck Bauduwijn GOETHALS voocht van de weesen van Geert
GOETHALS dat hij heeft angegaen een mondelijngh accord met Caerel EGO tot Ghendt nopende
het onderhaut van de weesen van cost ende dranck sieck ofte ghesont een termijn van 6 jaeren
ingegaen 15de ougst 1697 voor de somme van 6 £ gr. eens welcke somme moet betaelt worden
deerste drij jaeren te weten 2 £ gr. tsjaers ende alsoo het 1ste jaer nu langhe gheexpireert is ende dat
den suppliant onvoorsien is van pennynghen . . .
...
...
28ste jan. 1699
------------------------------------------------------An mijne heeren Bailliu Burchmeestere ende Schepenen van baerelvelde
fo 26
supplierende verthoont reverentelijck Jan DE BUCK voocht ghesurrogeert in de plaetse van
Laureyns VAN QUATHEM van de weesen van Gillis MESTACH dat de weesen schuldich staen
aen de kinderen van Jan YDE fs. Martens 6 jaeren crois van een rente van 2 £ gr. tsjaers den
penninck 16e beset op eene partije landts genaemt den clauwaert bulck groot ontrent 800 roeden tot
betaelijnghe wort ghepraemt van weghen Livinus JACOBS voocht van de kinderen van Jan HYDE
ende hij onvoorsien is pennijnghen om de selve croisen te voldoen heeft hij den voornoemden
JACOBS aensocht deselve rente saude willen aenveirden
...
3de maerte 1699
------------------------------------------------------Op date onderschreven bekennen Jan DE RIJCKE ende Pieter ROGIERS over
fo 27
de weesen Jan YDE wel ende ter goeder trauwen vercocht thebben an Sr. Pieter DE KEYSER
brauwer te Ghendt den grondt van een behuyst hofstedeken gheleghen in Dronghene in den wijck
van baerelvelde groot 50 roeden oost ende zuyt de straete west Anthone POLLET ende noort dhoirs
Jan YDE van welcken hofstedeken de drij deelen van viere competeren aen de de voornoemde
weesen DE RIJCKE ende het resterende vierde de voornoemde weese het hofstedeken gheweest
sijnde een herberghe sonder eenighe maete te moeten leveren . . .
. . .11de maerte 1699
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Supplierende verthoont reverentelijck Lieven BOGAERT fs. Pieters ende fo 28
Janneken KESTELOOS sijne huysvrauwe hoe dat sij nu beth als vier jaeren sijn ghenoodtsaeckt
gheweest t'onderhauden van Adriaeneke = 10 jaeren gheweest sijnde ende Joannes KESTELOOS
= 9 jaeren gheweest sijnde fs. Guille ter causen naer het overlijden van hunne ouders ende van
niemant en sijn anghetrocken gheweest als supplianten hunne swaegher ende sustere onvoorsien
van middelen tensij een hofstedeken ende vercocht gheweest minder als de rente daerop beset in
capitael ende croosen . . .
...
...
1ste april 1699
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Marten DE VRIENT machtich bij procuratie over fo 30v
Jacobus TANGHE ende Geert SLOCQ soo over sijn selven als voocht van Balthasaer SLOCQ ter
eender ende Louys SPEECKAERT fs. Louys ter andere welcke comparanten ons exhibeerden het
contract van coope van een behuyst hofstedeken groot int gheheel 200 roeden
Kennelijck sij alle lieden dat Geert SLOCK ende Jacques TANGHE vercocht hebben aen Louys
SPEECKAERT fs. Louys de twee deelen van drije van een behuyst hofstedeken groot 200 roeden
salvo justo, waervan het 3de deel is competerende de weese van Jan SLOCQ fs. Jans gheleghen
binnen de prochie van Landeghem op den wijck van barelvelde . . . 15de april 1699
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan DE BUCK fs. Jans in huwelijck met Livijne fo 38
MESTDACH fa. Lievens den welcken bekende vuyt handen van Meester Jacques OSTE fs. Louys
advocaet van den raede van Vlaenderen ontfanghen thebben de somme van 80 £ gr. voor welcke
somme hij belooft te betaelen een rente van 5 £ gr. tsjaers den penninck 16e . . . Zo heeft hij
comparant de selve rente mette achterstellen tot verschijnen staende bij forme van eenen staenden
ende blijvende seker gheïpotecquiert eerst op een behuysde hofstede met een bulcxken daer achter
ende mede gaende groot 450 roeden in de prochie van Landeghem heerelijckhede van Vinderhaute
op baerlevelde oost ende suyt mijnheer VAN LEMBERGHE west ende noort sheeren straete
Op een partijken landts wesende leen bij hem comparant ghecocht van den hove van Vinderhaute
groot 250 roeden gelegen op den wijck als vooren ende noch een partije saeylandt gheleghen op
de prochie van Dronghene ghenaempt den peirdebulck groot 400 roeden
...
10de febr. 1700
------------------------------------------------------Compareerde in persoonen Guillaeme ende Anthone CLAYS fs. Pieters
soo
fo 40
over hem selven al over de weesen van Pieter ende Tanneken CLAYS ter eender, Jan POELMAN
fs. Christoffel ter ander
welcke comparanten exhibeerden het contract van vercoopijnghe . . .
Kennelijck sij elcken dat Guillaeme ende Anthone CLAYS fs. Pieters soo over hun selven als
hemlieden sterckmaeckende over de weesen van Pieter ende Tanneken CLAYS bij instel ende op
verhooghijnghe vercocht hebben aen Mr. Jooris CLAYS een partije landts gheleghen binnen de
prochie van Landeghem op den wijck van barelvelde groot een bunder aboeterende noort Jooris
SIERENS oost de straete suyt ende west de almoesenije van Ste Baefs in Ghendt gheschied ende
den coop ghedaen midts 60 £ gr. boven 20 sch. gr. ter taefel op dobbel wederom indien den cooper
door verhooghijnghe naerhede ofte anderssints niet ter erfven quame. . .
8ste july 1699
------------------------------------------------------Alsoo Anthone POLLET fs. Jans tot barlevelde schuldich is an Jor Willem fo 42
Jacques DE CROMBRUGGHE heere van Loovelde etc. een rente van 2 £ gr. tsjaers den penninck
16e beset ende gheïpoticqueert op sijn hofstede gheleghen binnen de prochie van Dronghene op
dheerelijckhede van barelvelde groot van gronden 200 roeden oost ghelant Antheunis YDE suyt de
straete west Joe Cathelijne SADELEERE noort Jan DE CUYPERE, welcke rente met den quaden
tijt veele verachtert is . . .
...
...
6de maerte 1700
------------------------------------------------------Allen den gonne die dese presente letteren sullen sien ofte hooren lesen
fo 44v
Bailliu Burchmmeestere ende Schepene van Barelvelde doen te weten dat men ten sterfhuyse van
Jacques SNAUWAERT als hoir causa uxoris van wijlent Joos VAN VYNCKT in onse wettelicke
ghebannen vierschaere naer voorgaende kerckgeboden officien ende inthimatien met het branden
van twee distincte keirsssen ende een derde superabondante van 14 daeghen te 14 daeghen te coope
geveilt hadde eerst een partije landts ghenaemt den huldries groot 250 roeden in pachte ghebruyckt
bij Jooris DE BRUYNE oost ghelant den heirwech suyt dhoirs Jan VAN RENTERGHEM west
dheer Adriaen DHAEMERS. Een partije van 50 roeden landts ligghende in een meerdere partije
van 347 roeden binnen Landeghem . . .
...
...
2de jun. 1700
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Compareerde in persoone Jooris DE BRUYNE ende met hem Joanna MEECX
fo 49v
fa. Jans welcke comparanten hebben vercocht aen Sr. Adriaen DE SMET fs. Lievens in de prochie
van Landeghem onder de respective heerlijckheden van barelvelde, Nevele ende Vinderhaute te
weten een behuysde hofstede metten vuytplant daermede gaende groot een ghemet 64 roeden
ligghende in den wijck van vierheckens noort de wdwe VAN LOO oost sheeren straete ende suyt
den driesch. Item een partije landts ghenaemt den prest groot een ghemet 85 roeden suyt de
naervolghende partije west ende noort den cooper. Item een partije saylandt groot 281 roeden
ghenaemt het heyken suyt west ende noort de hofstede ende oost de wdwe VAN LOO. Item twee
partije landdt gheleghen neffens elcanderen respectivelijck ghenaemt den pintenbulck ende den
jonghenbogaert tsaemen groot twee ghemeten 286 roeden suyt ende west Sr. Loys BILLEMON
ende noort het voorseyde heyken. Item een partije landts landts ghenaemt den Landeghem bulck
groot 221 roeden west de straete noort Jan VINCENT ende oost Joos FIERS. Item twee partijen
landts ghenaemt de hooghe ende laeghe meere tsaemen groot drij ghemeten 163 roeden ende met
den vuytplant daermede gaende noort ende west den cooper ende suyt Pieter DOBBELE. Item een
partije landts ghenaemt het kerckevelt groot 2 ghemeten 280 roeden noort den heylighen Gheest
ende Guille LAMME suyt Jan POELMAN ende west Jacques DE CUYPERE. Een partije landts
ghenaemt het rodt groot een ghemet 8 roeden noort den heer prelaet van Dronghene oost Jan
VAERENT suyt den polderbosch ende west Jacques DE CUYPERE. Een partije wesende den
voorseyden polderbosch groot een ghemet 100 roeden
...
...
21ste 8bre 1700
------------------------------------------------------Charel BEYAERT, overl. Dronghen op den 9de july 1701 op het pachtgoed fo. 53
competerende de eerweerde heer prelaet van Dronghen staende op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Joosijntgen VERSLUYS
K.: Pieter = 13 jr, Janneken = 8 jr, Carel = 6 jr, Norbertus = 2 jr
V.P.: Pieter BEYAERT fs. Jan cosijn
Den overledenen heeft geen gronden van erfven achterghelaeten
7de dec. 1701
Compareerde in persoone Joos VAN DER SLUYS fs. Charels tot Sommerghem ende Pieter
BEYAERT fs. Jans tot Baerle dewelcke hun verclaerden te stellen als seker ende borghe over
Joosijntgen VERSLUYS wdwe van Charel BEYAERT . . .
8ste febr. 1702
------------------------------------------------------Compareerde voor mij Pieter ROELANDTS notaris royael tot Nevel
fo 63v
present de ghetuyghen in persoone Gheeraert DE VRIENT fs. Pieters tot Landeghem thuwelijck
ghehadt hebbende Pietronelle DE SCHUYTER fa. Pieter ter eender ende Pieter DE SCHUYTER
fs. Pieter tot St Marten Leerne ter ander, welcke comparanten te kennen gaeven dat sij op den
15de meye 1699 voor Jan Baptiste ODEVAERE alsdan notaris tot Ghendt hadden ghepasseert het
contract bij vorme van vuytgrootijnghe van dhofsteden ende landen daerbij vermelt zo volght
Compareerde voor mij Jan Baptiste ODEVAERE notaris publicq tot Ghendt present de ghetuyghen
Gheeraert DE VRIENT fs. Pieters tot Landeghem ende met hem Pietronelle DE SCHUYTER fa.
Pieter sijne huysvrauwe te vooren wdwe van Jan SERWEYTENS welcke comparanten verclaerden
bij vorme van vuytgrootijnghe ghetransporteert hebben an Pieter DE SCHUYTER fs. Pieter voornoemt een behuysde hofstede gheleghen binnen de prochie van Dronghene op den wijck van
baerelvelde groot in erfven 450 roeden oost ende suyt dhoors dhr. Pieter VAN HECKE west Jor
DOEDENS ende noort de straete mitsgaders noch twee partijen landts deene an dander gheleghen
neffens de hofstede tsaemen gheldende in kieckens ende een cheynsrente van 10 sch. gr. tsiaers
ende belast met een rente van 4 £ 10 sch. gr. tsiaers den
penninck 20 . . .
Pieter DE SCHUYTER ende Franchijnken DE DOBBELAERE haeren vader ende moeder van
Pietronelle DE SCHUYTER vuytwijsens deselve vercavelijnghe onder thanteecken in daten
17de april 1679 dese vuytgrootijnghe cessie ende transport is ghedaen voor ende mits de somme
van 6 £ gr.
...
...
...
11de febr. 1705
------------------------------------------------------Joosijntjen CANNOOT fa. Jans, overl. Dronghen op den 26ste nov. 1705
(fo. 69)
Hr.: Geert GOETGELUCK fs. Charels
K.: Charles, Jan, Isabelle, Renier, Petronelle ende Marieken
V.M.: Lieven CANNOOT broeder van d’overledene
14de april 1706
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Compareerde voor mij Pieter ROELANDTS gheauthoriseerden conijncklijcken
fo 71v
notaris royael tot Nevele prsent de ghetuyghen in persoone Gheeraert DE VRINDT fs. Pieters
tot Landeghem thuwelijck ghehadt hebbende Pieternelle DE SCHUYTER fa. Pieters ter
eender ende Pieter DE SCHUYTER fs. Pieters voornoemt tot Ste Martens Leerene ter ander
welcke comparanten te kennen ghaeven dat sij op den 17de meye 1699 voor Jan Baptiste
ODEVAERE alsdan notaris tot Ghendt hadden ghepasseert het contract bij vorme van vuyt
grootijnghe van dhofsteden ende landen daerbij vermelt dannof den inhauden hiernaer volght
van worde te worde.
Compareerde voor mij Jan Baptiste ODEVAERE notaris publicq tot Ghendt residerende present
de ghetuyghen Geeraert DE VRINDT fs. Pieters ende met hem Pieternelle DE SCHUYTER sijne
huysvrauwe wdwe van Jan SERWEYTENS welcke comparanten verclaerden bij vorme van
vuytgrootijnghe ende vrindelijcke verhoorsaetijnghen opghedreghen ende ghecedeert thebben aen
Pieter DE SCHUYTER fs. Pieter voornomt te weten eene behuysde hofstede gheleghen binnen de
prochie van Dronghen op den wijck van baerelvelde groot in erfven 450 roeden oost Pieter VAN
HECKE west Jor DOEDENS ende noort de straete, metsgaders noch twee partijen landts deene
aen dander gheleghen neffens de hofstede tsaemen groot 750 roeden oost ende suyt de voornomde
Caerls? VAN HECKE west ende noort de hofstede in pachte ghebruyckt bij Pieter RIJCKBOSCH
ten 6 £ gr. tsiaers
...
...
1705
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Gerhaert STEYAERT machtich bij procuratie
fo 76
over vrauwe Isabelle DE BOODT douariere van Jor Philippus VAN CROMBRUGGHE in sijn
leven heere van boulaere etc. bekenne vercocht thebben aen Marijntjen DE SMET fa. Pauwels
wdwe van Lowijs SPEECKAERT landsman woonende tot Landeghem een partije landt met alle
de catheylen daerop staende haer competerende ligghende binnen de prochie van Landeghem
op den wijck van vierhaeckenen groot in canten ende gracht ontrent de 94 roeden onbegrepen
maete . . .
...
...
...
1725
------------------------------------------------------Daete onderschreven kennen Joannes VAN BAESTELAERE ende met
fo 89v
Joanna POELMAN sijne huysvrauwe vercocht thebben aen Herman VAN DER VENNET fs.
Pieters tot Landeghem ende Hansbeke een partije landts ghenaempt de walsmeersch gheleghen
in Landeghem op dheerlijckhede van baerelvelde noort oost de straete ende voorts rontomme
ghelant de almoessenije van Ste Baefs groot in eirfven 956 roeden salvo juste maete met welcke
grootte ende gheleghenthede den cooper hem is tevreden houdende sijnde desen coop ghedaen
voor de somme van 70 £ gr. sterck wisselghelt sonder meer . . .
2de oct. 1725
------------------------------------------------------Compareerde voor Bailliu ende Schepenen der heerlijckhede van baerelvelde
fo 90v
gheseyt het Vlaendersche in persoone Pieter DE SCHUYTER officier wonnende op de prochie
van Dronghen den welcken kende ontfanghen thebben van Lieven CLAUWAERT fs. Lieven oudt
Burchmeester der prochie van Oostacker als vader ende voocht van sijne kinderen gheprocureert
bij sijne 1ste huysvrauwe Livijne VERHOSTE de somme van 80 £ gr. daervooren hij belooft te
betaelen een jaerlijcxe rente van 4 £ 10 sch. gr. tsjaers den pennijnck twintich innegaende den
1ste april 1664 waervan het 1ste jaer vallen sal ten ghelijcken daeghe 1665 ende van soo voorts van
jaer te jaere eeuwelijck ende erfvelijck vuytterlijck totter lossijnghe van diere . . .
Belooft hij comparant de voornoemde capitaele somme van 80 £ ende alle de verschenen croisen
naer raete van tijde alles in ghelde als vooren, belooft hij de voornoemde capitaele rente jaerlijcx
precies te betaelen te weten het een jaer aleer het ander sal comme te vallen . . .
Beset op een sijne behuysde hofstede gheleghen binnen de heerelijckhede van barelvelde met de
landen daermede gaende groot tsaemen vier ghemeten noort daeranne abouterende dheer Pieter
VAN HECKE oost de baerelvelsche straete suyt den voornoemden VAN HECKE ende west het
clooster van de chatereusen wesende niet anders belast dan met s'graven rente van ouden tijde daer
vuyt ghegaen . . .
...
...
21ste april 1665
In de marge:
ontfanghen van Pieter DE SCHUYTER fs. Pieter 90 £ gr. sterck permissie wisselghelt in
aflossijnghe van de rente
...
...
3de juny 1705
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Jan MEECX fs. Jans, Burchmeester, overl. Landeghem opden 18de maerte 1685
fo 5
He.: Maria DE CUYPERE fa. Pieters
K.: Pieter, Pieternelle ende Servaes MEECX noch onderjaerigh ende Joanna MEECX in huwelick
met Jan DE PAUW
V.P.: Guilliaeme VAN HOVE oom
Leenen bij den overledenen met dese hauderigghe gheconquesteert
Een leen wesende een visscherije met den vuytplant ter straete daermede gaende ghenaemt het
leen havenijcke gheleghen binnen dese prochie van Landeghem groot 100 roeden
Een ander leen ghenaemt te mijlendaete ghehauden van den casteele van Nevele
Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert
Een behuysde hofstede in Landeghem gheleghen anden cappellendriesch west Jor Pauwels DE
RIJCKE ende noort west de weese Luycas HEYNDERIJCK groot 360 roeden
Item uytplant ter straete daermede gaende consisterende in een driesch beplant zijnde met eecken
boomen groot ontrent de 80 roeden. Item noch een behuyst hofstedeken gheleghen op den driesch
jeghenwordich bewont van Christiaen DHAESE groot ontrent 70 roeden
Een partije landt binnen de selve prochie ghenaemt de hooghe meere suyt west den driesch noort
d'hoors dheer Guilliaeme VAN WORDE groot 440 roeden
Een partije mersch ligghende neffens voorgaende suyt ende oost Baudewijn MORTIER groot 516
roeden. Item een partije saeylant met het kleen bogaerdeken daermede gaende beplant met fruyt
boomen ghenaemt den pintenbulck groot 894 roeden
Een partije saeylant ghenaemt den prist abouterende daeranne suyt den vaerendriesch oost dheer
Pieter VAN HECKE ende noort ende west Jan VAN SPEYBROECK groot 380 roeden
Een partije op den cauter ghenaemt het alf ghemet west de hoirs SLOCK, oost ende zuyt dhoirs
Lauwereyns SPEECKAERT groot 166 roeden
...
...
-----------------------------------------------------Gheeraert VAN HECKE fs. Joos
fo. 20
overl. Dronghene in de maent van april 1686 heerelichede van Barelvelde
He.: Janneken VAN SPEYBROUCKE fa. Danneels nu in huwelicke met Lieven DE CLERCQ
K.: Gheerken VAN HECKE = 3 maenden
V.P.: Lieven VAN HECKE fs. Joos halfven broeder van den overledenen
Een partije saylant gheleghen in Dronghen in den Noorthautschen teerlinck ghenaemt het lange
bundele groot 900 ende eenighe roeden bij coope vercreghen bij desen overledenen voor het
huwelick met dese hauderigghe van Pieter VAN DER VENNET fs. Herman van daeten den
28ste nov. 1686
28ste jan. 1682.
-----------------------------------------------------Pieter DE WULF fs. Roeland, in sijn leven burgemeester van Baerelvelde fo. 29
overl. Dronghen op den 13de juny 1668 jurisdictie van Baerelvelde
He.: Gheerdijnken PLAETSAERT
K.: Jan ende Joos DE WULF bij huwelicke hun selfs ende Anthone VAN SPEYBROUCK in
huwelick met Livijne DE WULF, Marten, Roelant, Charel ende Dominicus DE WULF
minderjaerighe weesen
V.P.: Jan DE WULF voornoemt
Gronden van erfven commende van soverledens weghe
Een jonghen boomgaert mette grootte schuere ligghende binnen de prochie van Vosselaere
Een stuck lants ghenaemt t’gaste stuck, item een partijken lants oock in Vosselaere ghenaemt het
neerboomken abouterende daeranne. Item een stuck lants ghenaemt ’t abeelken suyt oost de straete
suyt west Pieter DOBBELAERE .
Item onverscheen ende onverdeelt mette ghemeen hoors van Cathelijne DE WULF in 3 partijkens
bosch in Hansbeke tsamen groot 150 roeden
Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert
Een behuyst hofstedeken groot mette lande 10 ghemeten gheleghen in Lootenhulle inde
maesemstraete bij coope van Gillijnken HOVELINCK weduwe van Jan PLAETSAERT
Item 2 ghemeten en 50 roeden saylant genaempt den Looterman in de prochie van Vosselaere ende
een partije lants ghenaempt den boschcant groot 450 roeden dese twee partijen sijn ghecocht
jeghens Marten ende Gheert SLOCK.
6de juny 1669
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Jan DE WULF fs. Louys
fo. 49
overl. Dronghen den 15de july 1677 heerlickhede van Baerelvelde
He.: Pieternelle MESDACH fa. Laureyns
K.: Jan DE WULF fs. Jans
V.P.: Lieven DE WULF fs. Louys oom
Binnen de prochie van Dronghen in den wijck van de Kerckstraete ontrent 200 roeden saylant
comende bij manghelijnghe van Joos DE WULF soverleden broeder 25ste sept. 1687
------------------------------------------------------Compareerde voor Bailliu Burchmeester ende Schepenen der heerelichede van
fo 59
barelvelde gheseyt het vlaendersche in persoone Jan DE CUYPERE fs. Jans welcken comparant
verclaerde ontfanghen thebben van Guilliame KESTELOOT fs. Antheunis de somme van 24 £ gr.
vlaemsch in goeden ende ghevalueerde ghelde scheldende hem oversulcx deuchdelick quite,
waervooren den comparant an den voornoemden KESTELOOT sijn hoors ende naercommers
bekende te ghelden eene rente van 1 £ 10 sch. gr. tsiaers losselijck den penninck 16e danof het 1ste
jaer ingaen sal den 6de july 1673
...
...
...
Hypoticquiert den comparant de voorseyde rente op een behuysde hofstede met een partijcken lants
groot 250 gheleghen binnen dese heerlijckhede. Item noch een partijcken lants daermede gaende
oost ande hofstede tsamen groot 400 roeden jeghenwordich bij den comparant bewoont suyt Lieven
VAN OOYGHEM noort Marten MESTDACH west sheeren straete . . .
6de july 1673
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jooris CALLANT soo over hem selven als over fo 60
Joosijntken VAN OOTEGHEM sijne huysvrauwe machtich bij procuratie hiernaer volghende, wij
onderschreven hauden voor goet vast ende bij weerden het contract ende acte van onterffvenisse
hedent ghepasseert voor Bailliu Burchmeester ende Schepenen van Baerlevelde ter causen van de
vercoopijnghe van seker hofstedeken in proffijte van Gheert VAN THEMSCHE met belofte ende
obligatie als naer rechte 22ste juny 1673 onderteeckent Gillis GOETHALS, t'mercq Joosijntken
VAN OOTEGHEM, voorts Gillijntke DE WULF wdwe van Gheeraert GOETHALS ende Jan
GOETHALS fs. Gheerts, den voornomden Jooris CALLANT vervanghende Rogier GOETHALS
fs. Jans ende hem over de selve sterckmaeckende, mitsgaders over Jacques ende Gillis VAN
OOTEGHEM volghens de procuratie onder hemlieden hanteecken van den 16de ougste 1672
waervan den teneur hiernaer volght. Alsoo wij onderschreven Jacques VAN OOTEGHEM ende
Gillis VAN OOTEGHEM sijn hoirs bedeghen neffens Jooris CALLANT ten sterfhuyse van Gillis
GOETHALS ende aldaer maekende eenen 6de staecke, ende dat het ons ongheleghen is tot het
liquideren van het voornomde sterfhuys te vacheren als respectivelick woonende op d'ee ende
binnen Ghendt soo ist dat wij gheven alle macht aen Jooris CALLANT oock erfghenaem ten
voorseyden sterfhuys omme vuyt onsen naeme het sterfhuys te effenen
...
...
Als presenten Abraham VAN LANDUYT ende Stoffel VAN HIJESSEL. Item Antheunis ende Jan
MIJLEMAN representerende eene 6de staecke respectivelijck woonende tot Coxeijde in Veurne
Ambacht ende Middelburch in Vlaenderen . . .
...
22ste july 1673
------------------------------------------------------Ick jacques VAN MATENBURCH ende mijn huysvrauwe Petronelle
fo 67
GOETHALS fa. Pieters gheven volle macht ende procuratie an Pieter GOETHALS fs. Pieter omme
vuyt erfven te gaene sijnde eene behuysde hofstede met het landt ende meerschen ligghende in den
wijck van baerlevelde inde prochie van Dronghene, hem ende sijne huysvrauwe competerende bij
successie ende bij het overlijden van sijne vrauwens vadere Pieter GOETHALS emmers alles
inghevolghe van de vercavelijnghe tusschen haere moeder Lievijne COPPENS ende de andere
hoirs ghedaen . . .
...
...
22ste maerte 1673
------------------------------------------------------Jan VAN RENTERGHEM fs. Geeraert
fo 71
overl. Landeghem den 7de juny 1673 in de heerlijckhede van barelvelde
He.: Lievijne VAN MALDEGHEM fa. Frans
K.: Jan, Lieven, Thomaes, Frans, Jacques ende Janneken VAN RENTERGHEM, onderjaerigh
Gronden van erfven tsamen in huwelijck gheconquesteert
Een behuyst hofstedeke in Landeghem groot 100 roeden oost daeranne Baudwijn ende Joos VAN
RENTERGHEM suyt sheeren straete west Frans VAN MALDEGHEM . . . 13de febr. 1674
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Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Anthone
fo 81
VAN SPEYBROECK als ontfangher van de venditie ghehauden ten sterfhuyse van wijlent
Gheerdijntgen PLAETSAERT wdwe van Pieter DE WULF . . .
...
Present: Jan, Marten ende Roelant DE WULF, mitsgaders Dominicus DE WULF noch weese
sijnde als hoors ten sterfhuyse van Gheerdijntgen PLAETSAERT
Den doender bringht in ontfanck de somme van 388 £ 2 sch. gr. over gheheel het inhauden van de
venditie
...
...
...
...
------------------------------------------------------Mayken DE VREESE
fo. 104
overl. Dronghen den . . july 1674 ? (=1671?) heerlickhede van Baerelvelde
weduwe van Marten DE WULF
K.: Jan DE WULF bij huwelick sijn selfs ende als apparante voogt van Livijne en Janneken DE
WULF fa. Marten noch onderjaerighe weesen
Gronden van erfven deelsaem tusschen de voornoemde persoonen sonder eenighe last van bijleve.
De twee deelen van seven van een behuysde hofstede gheleghen binnen Dronghen ende
jurisdictie van baerelvelde oost den prelaet van Dronghene suyt Elisabeth DE VREESE west de
straete ende noort Joe de weduwe KERCHOVE met consorten groot 90 roeden
V.P.: Francois DE WULF, oom
fo 108
Compareerde Livijne DE WULF geassisteert met Francois DE WULF geven te kennen dat cavel
C aen de voornoemde Livijne DE WULF gevallen is ende alsoo de goedijnghen van cleene
consideratie ende niet souffisant sijn omme haer te onderhauden daer sij ghebreckelick is ende de
vallende sieckte heeft versocht sij van te moghen opdraghen haere successie aen haer broeder Jan
DE WULF met conditie dat haeren broeder haer sal onderhauden haer leven lang 23ste july 1671
------------------------------------------------------Victor DENIJS , overl. Landeghem den . ? . heerelickhede van baerelvelde fo 131
He.: Cathelijne MATHIJS
K.: Joos ende Marten DENIJS ende Joos TAETS in huwelijck hebbende Marie DENIJS
Voocht: Jan DHANENS in huwelijck met Lijsabette DENIJS oock fa. Victor
Er zijn gheene gronden van erfven achterghelaeten . . .
...
Den vuytvaert van desen overleden is noch niet ghehauden . . .
4de nov. 1677
------------------------------------------------------Joosijntien VAN DER VENNET , overl. Landeghem baerlevelde . . ? .
fo 135
Hr. Lieven VINCENT
K.: Pieter, Jacques ende Thomas VINCENT ende de twee weesen van Pieter DE MEYERE
gheprocreert bij Janneken VINCENT fa. Lieven ende Jan VINCENT bij huwelijck sijn selfs
Jan MEEUCX als gheauthoriseert over Jan VAN DER VENNET in de qualiteyt van deelvooght
van de moederlijcke zijde
Een partije lants gheleghen in Landeghem op den wijck van vierheckenen ghenaemt het brielken
suyt Jan MEEUCX west den selven noort den kerckwech groot 220 roeden
Een partije lants gheleghen in het cauterken bachter haeghen noort den perckelbulck oost dese
hoyrije oost Jan MEEUCX groot 522 roeden . . .
...
Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert
Een behuysde hofstede gheleghen in prochie van Landeghem op den wijck van vierheckenen
metten bulck bachten den huyse oost de straete suyt dese hoirije groot 2 ghemeten 46 roeden
Een partije lant ghenaemt den langhen bulck noort Marijn DE LOOF west het straetien suyt
Joos DE PESTELE groot twee ghemeten 186 roeden . . .
...
------------------------------------------------------fo 146
Janneken HERMANS fa. Jans, overl. Landeghem den 24ste meye 1679
Hr.: Pieter PLASMAN fs. Pieters
K.: Pierken, Joosijntien ende Cathelijne PLASMAN
V.M.: Jan CLAYS fs. Frans ende V.P.: Pieter PLASMAN d'aude grootvader
Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert
Een behuysde hofstede gheleghen in Landeghem op den wijck van vierheckenen commende bij
coope van dhr. Gillis VAN HAUWEGHEM
Een partijken zaylant gheleghen op heyste cautere . . .
...
16de meye 1680
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Supplierende vertoont reverentelijck Niclays VEREGGHEN audt ontrent fo 156
65 jaeren officier van de heerlichede van barelvelde haer bestreckende binnen de prochie van
Dronghene hoe dat hij van intentie is van het selve officie van officier te resijngneren aen Marten
VEREGGHEN zijnen sone audt 24 jaeren daertoe hij seer bequame is, als wel connen lesen ende
schrijven
...
Op den 29ste jan. 1682 heeft Marten VEREGGHEN fs. Niclays present
zijnen vader ghedaen den gherequireerden eet als officier van barelvelde
------------------------------------------------------Compareerde voor Jeron VAN AKEN Bailliu, Pieter DOBBELAERE ende fo 158
Jan VINCENT schepenen der heerlichede van barelvelde gheseyt het vlaendersche in persoone
Christoffels DE RUE ende met hem Janneken VAN RENTERGHEM fa. Jans zijne huysvrauwe
te kennen ghevende dat sij vercocht hadden aen Jan MEEUX een partije landts gheleghen in de
prochie van Landeghem ten doomanne gheanempt den baghelare groot ontrent 400 roeden
abouterende daeranne oost den cooper zuyt westy Jacques VAN LOOCKENE ende noort dhoirs
Adriaen VAN VYNCT voor de somme van 12 £ gr. vlaems eens vrij suyver gelt voor suyver goet
te betaelen contant ter erfvenisse
...
...
6de april 1682
------------------------------------------------------Livijne COPPENS weduwe van Marten DE BIL (isolaten staet)
fo. 165
overl. Dronghene op den 14de juny 1681 heerlichede van Barelvelde
Den welcken maeckt ende overheeft den curateur Mr. Frans DE WULF
17de july 1681
Alvooren pretenderen de weesen Pieter DE DOBBELAERE fs. Andries de somme van 28 £ gr.
over twaelf jaeren landpacht
19de nov. 1682
------------------------------------------------------Compareerde voor mij Jacques GOOSSENS notaris publicq residerende in fo 196
de prochie van Meerentre in persoone Cornelia VAN MALDEGHEM fa. Frans woonende in
Landeghem bij ghetijdighe aude haer selfs welcke verclaerde uyt pure liefde ende affectie te
gheven aen Gillis VAN MALDEGHEM haeren broeder het deurgaende 4de deel van een hofstede
gheleghen in Landeghem wijck van vierhaeckenen groot int gheheele 300 roeden . Noch een 4de
deel in een partije lants gheleghen achter de hofstede west de wdwe Thomas VRIENT noort Guille
VAN HOVE groot int gheheele 150 roeden . . .
...
19de juny 1683
------------------------------------------------------Livijne CORNELIS fa. Pieters
fo. 198
overl. Dronghene den 14de maerte 1683 op de heerlijckhede van Barelvelde
Hr.: Gillis MESTACH fs. Lievens
K.: Pieter, Jan ende Janneken MESTACH
V.M.: Bauduyn CLAEYS
Eene behuysde hofstede staende huwelijck geconquesteert met de cathaeylen daermede gaende
gheleghen in Dronghene onder dese heerlijckhede commende bij coope van Jan BRAKENIJ groot
int gheheele ontrent 400 roeden. Item een partije meersch in de prochie van Landeghem op den
wijck van Allewijn sorterende onder d’heerelijckhede van Vinderhaute groot 100 roeden
Noch een partije landts gheleghen alsvoren comende bij coope van Guilliaeme KESTELOOT
groot 400 roeden
8ste july 1683
------------------------------------------------------Ick onderschreven deurwaerder van den raede in Vlaenderen uyt crachte van fo. 204v
acte condempnatie principael ende costen mette leteren executoriael daerop verleent sprekende
in proffijte van Mr. Guillaume WILLEMET tot Iper heersere ende tot laste van Sr. Guille
DE VRIESE tot Dronghen verweerdere inhaudende de somme van 24 £ grooten over 6 jaeren crois
. . . . 28ste nov. 1683
eender rente van 4 £ grooten tsiaers tleste verschenen 24ste nov. 1680
------------------------------------------------------Livijne DE VOS fa. Charels, overl. Dronghene den 16de april 1685 op Baerelvelde fo. 211v
Hr.: Lieven POLET fs. Lievens
K.: Jan ende Marie POLET
V.M.: Jan DE VOS oom
Het 9de paert van een behuyst ende beschuert hofstedeken gelegen in de prochie van Meerendre
onverscheen ende onverdeelt met Niclaeys DE VOS ende consorten groot ontrent 200 roeden
jeghenwoordigh in pachte ghebruyckt bij Philips DOBBELAERE
18de july 1685
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Compareerde voor Jeron VAN AKEN bailliu , Pieter
fo 217v
DOBBELAERE ende Jan SERWEYTENS Schepenen der heerelijckhede van Baerelvelde
in persoone Joos PLASMAN fs. Hermans den welcken bekende vercocht thebben aen Lieven
COCHUYT een behuysde hofstede soo deselve ghestaen ende gheleghen is binnen de prochie van
Landeghem onder dese heerelijckhede van Baerelvelde inghevolghe van de contracte hiernaer
volghende van worde te worde
Hedent daete onderschreven soo bekent Joos PLASMAN fs. Hermans vercocht thebben aen Lieven
COCHUYT fs. Gillis sijne behuysde hofstede gheleghen in Landeghem jeghenwordich bij desen
cooper bewoont abouterende daeranne noort oost desen vercoopere suyt dhoirs Sieur Gillis VAN
HAUWEGHEM west den dries groot ontrent 100 roeden
...
. . . 17de jan. 1687
------------------------------------------------------Compareerde voor Jeron VAN AKEN bailliu, Jan SERWEYTENS
fo. 222v
ende Charles BOGAERT Schepenen der heerelijckhede van Baerelvelde in persoone Niclaeys
VERHEGGHE machtich bij procuratie over Jor Jeron BORLUYT heere van hoogh erweerde etc.
ter eender ende dhr Jacques VAN DER HAEGHEN Ampman van Dronghen ter andere welcke
comparanten exhibeerden tcontract hiernaer volghende van worde te worde
Compareerden voor mij Joos MOERAERT openbaer notaris residerende binnen der stede van
Ghendt tot het exercitie van dien gheadmitteert bij hoogthe ende moghende heeren van de raede
in Vlaenderen ter presentie van de onderschreven ghetuyghen, Jor Geroni BORLUYT heere van
hoogherweerde etc. welcken comparant bekende wel ende deughdelijck vercocht thebben an dhr.
Jacques VAN DER HAEGHEN amman der prochie van Dronghene eenen bosch met het haut
daerop staende groot in erfven 700 roeden ligghende in Baerelvelde in de prochie van Dronghen
...
...
17de dec. 1687
------------------------------------------------------Gillis MESTACH fs. Lievens
fo. 226v
overl. Dronghen op den 7de jan. 1689 heerelijckhede van Baerelvelde
wdnr in (1ste x) van Livijne CORNELIS (SVG 8ste july 1683)
K.(1ste x): Pieter, Jan ende Janneken MESTACH
He.(2de x): Marie COENS fa. Olivier
K.(2de x): Livijntken ende Jacquemijntgen MESTACH
V.P.: Laureyns QUATHEM
Dhelft van een behuysde hofstede ghecommen bij coope van Jan BRACKENE groot 400 roeden
waervan dander helft competeert de kinderen van 1ste bedde..
Dhelft van een partije saylandt ghelegen alsvooren in Dronghen ghenaempt den Helsbulck
commende bij coope van Guiulliame KESTELOOT groot 400 roeden aboeterende daeranne noort
dhoirs mijnheer VAN LERBERGHE noort oost Mr. Livinus VAN LOO advocaet
Noch een partije saylandt in Dronghen genaemt Clauwaerts bulck groot 800 roeden den
overledenen te cavel ghevallen ten sterfhuyse van sijnen vaedere
...
1690
------------------------------------------------------Dat ick onderschreven Bailliu der heerelijckhede van baerlevelde vuyt
fo 230v
crachte van schriftelijcke lasten mij verleent van P.M. VAN DER VINCKT crediteur van Pieter
DOBBELAERE onder ulieden van sheeren weghe beclaeghe eene behuysde hofstede met de
schueren stallen ende cattheylen daerop staende bij den voornoemde DOBBELAERE bewoont
an den cappellendriesch groot een ghemet 237 roeden. Item een partije den bulck binnen den
hove groot twee ghemeten 30 roeden, ten leste noch een partije landt ghenaempt den walsmeersch
met een bosselken west commende van de aelmoessenije tsaemen groot twee ghemet 179 roeden
al den voornoemden DOBBELAERE competerende alles met interdictie van weghen als . ? .
van niet te staene over eenighe erfvenissen onterfvenissen belastijnghe vercoopijnghe ofte
veralienatien ten waere voldaen van sijne pretentien breeder bij heesch te deduceren ist noot alles
op peyne in forma den 16de maerte 1690 ende was onderteeckent J. SIERENS
Dese clachte is vernieuwt den 7de maerte 1691
Dese clacht is andermael vernieuwt den 5de maerte 1692
Dese clachte is andermael vernieuwt den 16de maert 1693 ande anveert bij den Burchmeester,
Jan SERWEYTENS ende Jan DE PAUW Schepenen
------------------------------------------------------689

Vervolg Reg. 598
SVG en wettelijke passeringen - Barelvelde
(1672-1695)
Aen mijne heeren Bailliu Burchmeester ende Schepenen der heerelijckhede fo 236v
van baerelvelde supplierende verthoont reverentelijck Gheert GOETHALS als vader ende voocht
over sijn minderjaerigh kindt gheprocreert bij Tanneken CORNELIS fa. Lievens dat hij op ulieden
heeren adveu ende aggreatie als oppervoochden over deselve op den 24ste juny 1692 heeft vercocht
an Jan MORTIER tot Landeghem een hofstede met de landen gheleghen binnen Landeghem ende
Vosselaere de weesen toecommende vuytten hoofde van zijne overleden moeder voor de somme
van 16 £ gr. . . .
...
...
...
23ste july 1692
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter ROGIERS ende Joos DE MUYTER
fo 238v
machtich bij procuratie over Janneken VAN PARIJS ende Jan DE CUYPERE ter eender zijde
ende Guille KESTELOOT ter andere . . .
...
...
Ick Janneken VAN PARIJS wdwe van Jan DE CUYPER ende Jan DE CUYPER haeren sone
hebben overghelaeten binnen de prochie van Dronghene te baerelvelde een hofstede ende landt
groot tsaemen 400 roeden dat aen Guille KESTELOOT fs. Anthone ende noch een partije landt
gheleghen in Dronghene ghenaempt den elsbulck groot 400 roeden . . .
29ste oct; 1692
------------------------------------------------------Dat ick Bailliu van de heerlijckhede van baerelvelde vuyt crachte van
fo 241v
schriftelijcke last aen mij verleent onder ulieden van sheeren weghe beclaeghe de drij deelen van
viere deurgaende van een behuysde hofstede met den bulck achter den huyse groot int gheheele
twee ghemeten 46 roeden competerende Jacques VINCENT bij coope jeghens Joos DE VRIENDT
in huwelijck met Joosijne DE MEYERE ende hem te cavel ghevallen van sijn vader ende moeder
met interdictie van niet te staen over eenighe erfvenisse onterfvenisse belastijnghe ofte veralienatie
van de voornoemde hofstede . . .
...
...
3de dec. 1692
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jacques VINCENT ende met hem Janneken
fo 242
VAN DE KERCKHOVE fa. Jans ter eender ende Elisabeth VAN DER VENNET ter ander
Op hedent desen 24ste 9bre 1692 bekennen wij Jacques VINCENT fs. Lieven ende Janneken VAN
DE KERCKHOVE fa. Jans sijn huysvrauwe vercocht thebben aen Elisabeth VAN DER VENNET
fa. Hermans wdwe van Jacques VAN LOOCKENE een partije saylandt gheleghen in Landeghem
sorterende onder de heerelijckheydt van baerelvelde groot 879 roeden ende de vercoopers
compiterende jeghens Joos VRIENT in huwelijck met Joosijne DE MEYERE desen coop boven
het capitael van de onlosselijcke lasten
...
...
3de dec. 1692
------------------------------------------------------De onderschreven Elisabeth DE WULF wdwe van Gillis VAN HOOREBEKE
fo 251
verclaert verclaert bij desen te geven procuratie speciaele irrevocable aen Marten VERHEGGHE
ofte ecken toonder deser omme te compareren voor Bailliu Burchmeester ende Schepenen van
sijne majesteyts heerelijckhede van baerlevelde ende daer vuyt mijnen naeme vuyt erfven te gaen
van een partije bosch oost Lieven VAN LOO ende noordt den prelaet van Dronghen ende dat
daeranne sal gherecht worden Jooris SIERENS Bailliu coopere van diere 5de nov. 1693
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter CORNELIS ende met hem
fo 251v
Petronelle DE MEYERE fa. Pieters gheprocreert bij Janneken VINCENT fa. Lievens te voorent
wdwe van Pieter VAN DER VENNET welcke comparanten bekenden vercocht thebben aen
Joosijnken VAN RENTERGHEM wdwe van Marten DE MEYERE soo over haer selven als over
de kinderen tsaemen het rechte 4de deel deurgaende van eene behuysde hofstede met dhelft van de
schuere ende ghelijcke deel in de boomen daerop staende gheleghen in Landeghem . . .
Marten
DE MEYERE in sijn leven officier gheweest van de lande van Nevele . . . 2de febr. 1694
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Pieter ROGIERS ter eender sijde ende Anthone fo 254v
POLLET ter ander de welcke exhibeerden contract van opdracht hiernaer volghende
Versoeckende vuyt crachte van procuratie daer in gheinsereert ontvuyt ende ontuyt ende onteerft
te worden van het hofstedeken daer bij gheroert met consent dat den 2de comparant daer in sal
worden ghegoet ende gheerft alsoo ick Jan PRAET mij vinde belast met een rente van 2 £ gr.
tsjaers den penninck 16e sprekende tot mijnen laste ende in proffijte van Jor Jacobus VAN
CROMBRUGGHE heere van Loovelde etc. causa uxoris . . . . . .
10de febr. 1694
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Pieter RIJCKBOSCH
fo 3
ste
overl. Dronghen op den 25 maerte 1706 heerelijckhede van Barelvelde
He.: Janneken MESTACH fa. Lievens
K.: Pieter = 16 jr, Lieven, Geeraert, Adriaen, Janneken ende Joosijntien MESTACH
V.P.: Jacques DE MEYER
20ste 8bre 1706
------------------------------------------------------SVG Janneken DE CONINCK
fo. 25v
overl. Dronghen den 30ste aug. 1707 op de heerelijckhede van Barelvelde
Hr.: Jan BOONE
K.: Marie BOONE in huwelijck met Lieven TIMMERMAN, Gillijntien BOONE ghetraut
met Jaspar VAN BIESBROECK ende de weesen van Tanneken BOONE gheprocreert bij Jan
DE SCHUYTERE fs. Andries
Een behuysde hofstede staende huwelijck gheconquesteert binnen de prochie van Dronghen in
den wijck van Barelvelde groot 27 roeden
18de jan. 1708
------------------------------------------------------SVG Lieven IKET ende Livijne BARY
fo. 34
overl. Dronghen op den . . . nov. 1708 in de heerelijckhede van Baerelvelde
K.: Gillis sijn selfs man ende Pieter IKET voor alsnoch minderjaerich
Bijstaenden voocht vuytten collegie midts gheene bloet vrienden te bevinden sijn
Pieter DE BOCQ schepenen deser heerlijckhede
10de april 1709
------------------------------------------------------SVG Gelijntien BOONE fa. Jans ende Janneken DE CONINCK
fo.41v
ste
overl. Dronghen den 30 jan. 1711 heerelijckhede van Baerelvelde
Hr.: Jaspardt VAN BIESBROECK
K.: Marie = 6 jr, Joosijntien beth 3 jr ende Jaspaerdeken VAN BIESBROECK = 7 maenden
V.M.: Lieven TEMMERMAN, oom
Gronden van erfven commende van soverledens sijde
Het 6de paert van een behuysde hofstede in Dronghen Baerelvelde groot 27 roeden 15de april 1711
------------------------------------------------------SVG Magdalena DE BIJL fa. Marten
fo. 52
overl. Dronghen . . dec. 1711
Hr.: Jan LIPPENS
K.: Lieven = 8 jr, Frans = 6 jr ende Pieternelle LIPPENS
V.M.: Jan VAN MAELE, oom
2de meye 1712
------------------------------------------------------SVG Marie DE WULF fa. Jans
fo. 62v
overl. Donghen 2de nov. 1713 heerelijckhede van Baerelvelde
Hr.: Jan CASAER fs. Jacques
K.: Joannes = 16 jr, Jacobus = 9 jr ende Jacquemintien = 5 jr
V.M. : Gheert GOETGHELUCK, oom
17de jan. 1714
------------------------------------------------------Compareerde voor Jacobus SAELENS officier in d'absentie van den Bailliu fo 72
in persoonen Pieter VAN DER VENNET fs. Joos ende Carel VERGULT respective voochden
van de vaderlijcke ende moederlijcke sijde over de minderjaerigghe weesen van Jan POELMAN
conforme daucthorisatie van Ampman Burchmeester ende Schepenen van den lande ende
Barronnie van Nevele hiervooren gheinsereert, declareren vuyt erfven te gaen van een partije
landts ghenaemt den wulghenbilck wesende den 8ste coop consenterende dat daerinne ghegoet
ende gheerft worde Jan SPEECKAERT vuyt crachte van procuratie aen hem verleent bij Mr.
Pieter BOUVE ghedenomeert voor commandt
...
...
5de juny 1714
Ampman Burghmeester ende Schepenen der Barronnie vander lande ende fo 72v
roede van Nevele salut doen te weten dat de ghemeene hoors ende voochden van de drij
minderjaerighe weesen ten sterfhuyse van Jan POELMAN ende Janneken VAN DER VENNET
sijne huysvrauwe gheweest met ons consent met het doen van drij sondaechsche kerckgheboden
van acht tacht daeghen mitsgaders het branden van eene keerse vercocht hebben 2 partijen van
van lande
...
...
...
...
...
-------------------------------------------------------
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Compareerde in persoone Cathelijne DE BUCK lest wdwe van Marten
fo 91v
DE VRIENT dat sij bij desen is authoriserende Jacobus HAERENS om over haer te rekenen met
met de crediteuren ten sterfhuyse van den voornoemden Marten DE VRIENT de debiteuren te
doen betalen midtsgaders over de comparante te gheven quitantie ende quitantien in te trecken
als ten besten den gheauthoriseerden sal gheraedich vinden met belofte van alles thauden staen
voor goet ende van weerden . . .
...
...
22ste nov. 1714
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jacobus SAELENS vuyt crachte van procuratie bij
fo 93
contracte gheinserreert vuyt den naeme van Sr. Pieter LOEILLET als vercooper van de behuysde
hofstede ende goederen bij contracte vermelt ter eender ende Jaspard VAN BIESBROECK cooper
ter andere deselve gheleghen op dheerlijckhede van Baerelvelde met de huysijnghe schuere stallen
boomen ende haeghen daerop staende groot ontrent 400 roeden abouterende suyt west de straete
noort de kinderen Jan HYDE ende oost Lieven BOGAERT . . .
30ste jan. 1715
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jaspard VAN BIESBROECK fs. Jaspart
fo 94v
welcken comparant verclaerde ontfanghen thebben van dheer ende meestrer Andries Baltasar
DE BUENS de somme van 40 £ gr. courant ghelt de schellijnghen a 7 stuyvers, daervooren hij
comparant ten proffijte van den voornoemden DE BUENS ghetrauwelijck belooft te ghelden ende
betaelen een rente van 2 £ gr. tsiaers den penninck 20 waervan het 1ste jaer crois van betaelijnghe
sal ingaen met den passeren deser ende vallen ende verschijnen ten ghelijcken daeghe . . .
Een blijfvende zeker op een behuysde hofstede gheleghen op Dronghene op dese heerlijckhede
van Baerelvelde groot ontrent 400 roeden abouterende suyt west de straete noort de kinderen Jan
IDE ende oost Lieven BOGAERT
...
...
30ste jan. 1715
------------------------------------------------------Vriendelijcke vercavelijnghe ghedaen tusschen Lieven COPPENS fs. Jans fo 101v
thuwelijck met Petronelle POELMAN, Lieven MEGANCK in huwelijck met Marie POELMAN
Lieven DE BUENS ghetrauwt met Joosijntien POELMAN, Herman VAN DER VENNET in
huwelijck met Elisabeth POELMAN, Christiaen VAN DER VENNET ghetrauwt met Marie
Therese POELMAN al filii Jan, den voornoemden COPPENS ende Pieter VAN DER VENNET
fs. Jans als voochden pater ende materneel over Franchoyse, Joanna ende Maria Magdaleene
POELMAN filii Jans voornoemt alle drije noch minderjaerighe weesen ten sterfhuyse van Jan
POELMAN fs. Christoffel ende Janneken VAN DER VENNET fa. Joos heurlieden vader ende
moeder gheweest
...
...
...
29ste meye 1715
------------------------------------------------------Janneken VERLINDE fa. Pieter
fo. 138v
overl. Dronghen op den 1ste 7bre 1720 in den wijck van Baerelvelde
Hr.: Jan DHAENENS fs. Marten
K.: Marie = 21 jr 2 m , Pieter = 18 jr 2 maenden .
V.M.: Adriaen VERLINDE fs. Pieter oock woonachtich in Dronghen
50 roeden lants op de Baerelvelde straete cheynsgront staende huwelijck gheconquesteert, ende
gepacht van den proprietaris Joos VAN TEMSCHE
23ste april 1721
------------------------------------------------------Gaspart VAN BIESBROECK fs. Gaspart,
fo. 146
ste
overl. Dronghen op den 29 maerte 1721 in den wijck van Baerelvelde
wdnr in (1ste x) van Gillijne BOONE fa. Jans
K.(1ste x): Marie = 16 jr ende Joosijntien VAN BIESBROECK = 14 jr.
wdnr in (2de x) van . . . .
He.(3de x): Josijne SCHELSTRAETE fa. Jans
K.: (3de x): Catharine = 5 jr, Joanna = 3 jr ende Joannes VAN BIESBROECK = 6 maenden
V.P.: Lieven TEMMERMAN fs. Jans
Een behuysde hofstede in den wijck van Baerelvelde groot met een partijcken lant 500 roeden
Noch 100 roeden ligghende suyt west van het voorgaende noort de Clauaertstraete
Een partije landt met cheyns van mijnheer WERREBROECK ende een partije op Baerle cauter
daer den wegh doorloopt groot 308 roeden commende bij coope
Een hofstede gheleghen in den wijck van Baerelvelde groot 140 roeden
23ste july 1721
------------------------------------------------------692

SVG

SVG

Reg. 600
Staten van Goed en wettelijke passeringen – Barelvelde (1759-1781)
Lieven GIJLLENS fs. Daniel
fo. 2
de
overl. Dronghen den 7 meye 1759 op dheerlijckhede van Baerelvelde
wdnr in (1ste x) van Marie SCHOONAERT
K.(1ste x): Geeraert EVERAERT in huwelijck met Joanna GIJLENS, Louis BAETSLÉ in
huwelijck met Lievijne GIJLENS ende Joseph ENJON in huwelijck met Catherine GIJLENS
te voorent weduwe van Frans DE DONCKER
He.(2de x): Petronelle VAN PARIJS fa. Lieven bij Joanna COPPENS
K.(2de x): Marie Elisabeth = 8 jr ende Judocus GIJLENS = 5 jr
V.P.: Lieven VAN HECKE
Desen sterfhuyse competeert een behuysde hofstede staende ten titel van cheyns op 300 roeden
landts competerende d’hoirs van mijnheer VAN BEAUVOORDE 20ste juny 1759
------------------------------------------------------Mattheus COCQUYT fs. Jan
fo. 5
ste
overl. Dronghen op den 8 meye 1759 op haere heerlijckhede van Barelvelde
He.: Marie GOETHALS fa. Geeraert ende Joanna VERCRUYSSEN
K.: Petronelle = 4 jr ende Anthone COCQUYT = 3 maenden
V.P.: Jacobus COCQUYT broeder van den overledenen
Desen sterfhuyse competeert ten titel van cheynse het vierde in eene behuysde hofstede staende op
80 roeden eirfve competerende mijn heere TERLACH wannof d’helft van de voorschreven
goederen toecommen aen d’hauderigghens voor kinderen ghewonnen bij wijlent Adriaen
PROVOST ende een vierde aen dese hauderigghe
27ste juny 1759
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Lieven DE SCHUYTER fs. Jan woonende in Dronghen fo 26v
welcken comparant ten passeren deser hem verklaerde te stellen als seker ende borghe dat selfs
als principael over Jan VERLINDE fs. Lieven denwelcken vader ende voocht is over sijnen
minderjaerighen sone Ludovicus VERLINDE ghewonnen tsijnen 2de huwelijck met wijlent
Cathaelijne DE BRAUWER alhier verweest dat voor deselve sweesen penninghen de gonne over
sijn paert sijn verstorven ende ghesuccedeert met den overlijden van sijn halfven broeder Jacobus
VERLINDE overleden in de prochie van Ste Laureyns ambachte van Maldeghem ende van welcke
successie alhier voor ons als oppervooghden over de weesen augmentatie van staet bij den selven
Jan VERLINDE is overghebracht
30ste april 1760
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Caerel VERHEGGHE fs. Lieven als oom materneel over fo 26v
de minderjaerighe weesen van wijlent Joannes COPPENS ende Joanna VERHEGGHE alhier
verweest, welcken onder eedt verklaerde hem te stellen als vooght over de voornoemde weesen in
plaetse van wijlent sijn broeder Pieter VERHEGGHE den welcken staenden handelaeren vooght
is gheweest over de selve weesen van wijlent Joannes COPPENS ende Joanna VERHEGGHE
dat hij deselve kinderen sal doen onderhauden ende opqueecken
2de july 1760
------------------------------------------------------Supplierende verthoont reverentelijck Martinus CLAYS burghmeester deser
fo 27
heerlijckhede tot Landeghem als caemervooght van Pieter, Christoffel, Marie Francoise, Frans
ende Jan DOBBELAERE kinderen van Pieter ende Joanna LAMBRECHT dat hij uyt crachte van
authorisatie van Ulieden heeren proces heeft ghesustineert voor de edelen heere Lieutenant civil
van haere majesteyts indaeginghe der stadt van Ghent jeghens Mher Frans Maximiliaen VAN DE
WOESTIJNE ridder heere van Pilchem etc. ter causen den selven heere van Pilchem tot laste van
den suppliant in sijne voorseyde qualiteyt van caemervooght hadde gheconcludeert ten eynde hij
alsoo hem saude hebben te verdeneghen van eenigh recht te pretenderen tot d’hofstede landen
ende meersschen midtsgaders bosschen bij hem ten decrete ghebracht ten laste van Christoffel DE
MUYNCK fs Lieven ende Petronelle LAMBRECHT sijne huysvrauwe t’sij uyt den hoofde van
den coop erffenisse ofte uyt wat anderen hoofde het saude moghen wesen met versoeck van
authorisatie op den 1ste deurwaerder der selve indaeginghe tot het doen passeren de eirffenisse van
de selve goederen ghedaen op den 9de febr. 1733 met heesch van costen schaeden ende intresten
in cas van oppossitie in welcke saecke soo verre gheprocedeert is dat naer admissie ter preuve daer
in verleent is de sententie definitieve bij de welcke den suppliant in sijne voorseyde qualiteyt van
caemervooght is ghecondempneert in de conclusien bij den heere van Pilchem ghenomen ende
hiervooren vermelt ende in welcke saecke veroorsaeckt sijn emense onkosten
21ste jan. 1761
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Dominicus BRIELMAN fs. Marten bij Joanna DE KETELAERE
fo 39
ste
overl. Dronghen op den 27 nov. 1761 tsijnder wooninge op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Isabelle DE VREESE fa. Joannes gewonnen bij Petronelle MESTDAGH
K.: Petronelle = 8 jr ende Marie Judoca BRIELMAN = 6 jr.
V.P.: Pieter DE KETELAERE fs. Charles, cosijn ende naesten vriendt terwijlent de twee naeste
bestaende ooms causa uxoris verre van hier afgelegen sijn ende oock audt ende caducq van gang
Gronden van erfven staende huwelijck tsaemen gekocht jeghens jonckheer Alexander VAN DER
MEERSCHEN heere van Baereldoncq etc. in Gendt van daete 25ste november 1759
Een hofstede gestaen op den wijck van Barelvelde abouterende noort oost de baerelveltstraete
Een partije landt in den wijck van haelewijn cauter groot in erfven 500 roeden
27ste jan. 1761
------------------------------------------------------Barbarina DE SMET fa. Caerel ghewonnen bij Joanna DE WULF
fo 42
overl. Dronghen op den 15de july 1762 thaerder wooninge op dheerlijckhede van Baerelvelde
Hr.: Pieter VAN HOVE fs. Jacobus ghewonnen bij Petronelle VINCHENT
K.: Joanna Judoca VAN HOVE audt ontrent de 5 à 6 weken
V.M.: Caerel DE SMET als grootvader
9de sept. 1762
------------------------------------------------------Lieven VAN MALDEGHEM fs. Francies ghewonnen bij Joosijntjen VAN LAECKE
fo 44
overl. Landeghem op den 20ste meye 1762 tsijnder wooninge op dheerlijckhede van Baerelvelde
He.: Lievijne HAUTEKEETE fa. Pieter ghewonnen bij Adriaene DERDEYN
K.: Thomaes = 19 jr ende Joannes VAN MALDEGHEM = 18 jr.
V.P.: Thomaes VAN MALDEGHEMfs. Francies voornoemt
Den overledenen benevens desen deelvooght hebben tsaemen verkocht van sijnen cant sijde
haudende gronden van erfven hunne behuysde ende beschuerde hofstede met oock de landen
daermede gaende de selve daer den overledenen in ghestorfven is gheleghen op Landeghem op de
heerlijckhede van Baerelvelde aen Pieter VAN MALDEGHEM fs. Gillis ende waervooren desen
overledenen alsdan ghenoten ende ontfanghen heeft de somme van 20 £ gr. courant ghelt, nemaer
te considereren dat de cattheylen op de gronden waeren staende soo vele in prijs weirdigh waeren
als de selve gronden van erfven
...
...
9de sept. 1762
------------------------------------------------------Pro Deo Judoca DE LOOF ,
fo 47
overl. in Landeghem den 29ste july 1762 op dheerlijckhede van Baerelvelde
Wdwe van Pieter SPEECKAERT
K.: Joannes SPEECKAERT
Ten sterfhuyse van sijne moeder sijn er gheheel weynigh meubelkens ende van cleen importantie
ende dat hij die om de cleene weirdije aen alle sijne susters heeft ghelaeten 20ste oct. 1762
------------------------------------------------------Livijne VERHELST fa. Christoffel ende Marie DE POORTERE
fo 47
de
overl. Landeghem op den 5 maerte 1763 op dheerlijckhede van Baerelvelde
Hr.: Judocus SLOCK fs. Pieter bij Elisabeth DENIJS
K.: Pieter, Marie Jeanne ende Martinus SLOCK alle drije bij competente aude hun selfs ende
Marie Margriete SLOCK = 24 jr.
V.M.: Frans VERHELST cosijn
Gronden van erfven commende van s’hauders sijde bij successie van sijn vader
Een elfste deel van een behuysde ende beschuerde hofstede in Landeghem dies dander deelen
competeren aen shauders broeders ende susters groot in erfven 1180 roeden dus over dese groote
117 ½ roeden ende een ghelijck deel van een partije lant groot over dese groote 22 roeden en 8/11
Gronden van erfven geduerende huwelijck tsaemen geconquesteert
Een behuyst ende beschuert hofstedeken binnen de prochie van Landeghem in den heirenthoeck
groot 200 roeden oost ende zuyt Pieter DE GROOTE west ende noort de gaeverstraete
Binnen de prochie van Landeghem op de plaetse een twee woonste ende herberghe ghenaemt De
Croone met een partije lant daermede gaende tsaemen groot 700 roeden commende bij coope
van Joe Josijne MORTHIER volghens coopcontract van daete den 12de 9bre 1737 ende in pachte
ghebruyckt bij Joannes SPEECKAERT ende Frans MORTHIER
18de meye 1763
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Compareerde in persoone Lievinus COCQUYT fs. Andries
fo 52v
woonende binnen de prochie van Dronghen welcken comparant verklaerde te aenveerden ende
hem te stellen als deelvooght ende paternelen oom over de minderjaerighe weesen achterghelaeten
bij wijlent sijnen broeder Norbertus COCQUYT fs. Andries voornoemt, overleden in Landeghem
jeghens den Capellen driesch op dese heerlijckhede van Baerelvelde, die hij ghewonnen heeft bij
Joanna VERCAUTEREN alhier voor ons verweest . . .
...
28ste dec. 1763
------------------------------------------------------Albertus COCQUYT fs. Andries ende Petronelle DE SCHEPPER
fo 52v
overl. Landeghem den 26ste 7bre 1763
Wdnr in (1ste x) van Magdalena VERMEERSCH
K.(1ste x): Jacobus = 23 jr ende Francies COCQUYT = 15 jr.
V.P.: Lievinus COCQUYT fs. Andries ende V.M.: Jacobus VERMEERSCH fs. Pieter
He.(2de x): Theodora Joanna VERCAUTEREN fa. Francies ende Lievijne DE ROOSE
K.(2de x): Judocus Albertus = 12 jr, Catharina = 10 jr, Joannes Baptist = 9 jr, Joanna Marie = 7 jr
Augustinus = 3 jr, Lievijne = 1 jr ende Isabelle Rosa COCQUYT = 1 maendt
Pieter BOTTERMAN shauderigghens jeghenwordighe man
Desen sterfhuyse competeert een besette rente van 50 £ gr. wisselgelt tot laste van Benedictus
VERCAUTEREN ende beset op sijne landen binnen de prochie van Dronghen in de Assels
Item tcapitael van een rente van 37 £ 10 sch. gr. wisselgelt ten laste van Augustinus COCQUYT
ende beset op sijn hofstedeken ende meersch gheleghen binnen de prochie van Dronghen ende
Sinte Maria Leerne
6de juny 1764
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jacobus GEIRNAERT woonende binnen de
fo 56v
prochie van Vinderhaute welcken comparant heeft aenveert de deelvooghdije over de
minderjaerighe weesen van wijlent sijnen broeder Lieven GEIRNAERT overleden binnen de
prochie van Dronghen in den wijck Baerelvelde ende alwaer hauderigghe bleven is Lievijne DE
MEYERE bijdien deselve kinderen alhier verweest . . .
...
6de juny 1764
------------------------------------------------------Lievinus GEIRNAERT fs. Jan ghewonnen bij Petronelle HEYSTE
fo 56v
overl. Dronghen op den 9de meye 1764 in den wijck van Baerelvelde
He.: Lievijne DE MEYER fa. Philippus ghewonnen bij Joanna CORNELIS
K.: Petronelle = 23 jr, Jacobus = 22 jr, Jan = 20 jr ende Marie Joanna GEIRNAERT = 17 jr ende
Pieter Francies GEIRNAERT = 15 jr.
V.P.: Jacobus GEIRNAERT fs. Jan voornoemt
Ghebruycken in cheynspachte een hofstede met den huyse, schuere ende stallinghen daer annex
aen gheleghen ende de landen daer medegaende gheleghen in Dronghen Baerelvelde met nogh
een hofstedeken ende landt gheleghen in den wijck van haelewijn dat in naerpachte wort
ghebruyckt bij Gillis GOEGEBUER
Stelt hem seker ende borghe Joannes DE MEYER fs. Philippus woonende binnen de prochie
van Dronghen
30ste ougste 1764
------------------------------------------------------Jan PHILIPS fs. Jan ghewonnen bij Lievijne DE WULF
fo 60v
ste
overl. Dronghen op den 8 aug. 1765 op de heerlijckhede van Baerelvelde
He.: Angelina GOETHALS fa. Gillis ghewonnen bij Lievijne DOBBELAERE
K.: Godelieve = 20 jr ende Marie Catharina PHILIPS = 18 jr.
V.P.: Pieter PHILIPS fs. Jan voornoemt
Gronden van erfven commende van den overledenen voor sijn huwelijck ghekocht
Een hofstedeken met den huyse schuere ende stallinghen daer annex met oock den backhoven
mitsgaders de fruyt ende andere boomen daer op staende gheleghen in Dronghen op den wijck
van Baerelvelde noort oost de straete suyt west d’abdije van Dronghen ende noort west Joseph
GEIREGAT groot in erven 27 roeden. Dese voorschreven hofstedeken gekocht van sekeren
Geeraert DE DONCKERE in Ghent volgens den contracte van daete van den 22ste aug. 1742
ende acte van eirffenisse voor Burghgrave ende Schepenen van haere majesteyts heerelijchede
30ste oct. 1765
van baerelvelde daete vn den 31ste maert 1756 . . .
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Livinus WILLEMS,
fo 67v
de
overl. Dronghen den 10 april 1770 op de heerlijckhede van Barelvelde
He.: Anne Marie JACOBS fa. Joseph ende van Joosijntjen FRANCOIS
K.: Norbertus WILLEMS = 7 jr
V.P.: Livinus MAES Schepenen deser heerlijckhede vooght ex officio
Hofstede ende gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert
Een hofstede met de drooge ende groene catheylen ende den gront daermede gaende binnen de
prochie van Dronghen op dheerlijckhede van Barelvelde paelende noort oost de Barelvelt
straete oost de weduwe Joannes PHILIPS suyt west d’abdije van Dronghen
Compt in baete de somme van 3 £ gr. courant soo veele desen sterfhuyse is goet commende
ten sterfhuyse van Marie DE MUYNCK overleden binnen de prochie van Sleyne staende
huwelijck overleden haer deductie van de gronden ten sterfhuyse vercocht
Item vindt dit sterfhuys goet ten laste van de weduwe Emanuel JACOBS over achterstllen van
landpacht van haere sijde haudende goederen gheleghen binnen Wynckel 7de jan. 1771
------------------------------------------------------Allen den gonnen die dese presente letteren sullen sien ofte hooren lesen doen
fo 126
te weten Emanuel DE PUYT als vader ende vooght over Joseph DE PUYT sijnen minderjaerighen
sone verweckt bij wijlen Anne Marie CORIJN aen ons bij requeste heeft vertoont dat hij benevens
Joannes Francies COCQUYT in huwelijck met Marie Jacoba DE PUYT oock suppliants dochter
hadde geprocedeert tot de vercoopinge van elcx sesde deurgaende paert in twee hofsteden met de
landen daer mede gaende binnen de prochie van Nevel in pachte bij Livinus VAN DE WALLE
causa uxoris ende Judocus DE REU dit in proffijte van den voornoemden DE REU in huwelijck
met Marie CORIJN voor de somme van £ 210,,0,,0,, gr. wisselgelt uytwijsens den contracte alhier
volgende. Alsoo Joannes Francies COCQUYT thuwelijck met Marie Jacoba DE PUYT benevens
Joseph DE PUYT nogh minderjaerigh beede kinderen van Emanuel ende van Anna Marie CORIJN
proprietarissen tot een tot een 6de deurgaende paert in de hofsteden ende landen ter eendere ende
Judocus DE REU in huwelijck met Marie CORIJN proprietaris tot een 3de dies de voorder paerten
competeren aen Livinus VAN DE WALLE causa uxoris Joosine CORIJN ende de weese van
wijlent Joannes Martinus SPEECKAERT met Livijne CORIJN . . . 20ste dec. 1777
------------------------------------------------------Compareerde voor Bailliu ende Schepenen van haere majesteyts
fo 136v
heerelijckhede van baerelvelde in persoone Pieternelle VAN DE KERCKHOVE wdwe van Pieter
DE VREESE tot Landeghem heerelijkhede van Vinderhaute welcke comparante naerdien sij
gerenunchiert hadde aen het recht Senatus consulti vellijani dicterende dat vrauwe persoonen hun
over andere niet en connen nochte vermoghen te stellen als sekere ende borge t'gonne aen haer ten
passeren is vooringehauden, haer heeft verclaert te stellen als seker ende borge selfs als principael
over Pieternelle DE VREESE haere dochter dit voor de somme van 16 £ 2 sch. 5 gr. 10 dnrs
courant soo veele is toecomende aen de drij weesen van wijlent Pieter Francies DE VRIENT fs.
Adriaen ende van de voornoemde Pieternelle DE VREESE ten sterfhuyse van den voornoemden
haeren man den 28ste july 1778
...
...
...
1ste febr. 1779
------------------------------------------------------Allen den gonnen die dese presente letteren sullen sien ofte hooren lesen doen
fo 144v
te weten dat Joannes VAN DE WALLE als hauder ende besitter bleven ten sterfhuyse van
Joosijntien SPEECKAERT sijne huysvrauwe deser werelt gepasseert den . . . april 1779, Lieven
VAN DE WALLE, shauders sone geboren den 9de meye 1755 bij dien audt ontrent de 25 jaeren
geassisteert met Judocus SPEECKAERT sijnen oom materneel hebben aen ons bij requeste
verthoont dat sij benevens Joannes DE ROOSE in huwelijck hebbende Joanna Catharina VAN
DE WALLE s'overledens ende shauders dochter, hebben opgenomen in consistentie van den
gemelden sterfhuyse bestaende in dhuysingen op cheyns, meubelen beestiaelen ende effecten
alle de welcke naer deductie van de commeren ten hoogsten connen beloopen tot ontrent 200 £
in welcke gelegentheyt de supplianten respectivelijck als over beter gedaen dan gelaeten alle de
selve bij contracte van uytgrootinge hebben overgelaeten aen de gemelden Joannes DE ROOSE
ende Joanna Catharina VAN DE WALLE sijne huysvrauwe voor ende omme de somme van
200 £ gr. wisselgelt
...
...
...
6de maerte 1780
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Compareerde in persoone Frans VAN DER DONCKT thuwelijck met Livine
fo 7v
VERMEIRE ende Joannes PIJNAERT thuwelijck met Joanne VERMEIRE respectivelijck tot
Landeghem ten sterfhuyse van Judocus VERMEIRE hunnen vader ende schoonvader overleden
binnen dese jurisdictie van baerelvelde alwaer wdwe bleven is Joanne GOETGELUCK .
Verclaeren te renunchieren den SVG . . .
...
5de febr. 1783
------------------------------------------------------Gesien de requeste gepresenteert bij Judocus VERVINCKT als vader ende fo 15
voogt over sijne twee minderjaerighe kinderen gewonnen bij wijlent Petronelle VERPLAETSEN
fa. Lieven ende Catharina DE BUCK fa. Cornelis met naemen Jan ende Pieter VERVINCKT
alsoo Marie Judoca VERVINCKT haer selfs bedeghen mitsgaders Jacobus FIERS causa uxoris
oom ende gewesen deelvoogt, dat op de selve weesen ende andere hoirs is toegecommen eene
successie van goederen gelegen ter prochie van Hansbeke met den overlijden van Geeraert DE
BUCK fs. Cornelis voorseyt ter prochie van Hansbeke . . . . . .
8ste oct. 1783
Jacobus FIERS fs. Guillaeme in huwelijck met Marie Rosa VERPLAETSEN
fo 20v
------------------------------------------------------Renseing die bij desen doet Jacob FIERS tot Landeghem oom materneel
fo 21
over Joannes VERVYNCK fs. Judocus minderjaerighe weese gewonnen bij wijlent Petronelle
VERPLAETSEN fa. Lieven ende Catharina DE BUCK fa. Carolus bij Marie LAMME ter causen
van de successie op de selve benevens Pieter ende Marie Judoca VERVINCK sijnen broeder ende
suster soo bij competente aude als huwelijcken staet hun selfs naer den doodt van hunne meerder
vervallen tsaemen van eenen tweeden hoofstaecke in de vaderlijcke sijde ende gelijck vierde in
den vierden staecke van de moederlijcke sijde bij successie van wijlent Geeraert DE BUCK sone
van Carolus ende Marie LAMME voornoemt overleden onbedegen waegemaeker van style in de
prochie van Hansbeke resort der prochie ende heerlijckhede van Meerendre in de maendt van
september 1783
...
...
...
10de sept. 1784
------------------------------------------------------Gesien de requeste gepresenteert bij Carel DE KEMPENAERE als voogt fo 26
paterneel over de 3 minderjaerighe kinderen achtergelaeten bij wijlent Anne Marie MESTDAGH
fa. Joannes met naemen Jan Francies, Lieven ende Anne Marie VAN RENTERGHEM daer bij
verthoonende dat op deselve drij weesen benevens Pieter VAN RENTERGHEM hemlieden
meerderjaerighen broeder met den overlijden van Joannes MESTDAGH hunnen grootvader
materneel in de prochie van Landeghem gesuccedeert was een deurgaende 18de paert ende deel
in een behuysde hofstede groot ontrent seven gemeten gelegen in de prochie van Landeghem
danof de ander paerten ende deelen pro indiviso waeren competerende aen Petronelle VAN
THIENEN wdwe bleven ten sterfhuyse van den voorseyden Joannes MESTDAGH als mede aen
de 7 voordere kinderen ende het kleyn kind bij den selven Joannes MESTDAGH achtergelaeten
nu mits de voorseyde medegerechte niet langer in gemeensaemheyt en verstyonden te blijven ende
dat de vercavelinghe van diere niet en conde gebeuren sonder merckelijcken intrest, hadde hij
suppliant benevens den voornoemden meerderjaerigen broeder der weesen het voorschreven
deurgaende 18de paert ende deel bij uytgrootinghe gecedeert aen de voorseyde Petronelle VAN
THIENEN
...
...
...
3de oct. 1785
------------------------------------------------------Joanna LOOTENS fa. Maurus bij Petronelle TEMMERMAN
fo 32v
overl. Dronghen den 9de april 1787 op sijne majesteyts heerelijckhede van barelvelde
Hr.: Joannes CLOOSTERMAN
K.: Pieter Francies = 4 jr ende Regina CLOOSTERMAN = 6 maenden
V.M.: Andries LOOTENS broeder van de overledene
Op den 12de april 1787 is prijsije gedaen van alle de meubelen ende catteylen van huysraede
bestiaelen ende andersints . . .
...
...
13de ougste 1787
------------------------------------------------------Augmentatie van staet in proffijte van de weese Joanna DE MEYER fa.
fo 34v
Bauduyn dit ter cause van de successie op haer gedevolveert met den overlijden van Marie DE
MEYER fa. Jacobus, alfve suster was van sweesen voorseyden vader, overleden in Dronghen wijk
van noorthaut sonder lichaemelijcke hoors te hebben achtergelaeten . . .
18de oct. 1787
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Alle de gonne die dese presente letteren zullen zien ofte hooren lesen
fo 50
Borgemeester ende Schepenen der heerlijckhede van barelvelde inclaverende binnen de prochie
van Drongen Landeghem ende elders salut met kennisse der waerheyd doen te weten dat Jan
Baptiste LIJBAERT fs. Petrus et Anna Marie GEERTS, jongman meerderjarigh tot Oosteecloo zoo
over hem zelven als over sijne minderjaerighe mede geregte ten sterfhuyse van zijne moeder lest in
huwelijck geweest met wijlent Pieter Severius VAN MOORHEM fs. Jan aen ons heeft vertoont dat
Abraham GEIRNAERT opsetenen deser heerlijckhede in huwelijck geweest met Petronelle
MAENHAUT fa. Jacobus bij Isabelle VAN MOORHEM fa. Jan voorseyt soo over sijn selven als
vader ende voogt van twee minderjaerighe kinderen, naer zijne genomen examinatie van den staet
bij de gemelde suppliants moeder ten sterfhuyse van Pieter Severius VAN MOORHEM voorseyt,
gedaen gaederen ende wettelijk verleden voor Borgemeester ende Schepenen van Bouchaute den
3de jan. 1789. Livinus DE KEYSER oudt Schepenen der prochie van Waerschoot in huwelijck met
Columba VAN MOORHEM, Arnoldus VAN ACKER thuwelijk hebbende Carolina VAN
MOORHEM ende Jacobus MAENHAUT in huwelijk geweest met Isabella VAN MOORHEM zoo
over zijn zelven als vader ende als voogt over zijn 3 minderjaerige kinderen benevens Livinus DE
KEYSER voornoemt als voogt materneel over deselve kinderen met naeme Livinus, Livine ende
Catherine MAENHAUT, ten leste Abraham GEERNAERT in huwelijk geweest met Pieternelle
MAENHAUT fa Jacob et Isabelle VAN MOORHEM, soo over sijn selven als over sijn twee
minderjaerige kinderen, alle hoors van Pieter VAN MOORHEM overleden in de prochie van
Oosteekloo
...
14de dec. 1789
------------------------------------------------------Bailliu Borgemeester ende Schepenen der heerelijkhede van Baerelvelde
fo64v
doe te weten dat wij hebben ontfangen de supplicatie van Adriaen DE VRIEND insetenen van
Landeghem hauder bleven ten sterfhuys van Petronelle DE CUYPER ende alzoo grootvader ende
voogd over de drij weesen achtergelaeten bij zijnen sone Pieter Francies DE VRIEND ten wiens
sterfhuyse hauderigge bleven is Petronelle DE VREESE alsnu in 2de huwelijck getreden met Carel
COPPENS insetenen van Landeghem . . .
...
...
31ste dec. 1792
------------------------------------------------------Compareerde in persoone Jan Francies GEIRNAERT insetenen der prochie fo 67
van Vinderhaute den welken hem verclaerde te stellen als deelvoogd over de drij minderjaerige
kinderen van sijnen zone Abraham GEIRNAERT overleden den 20ste juny 1793 alwaer hauderigge
bleven is Joanna Catharina DHAESE, met naeme Jacobus Francies, Monica ende Joanna Therese
GEIRNAERT . . .
...
...
22ste juny 1793
------------------------------------------------------Compareerde in persoone in persoone Augustinus DE VREESE lantsman fo 97v
woonende, oom ende deelvoogt paterneel over de minderjaerige kinderen van wijlent Livinus DE
VREESE overleden binnen dese heerelijkhede, verwekt bij Ludovica GOETHALS , met naeme
Regina, Joannes, Scholastica, Bernard ende Pieter Francies DE VREESE , welken comparant
verclaerde dat de schaeden merkelijk de baeten overtreffen ende verclaerde te vlieden ende
abandonneren het sterfhuys . . .
...
...
1ste juny 1795
------------------------------------------------------Joannes CLOOSTERMAN, overleden Drongen op den 4de juny 1795
fo 104v
Wdnr in (1ste x) van Joanna LOOTENS fa. Maurus
K.(1ste x): Francies = 12 jr ende Regina CLOOSTERMAN = 8 jr.
He.: Isabelle LANGSWEIRT fa. Jans ende Livina HEYSENS
K.(2de x): Marie Anne = 13 maenden ende Livinus CLOOSTERMAN = 4 maenden posthumus
V.P.: Lieven CLOOSTERMAN oom
Grond ende huys bij den overledenen ten huwelijken gebragt bijdien zijnen zijde te volgen
Een huys stede ende erfve in Drongen groot 69 roeden gelegen op de Baerelveldstraete op de
westseyde van diere abouterende suyd de kinderen Jan DE MEESTER ende noort Lieven MAES
verkregen bij coope van Jan Baptist DE BUCK in daeten den 25ste juny 1789.
Dhauderigge heeft ten huwelijk gebragt een 4de van een hofstede met de medegaende landen dies
de drij andere deelen den grond is verstorven aen haere 2 broeders ende suster met het overlijden
van haeren vader Joannes LANGSWEIRT dies de catheylen tot dhelft competeren aen Livina
HEYNSENS hunne moeder . . .
...
7de dec. 1795
------------------------------------------------------698
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198, 199, 201, 202, 209, 215, 216, 219, 221, 223, 225,
227, 228, 232, 235, 236, 237, 240, 245, 249, 262, 264,
265, 269, 277, 280, 292, 294, 301, 304, 308, 309, 311,
312, 315, 320, 323, 324, 337, 340, 341, 343, 344, 349,
350, 353, 356, 359, 369, 372, 387, 398, 404, 421, 423,

426, 427, 430, 437, 440, 443, 450, 456, 458, 460, 467,
476, 477, 480, 482, 483, 484, 486, 490, 492, 494, 502,
503, 511, 516, 519, 521, 525, 529, 531, 535, 536, 538,
544, 546, 547, 553, 554, 555, 556, 557, 561, 563, 564,
570, 576, 577, 584, 585, 587, 588, 599, 600, 604, 613,
616, 628, 643, 647, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 661,
663, 665, 667, 670, 671, 675, 676, 679, 680, 688, 689,
690, 695
CORRIJN, 32, 67, 68, 87, 98, 255, 365
CORTVRIEND, 343
CORTVRIENDT, 336
CORTVRIENT, 140, 172, 193, 213, 239, 249, 279, 296, 318,
336, 378, 391, 444
CORTVRINDT, 452, 453
CORTVRINT, 211
COTREL, 568, 583, 596, 615
COTTREL, 485, 493
COUCKE, 482, 490, 657
COVIJNS, 390
COYMAN, 319
CRAEYENAERE, 292, 387
CRAMERS, 367
CREMERS, 230
CREPIEZ, 346
CRIEL, 143, 155, 163, 203, 255, 264, 320, 391, 395
CRIMMERS, 150, 250
CRISSENS, 412, 418
CROES, 287
CROMBRUGGHE, 213
CRUL, 372, 664
CRUUL, 469
CRUYDENAERE, 304, 341
CRUYENAERE, 333
CRUYL, 527, 641
CRUYT, 58, 633
CURTVRIENT, 75
CUYPERS, 7, 648, 664

D
D’HAEMSDONCK, 443
D’HAENENS, 34, 39, 87, 99, 108, 193, 200, 217, 242, 282,
296, 303, 308, 320, 321, 322, 340, 341, 347, 383, 386,
392, 443, 453
D’HAESE, 412, 436
D’HANE, 362
D’HANENS, 171, 360
D’HEM, 318, 388
D’HERTEVELDE, 174
D’HERTOGHE, 95, 313, 386, 398
D’HONDT, 217, 393
D’HONT, 303, 381, 393
D’HULST, 319
D’HUYVETTER, 244, 276
D'ACKER, 634, 652
D'ACQIET, 649
DAEMS, 144
DAENENS, 44, 61, 109, 249, 302, 321, 381, 401, 402, 447,
448
DAENINS, 360
D'AMANT, 590
DAMAST, 570
DAMERE, 654
DAMMAN, 48, 158, 345, 575, 637
DANEELS, 343, 395, 674
DANENS, 28, 481, 497, 515
DANIELS, 348, 555, 575, 634, 639, 643
DANINS, 484, 489, 506, 667
DANNEELS, 38, 177, 231, 343, 356, 374, 447, 662
DANNELS, 171

702

DANNENS, 18, 361
DANTONEDA, 347
DARANDE, 512
DARRANDA, 507
DAUW, 276, 290
DAUWE, 513, 529
DE MAERSCHALCK, 536
DE BACKER, 69, 74, 85, 97, 105, 126, 139, 160, 186, 206,
216, 217, 248, 251, 257, 280, 286, 310, 324, 328, 336,
374, 390, 439, 440, 443, 444, 450, 468, 521, 568
DE BACKERE, 78, 122, 212, 426, 456, 468, 479, 531, 605,
612, 658, 669, 670
DE BAEDTS, 91, 393, 448
DE BAENST, 621
DE BAERE, 162, 285
DE BAETS, 6, 11, 15, 25, 28, 31, 32, 35, 44, 47, 48, 49, 57,
59, 60, 61, 64, 69, 90, 95, 99, 119, 126, 128, 134, 148,
152, 174, 220, 232, 233, 244, 264, 275, 276, 283, 290,
300, 318, 326, 338, 342, 347, 352, 356, 361, 362, 363,
365, 373, 388, 393, 395, 448, 462, 465, 469, 476, 478,
503, 504, 505, 513, 530, 531, 533, 547, 555, 564, 566,
569, 571, 572, 577, 582, 584, 586, 588, 591, 592, 593,
594, 602, 603, 605, 609, 611, 612, 613, 614, 622, 626,
630, 634, 637, 641, 642, 646, 650, 661, 680
DE BATS, 373
DE BAVIERE, 579
DE BEER, 244, 252, 280, 379
DE BEERLAERE, 271
DE BEERLEERE, 578
DE BEIR, 281
DE BELS, 278
DE BERELEERE, 89
DE BEUCKELE, 493
DE BEUKELE, 493
DE BEUNIS, 51, 395
DE BEUNST, 618
DE BIJL, 445, 580, 691
DE BIL, 5, 63, 119, 123, 131, 145, 157, 357, 361, 464, 478,
480, 491, 498, 500, 506, 510, 522, 553, 620, 632, 646,
674, 688
DE BISSCHOP, 404, 507, 539, 541, 547
DE BLAERE, 237
DE BLASERE, 10, 538
DE BLAUWER, 385
DE BLAUWERE, 103, 142, 145, 292
DE BLAZERE, 590
DE BLEYNE, 90
DE BLIECK, 423
DE BLOCK, 132, 341, 458, 558
DE BLONDE, 532, 675
DE BOCQ, 399, 416, 691
DE BOE, 45
DE BOEVER, 175, 177, 178, 179, 209, 218, 247, 256, 257,
283, 288, 305, 311, 312, 321, 327, 330, 332, 334, 447, 449
DE BOEVERE, 85, 86, 90, 152, 164, 178, 179, 208, 216,
227, 231, 232, 327, 335, 339
DE BOIS, 446
DE BOODT, 684
DE BOOT, 411
DE BOSSCHERE, 541, 562
DE BOUNURE, 415
DE BOUSSON, 453
DE BOUVER, 231, 524
DE BOUVERE, 26, 28, 126, 129, 138, 142, 146, 155, 275,
352, 375, 502, 522, 542, 591, 622, 623
DE BOUVRE, 414
DE BRABANDER, 20, 92, 93, 94, 104, 108, 113, 158, 190,
202, 204, 219, 228, 270, 281, 282, 290, 294, 298, 312,
316, 344, 346, 383, 393, 425, 427, 440, 453
DE BRABANDERE, 92, 486, 489

DE BRABANTER, 176, 190, 192, 221
DE BRABANTERE, 34, 493, 510
DE BRABANTRE, 35
DE BRACKELEIRE, 236
DE BRAETERE, 34
DE BRAUWER, 102, 165, 175, 187, 192, 193, 214, 215, 302,
304, 310, 419, 693
DE BRAUWER,, 168
DE BRAUWERE, 153, 181, 215, 281, 573
DE BREE, 505
DE BREEDE, 572
DE BREIDERE, 10
DE BREIN, 612
DE BREMPT, 528
DE BREYDELE, 540, 562
DE BROU, 130, 135, 164, 166, 373
DE BROUWER, 246, 248
DE BROUX, 110, 136, 148, 282
DE BRUNE, 669
DE BRUUN, 462
DE BRUYNE, 29, 92, 108, 110, 114, 233, 323, 415, 434,
444, 498, 515, 574, 607, 629, 634, 650, 682, 683
DE BUCK, 48, 72, 75, 104, 114, 124, 131, 135, 138, 152,
155, 157, 160, 161, 166, 169, 202, 203, 213, 220, 240,
269, 312, 339, 348, 357, 364, 372, 389, 415, 423, 426,
431, 442, 445, 460, 461, 501, 512, 529, 552, 564, 636,
646, 652, 663, 667, 675, 678, 681, 682, 692, 697, 698
DE BUCQ, 666, 667, 674
DE BUENS, 185, 308, 692
DE BUNST, 216, 298, 358, 361, 441, 529, 650
DE BURCHGRAEVE, 143
DE BURCHGRAVE, 539
DE BURGGRAEVE, 338
DE BURGHGRAEVE, 219
DE BURGHGRAVE, 165, 443
DE BUSSCHERE, 14, 106
DE BUYCK, 13, 23, 146
DE BUYSER, 431
DE BUYSERE, 427
DE BUYSSCHERE, 542, 545, 551, 552, 558, 559, 567, 571,
572
DE BUYST, 17
DE CAIGNY, 18, 314
DE CALUWE, 88, 132
DE CARLIER, 282
DE CARPELE, 11
DE CARPERE, 668
DE CASTRO, 105, 130
DE CAUWERE, 88
DE CEUCKELAERE, 70, 392
DE CEUCKELEERE, 556
DE CEUKELAERE, 226
DE CEUKELEIRE, 225
DE CEULENARE, 604
DE CLEENE, 88, 619
DE CLEERCK, 463, 486
DE CLEERCQ, 455, 461, 463, 464, 470, 475, 500, 502, 513
DE CLEIRCQ, 363
DE CLERCK, 6, 32, 34, 90, 123, 210, 216, 227, 236, 390,
413
DE CLERCQ, 7, 15, 16, 32, 62, 64, 70, 79, 84, 123, 132, 134,
135, 136, 140, 143, 157, 160, 167, 168, 175, 179, 183,
190, 199, 208, 209, 216, 246, 247, 275, 283, 288, 290,
297, 301, 310, 327, 337, 338, 340, 370, 385, 394, 397,
398, 449, 464, 524, 529, 536, 537, 547, 551, 552, 555,
567, 570, 592, 594, 597, 603, 606, 626, 628, 635, 639,
643, 667, 669, 670, 674, 675, 685
DE CLIEVERE, 541
DE CLOET, 32, 217, 251, 255, 306, 327, 390, 403, 444, 620,
637

703

DE CLOOTERE, 496
DE CNUYT, 55, 355, 607
DE COCK, 190, 192, 231, 246, 247, 269, 276, 291, 327, 654,
661
DE COCQ, 342
DE COEN, 285, 294
DE COENE, 212
DE COEYERE, 258, 553, 587
DE COMMERE, 574
DE CONIJNCK, 14
DE CONINCK, 64, 99, 536, 568, 574, 587, 588, 589, 590,
655, 676, 691
DE CORDES, 353, 615
DE CORDIER, 386
DE CORTE, 102, 244, 276, 321, 328
DE COSTER, 4, 234, 273, 279, 307, 425, 460, 465, 476, 481
DE COSTERE, 588, 630, 640
DE COTREL, 363
DE COTTE, 192
DE COTTREL, 456, 465, 475, 476, 539, 551
DE COUCELAERE, 369
DE COYERE, 24
DE CRAENE, 227
DE CRAEYENAERE, 245, 249
DE CROMBRUGGHE, 682
DE CROOCK, 359, 469, 553, 625
DE CRUYENAERE, 104, 156
DE CUCKELAERE, 21, 23
DE CUPERE, 7, 472, 674
DE CUPPER, 472
DE CUUPER, 472, 679
DE CUUPERE, 460, 464, 469, 475, 677
DE CUYPER, 14, 52, 128, 300, 345, 397, 426, 428, 433, 437,
474, 537, 556, 690, 698
DE CUYPERE, 11, 40, 52, 55, 257, 345, 349, 356, 397, 405,
474, 487, 497, 498, 500, 509, 514, 515, 522, 524, 527,
561, 567, 572, 597, 616, 623, 639, 654, 655, 682, 683,
685, 686, 690
DE DAPPER, 65, 97, 115, 150, 153, 164, 172, 179, 185, 199,
202, 205, 230, 231, 235, 246, 247, 248, 255, 256, 266,
268, 270, 272, 277, 280, 281, 283, 294, 298, 308, 309,
310, 311, 316, 321, 325, 334, 335, 342, 382, 383, 385, 389
DE DAPPERE, 44, 54, 59, 96, 136, 137, 160, 199, 202, 205,
219, 230, 405, 407, 408, 502, 508, 516, 537, 595, 613,
618, 633, 645, 646, 654
DE DECKER, 150, 389, 435, 437, 452, 591, 672
DE DECKERE, 127, 397, 421
DE DEKEN, 334, 344, 390
DE DEKKER, 336
DE DOBBELAERE, 4, 8, 111, 159, 278, 286, 288, 348, 349,
370, 455, 458, 459, 461, 476, 477, 480, 485, 490, 540,
547, 548, 549, 551, 568, 664, 673, 674, 675, 683, 688
DE DOBBELARE, 635
DE DOBBELE, 86
DE DOBBELEER, 522, 540
DE DOBBELEERE, 11, 348, 349, 352, 370, 454, 455, 459,
460, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472,
475, 476, 478, 479, 482, 485, 487, 489, 491, 493, 496,
497, 498, 500, 501, 511, 518, 519, 525, 526, 528, 530,
532, 533, 534, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 547, 548,
549, 552, 555, 556, 559, 560, 561, 563, 572, 589, 590,
606, 612, 615, 617, 624, 639, 642, 645, 666, 667, 673,
675, 676, 678
DE DOBBELEIRE, 225
DE DONCKER, 77, 315, 338, 393, 414, 415, 417, 422, 693
DE DONCKERE, 338, 414, 422, 695
DE DRAECK, 298, 329
DE DURIEU, 100
DE DURPER, 76
DE DURPERE, 499, 506, 509, 511, 512, 576, 634, 643

DE FAULS, 332
DE FAULX, 150, 154, 168, 207, 213, 222, 258, 259, 280,
298, 306, 449, 450
DE FAUX, 130, 249
DE FOREEUW, 295
DE FREEUW, 341
DE GEEST, 221, 347
DE GEETERE, 47
DE GHEENDT, 502
DE GHEHUCHTE, 99
DE GHENDT, 378
DE GOESIN, 220, 304
DE GOSIEN, 222
DE GRAEVE, 58, 87, 91, 102, 120, 126, 219, 239, 303, 311,
322, 350, 367, 370, 391, 392
DE GRAVE, 12, 72, 117, 120, 158, 240, 256, 267, 276, 329,
368, 434, 445, 525, 533, 536, 561, 565, 580, 617, 657,
660, 669, 673, 675
DE GRE, 509
DE GROEVE, 5, 348, 633
DE GROOTE, 177, 242, 256, 270, 275, 309, 415, 435, 694
DE GROOTTE, 83, 257, 269
DE GROUVE, 464, 521, 527, 529, 530, 534, 536
DE GROVE, 671
DE GRUTTERE, 116
DE GRUUTER, 468, 614
DE GRUUTERE, 7, 27, 353, 354, 395, 457, 473, 475, 543,
548, 553, 559, 560, 565, 567, 573, 598, 599, 602, 608,
615, 622, 624, 627, 635, 640, 644, 646, 648, 650, 672, 673
DE GRUUYTERE, 361
DE GRUYTER, 12, 230, 248, 321
DE GRUYTERE, 63, 328, 489, 609
DE GRUYTTER, 58
DE GRUYTTERE, 16, 68
DE HEEMS, 330
DE HENNION, 414
DE JAEGER, 52, 62, 100, 311, 312, 663
DE JAEGERE, 49, 68, 113, 140, 432, 438
DE JAEGHER, 74, 81, 87, 98, 109, 112, 113, 125, 142, 153,
154, 170, 181, 276, 366, 370
DE JAEGHERE, 30, 32, 39, 66, 76, 78, 83, 85, 87, 98, 109,
141, 157, 160, 162, 163, 172, 198, 291, 366, 376, 571,
605, 623, 642, 659
DE JAGER, 663
DE JAGERE, 45, 51, 68, 73, 438, 609
DE JAGHER, 433
DE JAGHERE, 237, 540, 551, 609, 636, 648, 651
DE JANS, 82
DE JONGE, 396
DE JONGHE, 681
DE KEESELE, 85
DE KEGHEL, 293
DE KEISTER, 196
DE KEMPENAERE, 429, 697
DE KERF, 132
DE KESEL, 151, 181, 191, 192, 193, 199, 378, 380, 391,
449, 454, 628
DE KESELE, 11, 53, 58, 69, 82, 89, 99, 102, 117, 130, 164,
167, 168, 184, 192, 198, 227, 228, 320, 368, 380, 440,
471, 513, 537, 549, 555, 556, 566, 569, 605, 609, 612,
618, 619, 651, 667, 668
DE KETELAERE, 419, 694
DE KEUCKELAERE, 46, 48, 157, 168, 208, 217, 326, 334,
361, 362, 594, 608, 664
DE KEUCKELAIRE, 362
DE KEUCKELEERE, 262, 348, 352, 353, 514, 528, 529,
534, 602, 617
DE KEUKELAERE, 131, 141, 149, 182, 328, 391
DE KEUKELEIRE, 225
DE KEUNINCK, 473, 481
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DE KEY, 19, 557, 568, 574, 596, 600
DE KEYSER, 210, 278, 281, 284, 463, 681, 698
DE KEYSERE, 90, 227, 472, 546, 584, 666
DE KEYSTER, 136, 165
DE KEYSTERE, 150, 153, 369, 583
DE KEZELE, 471, 667, 671
DE KISTEMAKER, 681
DE KLOET, 281
DE KNUYT, 578
DE KOCKER, 243
DE KONINCK, 151
DE KONYNCK, 325
DE KOYERE, 455
DE KROOCK, 514
DE KRUYT, 681
DE KUYPERE, 681
DE LA BIE, 649
DE LA FAILLE, 84, 537, 580
DE LA FONTAINE, 106
DE LA HAYE, 377
DE LA HEYE, 126, 378
DE LA MOTTE, 317
DE LACOMME, 416
DE LAENDER, 251, 272
DE LANGHE, 11, 14, 186, 599
DE LAROY, 409, 410, 411
DE LATTRE, 526
DE LE BULCKE, 339
DE LEERSNIJDER, 197
DE LEERSNIJDERE, 464, 669
DE LEEU, 510
DE LEEUW, 4, 276, 651
DE LEGHE, 467
DE LESPEE, 500, 501
DE LETTERE, 278
DE LEUW, 4
DE LEYE, 641
DE LIEUW, 359
DE LOHEM, 400
DE LOMBAERT, 48, 347, 359
DE LOOF, 228, 245, 263, 306, 381, 399, 412, 428, 561, 687,
694
DE LOOSE, 31, 164, 354, 355, 403, 422, 457, 621, 629, 636,
638, 679
DE MAECHT, 80, 82, 195, 399, 603, 623, 649, 681
DE MAEGHT, 13, 28, 47, 114, 115, 146, 175, 178, 179, 205,
208, 209, 366, 369, 375, 418, 421, 432, 449, 468, 544
DE MAEGT, 273, 412
DE MAERSCHALCK, 470
DE MAERSSCHALCK, 127
DE MAESMEESTERE, 574
DE MAESSCHALCK, 62, 278
DE MAGHT, 406
DE MAN, 272, 654, 657
DE MANGELAERE, 67, 417
DE MANGELEERE, 72
DE MARTELAERE, 327
DE MAST, 468
DE MEESTER, 112, 114, 115, 151, 272, 299, 359, 365, 369,
430, 432, 698
DE MEESTERE, 226, 492
DE MERLE, 368
DE MESEMAKERE, 533
DE MESMACKER, 521
DE MESMACKERE, 547, 611
DE MESMAECKER, 438, 446, 519
DE MESMAKERE, 530, 532, 534, 588, 597, 623
DE METH, 432
DE METS, 75, 84, 89, 185, 188, 216, 250, 274, 314
DE MEULENAERE, 158, 261, 332, 339, 518, 524

DE MEY, 44, 71, 116, 450, 527, 594, 595
DE MEYER, 6, 73, 74, 76, 78, 89, 97, 100, 101, 110, 112,
119, 134, 139, 148, 157, 159, 161, 162, 166, 167, 168,
169, 177, 180, 184, 189, 195, 197, 199, 202, 203, 204,
207, 209, 215, 219, 225, 229, 233, 234, 235, 238, 242,
243, 244, 246, 248, 251, 257, 258, 259, 261, 264, 267,
269, 272, 274, 275, 276, 282, 287, 288, 290, 293, 295,
297, 298, 299, 301, 302, 306, 308, 309, 316, 317, 318,
321, 323, 328, 334, 335, 336, 343, 348, 351, 363, 367,
375, 376, 377, 382, 388, 395, 403, 417, 421, 424, 430,
439, 442, 451, 462, 490, 565, 595, 691, 695, 697
DE MEYERE, 4, 6, 13, 22, 25, 31, 32, 53, 64, 65, 74, 76, 77,
89, 92, 94, 106, 107, 108, 113, 116, 117, 125, 128, 130,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 144, 146, 148, 149, 150,
154, 155, 159, 163, 168, 169, 182, 195, 216, 227, 235,
236, 242, 243, 257, 258, 259, 273, 276, 278, 279, 287,
289, 290, 293, 298, 301, 309, 312, 314, 315, 316, 319,
320, 322, 330, 332, 339, 345, 350, 351, 354, 357, 361,
366, 367, 375, 376, 396, 402, 403, 404, 424, 430, 436,
439, 441, 442, 450, 456, 458, 459, 461, 462, 463, 464,
470, 472, 474, 475, 476, 480, 488, 489, 491, 492, 494,
495, 497, 499, 500, 503, 505, 507, 508, 509, 511, 513,
518, 519, 524, 526, 527, 534, 539, 541, 542, 544, 546,
548, 552, 553, 557, 560, 561, 563, 564, 565, 567, 574,
576, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 591, 596, 597, 599,
606, 608, 609, 619, 620, 621, 632, 635, 640, 641, 642,
643, 645, 653, 667, 670, 676, 677, 687, 690, 695
DE MIL, 512
DE MILT, 309
DE MOERLOOSE, 96, 366
DE MOERMEESTERE, 574, 678
DE MOL, 162, 191, 375, 558
DE MOMPERE, 491, 498
DE MOOR, 79, 86, 107, 202, 213, 246, 288, 302, 320, 434,
595
DE MOORTELE, 117
DE MUELENAERE, 4
DE MUELENEERE, 469
DE MULDER, 42, 63, 84, 85, 120, 124, 147, 265, 268, 279,
280, 291, 292, 319, 344, 364, 436, 444, 450
DE MULDERE, 134, 236, 237, 245, 357, 364, 597, 615, 630,
633, 641, 644
DE MUNCK, 247
DE MUUTER, 468
DE MUUTERE, 349, 456, 462, 469, 474, 478, 479
DE MUYNCK, 81, 132, 140, 143, 174, 231, 246, 281, 414,
416, 519, 675, 693, 696
DE MUYTER, 4, 36, 42, 51, 70, 72, 73, 90, 134, 147, 148,
149, 150, 154, 156, 159, 160, 161, 165, 171, 181, 186,
197, 204, 208, 213, 217, 222, 223, 229, 230, 234, 264,
268, 273, 280, 281, 282, 285, 286, 298, 304, 311, 318,
319, 320, 324, 335, 336, 337, 342, 375, 379, 380, 382,
389, 403, 442, 443, 452, 453, 520, 536, 638, 690
DE MUYTERE, 7, 16, 26, 30, 45, 66, 73, 75, 76, 78, 83, 90,
98, 101, 119, 122, 124, 137, 138, 141, 156, 157, 218, 268,
350, 355, 368, 373, 379, 439, 441, 477, 493, 495, 505,
506, 509, 520, 521, 531, 533, 535, 537, 541, 547, 548,
553, 563, 568, 572, 575, 581, 583, 584, 585, 588, 589,
590, 593, 600, 614, 615, 616, 622, 626, 631, 632, 639,
646, 649, 650, 652, 654, 655, 656, 659, 677
DE MUYTTERE, 128
DE NAEYERE, 484, 579, 615
DE NAYER, 657
DE NAYERE, 657
DE NEVE, 268, 269, 274, 368, 442, 448, 497, 662
DE NOBELE, 116
DE NOBLE, 442
DE NOCKERE, 43, 526
DE NOECKERE, 41
DE NOKERE, 536
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DE NORMAN, 9, 214, 228, 234
DE NUCKE, 45
DE NUCKERE, 49
DE NUECKERE, 49
DE PAEPE, 36, 37, 110, 128, 173, 181, 184, 196, 249, 250,
294, 351, 355, 424, 470
DE PAPE, 4, 6, 18, 20, 24, 26, 30, 45, 49, 53, 56, 61, 102,
106, 351, 355, 455, 460, 461, 462, 463, 467, 468, 470,
476, 477, 479, 488, 489, 492, 493, 497, 498, 501, 503,
508, 517, 518, 520, 521, 523, 526, 528, 531, 532, 537,
539, 547, 548, 549, 554, 555, 558, 559, 567, 573, 574,
575, 576, 577, 578, 579, 581, 582, 585, 586, 587, 599,
600, 601, 602, 603, 604, 606, 608, 611, 613, 622, 627,
629, 631, 632, 638, 649, 666, 667, 672, 673, 675, 676,
677, 678, 679
DE PAU, 25, 31, 34, 46, 65, 79, 90, 109, 121, 148, 166, 169,
195, 303, 363, 376, 379, 439, 485, 492, 510, 546, 610,
617, 622, 653, 666
DE PAU(W), 168
DE PAUW, 56, 58, 77, 97, 101, 112, 136, 138, 148, 149, 150,
153, 154, 162, 169, 183, 184, 185, 197, 206, 207, 218,
231, 272, 279, 289, 312, 319, 337, 369, 379, 396, 397,
450, 623, 634, 685, 689
DE PERONNE, 541
DE PESTEL, 362
DE PESTELE, 85, 178, 232, 362, 601, 647, 687
DE PESTERE, 611
DE PIE, 226
DE PLA, 387
DE PLAE, 389
DE PLIJN, 224
DE POORTER, 58, 95, 99, 102, 218, 219, 230, 234, 245,
267, 293, 294, 295, 296, 298, 300, 315, 318, 322, 326,
328, 377, 382, 428, 453
DE POORTERE, 69, 146, 170, 218, 219, 224, 267, 292, 295,
303, 306, 332, 337, 344, 357, 358, 409, 412, 421, 503,
543, 554, 568, 576, 581, 584, 589, 592, 605, 624, 626,
629, 631, 656, 694
DE POTTER, 539
DE POTTERE, 547, 662
DE PRAET, 655
DE PRAETER, 245
DE PRAETERE, 371
DE PREUT, 367
DE PUYDT, 151, 394, 432
DE PUYDT., 340
DE PUYT, 114, 178, 187, 196, 242, 261, 289, 308, 312, 340,
369, 381, 382, 392, 400, 403, 406, 410, 412, 414, 416,
417, 418, 432, 696
DE QUECKERE, 527
DE RAEDT, 594, 611
DE RAEVE, 608
DE RAM, 409, 426
DE RAVE, 669
DE REU, 34, 38, 49, 57, 85, 402, 417, 424, 696
DE REUCK, 127
DE REYTERE, 666
DE RHO, 296, 317
DE RICHEBOURCH, 590
DE RIDDER, 92, 211, 220, 633
DE RIDDERE, 121, 562
DE RIEGE, 275
DE RIJCKE, 54, 88, 299, 319, 415, 469, 479, 494, 508, 512,
528, 566, 577, 581, 592, 673, 679, 681, 685
DE RIJVERE, 578
DE RO, 296, 303, 324, 386
DE ROCKERE, 378
DE RONE, 91
DE RONNE, 128, 134, 147, 160, 166, 168, 258, 284, 298,
299, 316, 329, 371, 376, 387, 392, 403, 427, 431, 433, 442

DE RONNE,, 334
DE ROO, 680
DE ROOSE, 5, 22, 23, 58, 60, 64, 71, 72, 75, 76, 80, 81, 84,
89, 95, 98, 103, 109, 117, 123, 127, 129, 130, 140, 147,
152, 157, 163, 165, 172, 173, 180, 188, 192, 194, 196,
198, 211, 216, 218, 220, 230, 234, 235, 237, 239, 240,
241, 260, 266, 267, 268, 274, 285, 291, 298, 306, 312,
313, 319, 320, 325, 326, 330, 344, 353, 359, 365, 368,
373, 375, 377, 386, 390, 391, 399, 408, 412, 433, 437,
444, 446, 449, 507, 511, 532, 534, 551, 553, 580, 583,
586, 587, 604, 622, 652, 654, 657, 676, 695, 696
DE ROOZE, 482
DE ROUCK, 87, 518, 680
DE ROY, 418
DE RUDDER, 211, 281, 332, 433, 461, 477, 638
DE RUDDERE, 29, 40, 115, 164, 212, 446, 456, 468, 523,
580, 634, 674
DE RUE, 688
DE RUTERE, 485
DE RUUTERE, 466
DE RUYCK, 171, 183
DE RUYTER, 126, 319, 345, 457, 663
DE RUYTERE, 20, 23, 55, 73, 126, 353, 364, 439, 448, 466,
481, 500, 530, 542, 544, 562, 588, 590, 617, 618, 619,
621, 653, 670
DE RYNCK, 597, 657, 660
DE SADELAERE, 124, 140
DE SADELEER, 549, 564, 616, 662
DE SADELEERE, 555, 577, 593, 624
DE SAEDELAERE, 374, 403
DE SAEDELEERE, 353
DE SAIJE, 342
DE SANGERE, 646
DE SANGHERE, 625
DE SCHAEPMEESTER, 61
DE SCHEEMACKER, 155
DE SCHEEMAECKER, 293
DE SCHEPPER, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 24, 41, 49, 50, 59, 63,
64, 69, 77, 108, 118, 166, 179, 193, 201, 202, 204, 211,
215, 218, 229, 246, 266, 282, 297, 302, 321, 330, 332,
333, 339, 351, 376, 388, 415, 453, 460, 502, 504, 533,
539, 615, 627, 654, 661, 695
DE SCHEPPERE, 4, 5, 13, 16, 24, 61, 93, 108, 133, 156,
168, 336, 355, 362, 422, 475, 504, 506, 513, 516, 520,
527, 533, 540, 543, 544, 545, 547, 551, 552, 553, 556,
561, 562, 563, 564, 567, 575, 577, 580, 581, 582, 583,
585, 599, 600, 610, 615, 618, 620, 622, 624, 626, 628,
629, 630, 635, 637, 640, 655, 658, 661, 675
DE SCHIETERE, 503
DE SCHIJNCKELE, 402
DE SCHOEMAKERE, 669
DE SCHOTELAERE, 668
DE SCHRIJVER, 267, 269, 280, 292, 299, 304, 307, 314,
317, 318, 326, 387, 389
DE SCHRIJVERE, 388, 398
DE SCHUTER, 305
DE SCHUTERE, 666, 669
DE SCHUUTERE, 454, 455, 456, 457, 462, 466, 467, 472,
666, 667, 669, 671, 675, 677, 678
DE SCHUUTTERE, 466
DE SCHUYTER, 22, 27, 50, 65, 70, 78, 81, 97, 98, 101, 115,
120, 125, 128, 138, 139, 140, 143, 144, 152, 156, 157,
161, 162, 169, 171, 175, 177, 178, 182, 185, 187, 190,
192, 195, 202, 203, 205, 208, 210, 213, 214, 215, 219,
220, 221, 222, 225, 230, 231, 235, 238, 239, 241, 242,
243, 244, 246, 247, 248, 249, 251, 255, 264, 265, 268,
269, 273, 274, 280, 282, 284, 285, 289, 296, 297, 298,
299, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 311, 312, 317, 318,
319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 331, 332, 333,
338, 339, 340, 346, 347, 363, 371, 372, 373, 374, 377,
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DE SCHUYTER,379, 380, 381, 385, 387, 389, 390, 391, 392,
417, 427, 431, 433, 442, 443, 451, 453, 454, 458, 546,
683, 684, 693
DE SCHUYTERE, 29, 42, 90, 94, 101, 115, 123, 131, 144,
152, 156, 161, 169, 199, 335, 337, 339, 360, 361, 366,
381, 382, 385, 392, 401, 413, 431, 454, 456, 458, 482,
489, 490, 516, 544, 563, 571, 574, 575, 650, 653, 691
DE SCHUYTTERE, 133
DE SEL, 262
DE SMEDT, 72, 77, 83, 90, 94, 95, 97, 134, 140, 144, 152,
154, 155, 177, 186, 189, 192, 193, 195, 198, 199, 204,
208, 210, 214, 228, 229, 326, 334, 353, 355, 372, 376,
378, 390, 393, 400, 442, 444, 446, 447, 634, 635, 641,
647, 650
DE SMET, 4, 5, 6, 12, 22, 24, 44, 52, 53, 54, 59, 69, 70, 71,
75, 77, 80, 81, 82, 84, 95, 100, 101, 103, 108, 114, 116,
120, 125, 129, 134, 138, 139, 140, 146, 147, 152, 154,
155, 159, 163, 168, 171, 181, 192, 193, 199, 216, 220,
226, 232, 233, 234, 236, 242, 244, 247, 248, 256, 257,
258, 263, 264, 272, 279, 284, 290, 300, 301, 303, 309,
315, 317, 319, 320, 323, 325, 326, 329, 332, 334, 339,
341, 344, 346, 350, 353, 356, 358, 363, 365, 368, 369,
385, 388, 389, 400, 401, 403, 405, 411, 413, 420, 427,
430, 431, 433, 437, 438, 439, 440, 441, 450, 453, 455,
456, 457, 458, 460, 461, 466, 479, 482, 483, 485, 487,
490, 495, 496, 500, 503, 504, 511, 512, 516, 523, 529,
531, 536, 539, 545, 549, 555, 558, 566, 569, 571, 572,
576, 579, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 597, 599, 601,
611, 615, 620, 622, 624, 630, 647, 654, 655, 665, 668,
673, 677, 678, 683, 684, 694
DE SNERCK, 402
DE SNERCK,, 431
DE SNICK, 248
DE SNOUCK, 457, 460
DE SOMMER, 665
DE SPIEGELEERE, 110
DE SPIEGELEIRE, 160
DE SPIEGHELEERE, 110
DE SPOIR, 125
DE SPRIET, 164
DE STARCKE, 110
DE STAUTE, 296
DE STEENE, 124
DE STEUR, 542
DE STOPPELEERE, 18, 671
DE SUTTER, 158, 238, 270, 306, 310, 328, 390
DE SUTTERE, 72, 628, 641, 644
DE SUYTERE, 28
DE SWEEMER, 288
DE TAVERNIER, 325
DE TEMMERMAN, 455, 456
DE TOLLENEERE, 575
DE TOLLENEERE, 550, 561
DE TOLNAERE, 676
DE VALCKENAERE, 78
DE VEET, 73
DE VETTER, 454, 461, 483
DE VETTERE, 473, 507
DE VEUGHELAERE, 195, 214
DE VEUSER, 413, 430
DE VEUSERE, 59, 70, 71, 84
DE VEY, 486, 508, 675
DE VIJT, 547
DE VILAIN, 506, 551, 663
DE VILHEIN, 516
DE VISCH, 438, 570, 621, 622
DE VISSCHERE, 525, 534, 545, 583, 612, 675
DE VLEESCHAUWERE, 566, 570
DE VLEESCHOUDER, 272
DE VLEESSCHAUWERE, 490, 516

DE VLIEGER, 18, 247, 256, 296, 299
DE VLIEGERE, 26, 105
DE VLIEGHER, 164, 183, 199, 206, 207, 221, 288, 291, 374,
379, 417, 454, 458, 464, 469, 519, 538
DE VLIEGHERE, 30, 43, 89, 124, 126, 218, 231, 368, 370,
374, 465, 469, 470, 479, 485, 491, 516, 519, 527, 528,
530, 531, 551, 579, 586, 601, 620, 670
DE VOGELAERE, 287, 314, 329, 390, 437, 492
DE VOGHELAEERE, 351
DE VOGHELAERE, 19, 182, 189, 195, 260, 420, 424, 492,
493, 496, 548, 559, 561, 585
DE VOGHELEERE, 478, 479, 493, 535, 599
DE VOLDER, 204, 268, 282, 342, 411
DE VOLDERE, 407, 409
DE VOS, 66, 96, 152, 159, 165, 170, 186, 221, 223, 224,
225, 226, 229, 232, 241, 256, 257, 264, 267, 276, 288,
294, 295, 300, 302, 303, 306, 310, 315, 320, 322, 326,
337, 343, 371, 382, 398, 399, 443, 450, 524, 554, 558,
577, 607, 616, 619, 638, 688
DE VREESE, 5, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 31, 36, 39, 40, 41,
47, 48, 50, 51, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 74, 78, 82,
84, 94, 95, 96, 97, 99, 105, 109, 114, 115, 118, 119, 124,
128, 129, 133, 134, 138, 141, 148, 150, 151, 157, 158,
159, 163, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 174, 177, 180,
181, 182, 183, 184, 186, 190, 191, 194, 196, 198, 199,
200, 201, 204, 205, 212, 214, 217, 219, 224, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 235, 236, 239, 243, 245, 246, 247,
248, 249, 253, 254, 256, 258, 259, 261, 263, 268, 269,
270, 274, 275, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286,
287, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
300, 301, 303, 305, 307, 308, 310, 311, 314, 316, 317,
321, 322, 323, 324, 327, 331, 332, 334, 335, 341, 344,
346, 347, 350, 351, 352, 356, 357, 358, 359, 360, 361,
362, 363, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 377, 380, 381,
384, 385, 386, 387, 393, 395, 404, 405, 407, 408, 411,
413, 415, 419, 425, 426, 428, 433, 434, 435, 437, 442,
443, 445, 447, 449, 450, 451, 454, 458, 464, 466, 476,
480, 482, 485, 486, 488, 491, 492, 493, 494, 498, 501,
502, 503, 507, 508, 511, 512, 513, 515, 517, 522, 523,
524, 528, 529, 532, 534, 535, 536, 542, 546, 549, 551,
553, 555, 557, 559, 562, 563, 566, 567, 568, 572, 583,
586, 587, 592, 596, 599, 602, 604, 606, 610, 612, 617,
618, 619, 621, 624, 626, 627, 629, 631, 635, 637, 640,
641, 645, 652, 653, 654, 656, 658, 664, 666, 667, 668,
669, 670, 671, 672, 673, 674, 676, 678, 687, 694, 696, 698
DE VREEZE, 490
DE VREY, 433
DE VRIEND, 320, 698
DE VRIENDT, 178, 196, 234, 317, 347, 395, 426, 458, 465,
472, 672, 690
DE VRIENT, 152, 299, 300, 313, 315, 390, 403, 426, 668,
680, 681, 682, 683, 692
DE VRIESE, 560, 659, 688
DE VRINDT, 433, 684
DE VROE, 225
DE VROONEBIJTERE, 397
DE VULDER, 55, 350
DE VULDERE, 533, 576, 577, 629, 637, 649
DE VUSERE, 84
DE VUSSER, 275, 323, 383
DE VUSSERE, 176, 258, 270, 431
DE VUSTER, 211
DE VUYST, 264
DE VUYT, 572
DE VYNCKE, 370
DE WACHTER, 42, 455
DE WAEGENAERE, 151, 155, 165, 319
DE WAEGENEERE, 54
DE WAEGHENAERE, 151, 184, 227, 347, 452
DE WAEGHENEERE, 102
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DE WAELE, 99, 116, 185, 253, 254, 286, 449, 661
DE WAGENAERE, 384
DE WAGHENAERE, 59, 62, 73, 78, 80, 117, 562, 667
DE WAGHENEER, 83
DE WAGHENEERE, 104, 671
DE WALSCHE, 135
DE WANNEMAKERE, 671
DE WEERDT, 5, 154, 180, 246, 310, 323, 331
DE WEERT, 11, 24, 65, 66, 67, 106, 114, 115, 130, 247, 258,
296, 349, 352, 360, 367, 369, 372, 381, 398, 400, 451,
459, 461, 463, 464, 469, 471, 476, 478, 481, 493, 496,
497, 499, 500, 505, 512, 515, 517, 518, 521, 523, 524,
529, 542, 550, 552, 563, 564, 567, 574, 575, 577, 603,
609, 615, 623, 630, 636, 637, 640, 641, 643, 655, 666,
667, 671, 675, 677
DE WEGGHE, 157
DE WEIRDT, 172, 174, 190, 193, 197, 213, 219, 277, 309,
377, 379, 444, 449
DE WEIRT, 454
DE WETTE, 594
DE WEVER, 44, 149, 217, 220, 223, 285, 290, 426, 428
DE WEVERE, 24, 156, 157, 220, 224, 402, 417, 670
DE WIELMAECKER, 462
DE WILDE, 188, 300, 322, 337, 673
DE WILDE DOTTEGHEM, 407
DE WINTER, 299, 381, 395
DE WINTERE, 625, 654
DE WITTE, 48, 149, 156, 217, 263, 273, 339, 345, 346, 364,
393, 399, 400, 524, 567, 578, 588, 620, 634
DE WOLF, 470, 476
DE WULF, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 31, 32, 33, 36, 39,
46, 47, 51, 56, 59, 60, 61, 67, 69, 70, 74, 75, 76, 81, 85,
91, 93, 96, 97, 98, 102, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 131,
132, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 145, 146,
150, 155, 157, 158, 159, 162, 164, 175, 176, 179, 181,
190, 194, 195, 201, 202, 203, 211, 230, 233, 235, 237,
240, 247, 249, 252, 261, 263, 268, 273, 278, 283, 287,
290, 297, 298, 300, 302, 305, 317, 324, 329, 331, 333,
334, 335, 338, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 349, 350,
353, 355, 356, 358, 360, 361, 366, 370, 372, 373, 377,
381, 383, 385, 392, 393, 396, 400, 420, 422, 440, 447,
449, 454, 456, 458, 460, 464, 465, 468, 469, 470, 471,
472, 478, 482, 483, 485, 499, 506, 510, 512, 513, 515,
516, 517, 521, 525, 530, 531, 532, 537, 539, 541, 545,
547, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559,
565, 567, 571, 577, 579, 582, 584, 586, 589, 591, 592,
597, 598, 599, 601, 603, 607, 613, 616, 622, 624, 625,
627, 629, 630, 631, 638, 641, 645, 647, 650, 653, 656,
658, 662, 666, 673, 680, 685, 686, 687, 688, 690, 691,
694, 695
DE ZADELEER, 515
DE ZADELEERE, 514, 555
DE ZUTTER, 245, 308, 385
DE ZUTTERE, 355, 460, 467, 489, 517, 642
DE ZUYTERE, 28
DE.COCK, 403
DEBBAUT, 123, 158, 166, 364
DEBROUX, 150
DECX, 587
DEECHBROODT, 631
DEEGBROOT, 552, 554
DEFAULX, 185, 199, 239, 326
DEFAUS, 432
DEFRIET, 304
DEIRE, 233
DEL CROYX, 227
DELA FAILLE, 525
DELA MOTTE, 296
DELAROY, 407
DELARUE, 407

DELCOMME, 414
DELEBULCKE, 307
DELLAERT, 368
DELLAFAILLE, 261
DELRUE, 180, 449
DELVAEL, 503, 529, 557, 571, 588
DELVAL, 348
DELWAERDE, 409, 411, 412, 421, 435
DEMAEGHT, 179
DEMORTIERES, 158
DENAEYERE, 454
DENIJS, 20, 23, 24, 42, 59, 67, 76, 92, 94, 97, 127, 143, 148,
156, 198, 224, 228, 232, 243, 269, 308, 349, 354, 421,
438, 455, 463, 464, 468, 488, 492, 496, 498, 501, 514,
517, 528, 529, 530, 532, 534, 567, 570, 580, 583, 594,
608, 609, 610, 615, 628, 634, 650, 655, 658, 669, 671,
679, 687, 694
DENOCKERE, 69
DER STICHELE, 159
DERDEYN, 420, 694
DERDIJN, 318
DERGOOT, 101
DESAER, 427
DEUNINCK, 267
DEURS, 559
DEVELAERE, 319
DEYNOOT, 518, 606, 630
DHAEMERS, 682
DHAENE, 633
DHAENENS, 32, 67, 77, 102, 103, 106, 111, 114, 124, 132,
135, 141, 142, 145, 174, 176, 197, 200, 216, 236, 258,
269, 296, 302, 322, 333, 334, 339, 374, 378, 381, 382,
384, 403, 404, 405, 409, 410, 411, 427, 434, 441, 560,
580, 634, 643, 660, 664, 665, 692
DHAESE, 76, 204, 228, 249, 260, 284, 321, 432, 685, 698
DHAMERE, 90, 561
DHANE, 271, 587, 672
DHANENS, 24, 38, 40, 49, 52, 54, 57, 77, 83, 135, 255, 350,
352, 481, 497, 530, 537, 553, 558, 574, 587, 588, 597,
601, 611, 613, 627, 636, 647, 652, 687
DHANNE, 495
DHANNENS, 69
DHANNES, 200
DHASE, 190, 513, 542, 600, 603
DHAUWE, 674
DHEM, 425
DHERDE, 473, 539, 568
DHERTOGE, 106
DHERTOGHE, 136
DHONDT, 16, 17, 43, 253, 361, 543, 565, 569, 570, 588,
605, 607, 609, 611, 612, 618, 623, 636, 644, 650, 657
D'HONDT, 453
DHONT, 52, 106, 177, 217, 296, 316, 334, 341, 359, 383,
444, 470, 660, 666
D'HONT, 453
DHOOGHE, 5, 207, 342, 483, 580, 587, 589
DHOORE, 520
DHUYVETTER, 342
DHUYVETTERE, 454
DIAS, 238, 279, 288
DICK, 61, 69, 77, 102
DICKT, 77
DICX, 437, 604
DIERCKENS, 528, 595, 605
DIERICK, 5, 10, 14, 21, 66, 81, 88, 399, 439, 510, 555, 561,
563, 576, 581, 611, 639
DIERICKX, 30, 109, 146, 390, 418
DIERICQ, 616
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DIERICX, 5, 18, 32, 48, 52, 56, 68, 70, 83, 86, 89, 98, 113,
125, 171, 272, 303, 311, 328, 329, 360, 403, 430, 442,
454, 460, 468, 473, 476, 484, 492, 496, 510, 511, 516,
519, 523, 535, 537, 561, 570, 586, 591, 595, 602, 621,
623, 624, 627, 633, 636, 638, 639, 645, 646, 651, 653, 654
DIERIJCK, 441
DIERKENS, 634
DIERKINS, 672
DIJSERIJN, 370
DIRICX, 343
DOBBELAER, 485
DOBBELAERE, 4, 7, 9, 10, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 33, 35, 37,
39, 41, 44, 45, 53, 56, 57, 65, 69, 70, 72, 79, 80, 86, 98,
99, 100, 108, 109, 117, 125, 128, 133, 134, 135, 139, 140,
143, 144, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 159, 161, 163,
164, 167, 169, 170, 173, 176, 180, 196, 199, 201, 203,
213, 218, 219, 231, 233, 246, 247, 250, 259, 262, 264,
271, 272, 285, 286, 289, 309, 311, 314, 315, 321, 332,
337, 341, 349, 360, 366, 367, 369, 371, 376, 380, 388,
399, 407, 414, 416, 420, 422, 432, 434, 436, 438, 439,
440, 441, 442, 450, 451, 474, 476, 477, 485, 490, 491,
492, 502, 510, 560, 593, 642, 655, 660, 661, 663, 664,
665, 666, 667, 669, 671, 680, 685, 688, 689, 693, 695
DOBBELAERS, 348, 349
DOBBELARE, 8, 9, 10, 81, 88, 91, 397, 439, 469, 594, 608,
635, 650
DOBBELE, 683
DOBBELEER, 16
DOBBELEERE, 7, 15, 17, 24, 26, 38, 49, 57, 60, 61, 83, 99,
102, 104, 106, 347, 349, 353, 358, 360, 370, 454, 455,
459, 462, 465, 466, 469, 472, 477, 478, 479, 485, 487,
488, 493, 495, 496, 498, 502, 505, 506, 507, 509, 510,
511, 514, 517, 520, 523, 526, 527, 529, 530, 534, 543,
560, 561, 570, 571, 572, 573, 584, 588, 592, 593, 594,
596, 600, 602, 604, 605, 606, 610, 613, 614, 615, 616,
617, 623, 626, 629, 631, 633, 634, 635, 636, 637, 639,
642, 645, 646, 648, 649, 653, 654, 660, 662, 667, 669,
670, 671, 672, 675
DOBERCOURT, 638
DOCHIE, 79
DOCX, 22
DOEDENS, 545, 578, 588, 596, 614, 627, 651, 683, 684
DOLISLAGHER, 104
DONAES, 494, 679
DONCKERWOLCKE, 159, 165, 186, 443
DONKERWOLCKE, 252
DONS, 435
DONT, 43
DOOM, 620
DOOMS, 378
DOORMANS, 448
DOORSELAERE, 367
DOOSTERLINCK, 489
DOSSCHE, 124, 208, 230, 309, 322, 327, 328, 372
DRAECK, 284, 289, 316
DRIEGE, 38, 154, 252
DRIEGHE, 38, 77, 146, 153, 155, 172, 177, 191, 216, 233,
236, 289, 452
DRIESSENS, 255, 256
DRIGHE, 200
DROMAERT, 196, 444
DROMHAERT, 444
DROMMAERT, 257
DROOMAERT, 114, 136
DRUBBEL, 164
DRUWE, 662
DU BOIS, 189
DU CHATEAU, 334
DU FOREAUX, 119
DU FREEUW, 119

DU MOULAIN, 257
DU RIEU, 674
DUBIE, 19
DUBISSON, 193
DUBOIS, 232, 288
DUCEL, 327
DUERMAEL, 613, 614
DUJARDIJN, 378, 385
DUJARDIN, 319, 452
DURIEU, 139, 150, 250, 664
DURMAN, 278, 284
DURPERS, 262
DUSEL, 331
DUVETTERE, 5
DUYCK, 10, 15, 56, 614, 621
DUYTSCHAEVERE, 399
DUYTSCHAVERS, 312

E
EDMÉ, 369
EECKAUT, 290
EECKHAUTE, 280, 452
EECKHAUTTE, 318
EECKHOUTTE, 453
EECKMAN, 368, 531, 536, 576
EECMAN, 466, 574
EGGERMONDT, 307
EGGERMONT, 96, 144
EGGHERICK, 584
EGGHERMONT, 129, 378
EGHELS, 446
EGO, 681
EKELSBEKE, 615
ELAUT, 457, 458, 460, 462, 590, 674
ELAUTS, 637
ELBO, 187, 225
ELEWAUT, 162
ENESQUE, 625
ENGEL, 262
ENGELS, 291
ENGHELS, 93, 163
ENJON, 417, 422, 693
EVERAERT, 120, 161, 219, 234, 290, 292, 322, 331, 335,
353, 417, 422, 491, 500, 606, 620, 693
EVERAERTS, 463

F
FACQ, 72
FAELE, 234, 244, 299
FAELENS, 334, 393
FARMIJN, 63
FELIPS, 81
FELYPS, 93
FERMI, 421
FERMIJN, 68, 608, 633, 638
FERTENBURGHE, 496
FERTHIER, 417, 419
FERTIER, 417
FIERAERT, 12, 30, 351, 474, 475, 559, 564, 602, 605
FIERS, 55, 80, 85, 100, 101, 117, 118, 153, 181, 185, 187,
189, 195, 198, 199, 216, 218, 222, 267, 273, 300, 357,
423, 431, 446, 448, 507, 646, 683, 697
FIGELEER, 436
FIJLIERS, 42
FILIERS, 57
FISCAEL, 149, 190
FLAMAND, 150
FLAMANDT, 378
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FLORENT, 57
FLOREYN, 135
FLORIJN, 147
FLORIS, 276
FLOURENT, 558, 577
FONTEYNE, 461, 474, 519
FOREEUW, 266
FORTEERE, 119, 160, 406, 414
FORTHIER, 418
FORTIE, 262, 289, 291, 310, 330, 331, 341, 388, 391, 392
FORTIER, 163, 200, 233, 269, 272, 335
FORTIERE, 205, 262, 264
FORTY, 291
FRACK, 272
FRANCOIS, 266, 421, 423, 425, 696
FRANCOY, 222, 344
FRANS, 589
FRANSOY, 165
FRIGAEL, 648, 655, 658

G
GAELENS, 376, 379, 380
GAGE, 152
GALENS, 285, 294, 380
GALLE, 299, 670
GALLET, 630
GAMBIER, 467, 471
GANSMAN, 72
GARDEYN, 409
GAUBEEN, 296, 328, 390, 530, 594, 609
GAUWBOOM, 270
GEDIJN, 192
GEERAERT, 74, 198
GEERENS, 323
GEERNAERT, 86, 113, 252, 265, 277, 432, 436, 698
GEERTS, 367, 698
GEIREGAT, 213, 214, 215, 390, 407, 415, 422, 695
GEIRNAERT, 169, 227, 233, 258, 270, 283, 308, 311, 314,
315, 316, 318, 321, 325, 335, 410, 421, 423, 424, 425,
431, 695, 698
GERNAERT, 86, 388
GERREGADT, 157, 161
GERRENAERT, 231, 259, 292
GEUSSE, 106
GEVAERT, 142, 319
GEVEN, 328
GEYLEN, 393
GEYLENS, 322
GHEERAERT, 505
GHEERAERTS, 455
GHEERNAERT, 123, 676, 678
GHEERTS, 614
GHEIREGAT, 405
GHEIRNAERT, 406
GHELINCKX, 470
GHELINCX, 470
GHELUCK, 272
GHERNAEYS, 472
GHIELENS, 16, 28, 510, 511, 517, 518, 521, 525, 631
GHIJLENS, 414
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184, 197, 220, 227, 229, 314, 427, 494, 508, 521, 551,
562, 564, 573, 600, 620, 632, 634, 673
VAN DE STICHELE, 21, 125, 354
VAN DE TOMBEELE, 589
VAN DE VEERE, 111, 205, 369
VAN DE VELDE, 35, 64, 102, 113, 262, 278, 348, 370, 402,
415, 438, 519, 535, 547, 549, 586, 607, 625, 633, 664, 673
VAN DE VENNE, 123
VAN DE VENNET, 613, 641
VAN DE VICHTE, 621
VAN DE VIJVERE, 116, 155, 233, 333
VAN DE VIVERE, 252, 266
VAN DE VOORDE, 11, 27, 30, 42, 128, 173, 229, 254, 331,
359, 396, 438, 454, 457, 464, 476, 481, 486, 503, 513,
514, 539, 542, 551, 552, 566, 569, 589, 590, 593, 607,
608, 614, 618, 630, 633, 636, 639, 648, 663, 668, 669,
671, 676
VAN DE VYNCKT, 423
VAN DE WALLE, 6, 23, 33, 34, 37, 41, 43, 45, 49, 56, 58,
60, 62, 68, 77, 79, 83, 85, 86, 87, 97, 98, 100, 105, 106,
108, 111, 112, 129, 134, 137, 138, 140, 141, 143, 144,
145, 146, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 162, 163, 164,
167, 168, 172, 180, 181, 189, 190, 191, 200, 210, 212,
213, 214, 215, 225, 226, 237, 238, 239, 242, 250, 256,
259, 278, 282, 285, 292, 301, 303, 307, 309, 315, 319,
320, 332, 333, 334, 335, 357, 365, 366, 373, 375, 376,
379, 384, 386, 393, 395, 401, 403, 409, 410, 411, 428,
430, 433, 438, 442, 445, 446, 450, 470, 510, 516, 524,
531, 537, 575, 582, 583, 584, 586, 587, 596, 608, 611,
626, 627, 640, 648, 649, 655, 665, 696
VAN DE WALLE., 268
VAN DE WEGHE, 296, 435
VAN DE WIELE, 83, 211, 215
VAN DE WOESTIJNE, 120, 124, 134, 147, 174, 420, 443,
693
VAN DE ZWAELME, 472
VAN DEN ABBEELE, 211, 378

VAN DEN ABEELE, 121, 126, 141, 174, 193, 201, 225, 235,
242, 269, 278, 279, 313, 322, 333, 371, 444, 446, 486
VAN DEN AVIJLE, 390
VAN DEN BAERE, 679
VAN DEN BEERGHE, 27, 348, 466, 492, 495
VAN DEN BERGE, 287, 327
VAN DEN BERGHE, 12, 18, 20, 27, 28, 34, 68, 76, 85, 93,
95, 96, 104, 108, 121, 122, 153, 157, 158, 166, 171, 182,
188, 189, 197, 203, 216, 244, 245, 252, 254, 255, 260,
268, 280, 283, 288, 293, 324, 330, 341, 350, 352, 357,
383, 435, 496, 515, 524, 527, 528, 549, 556, 562, 563,
584, 600, 645, 658, 674
VAN DEN BOGAERDE, 23
VAN DEN BOSSCHE, 47, 160, 172, 197, 205, 225, 232,
248, 257, 410, 413, 447, 590
VAN DEN BRAEMBUSSCHE, 153, 154, 179, 447
VAN DEN BREMT, 566
VAN DEN BROECKE, 372, 394
VAN DEN BROUCKE, 464, 468, 540, 562, 572, 598, 625,
647, 678
VAN DEN BULCKE, 287, 288
VAN DEN BUNDERE, 504
VAN DEN BURCHT, 516
VAN DEN BURNE, 485
VAN DEN BUSSCHE, 158
VAN DEN DRIESSCHE, 384, 386, 568
VAN DEN EECHAUTE, 552, 664
VAN DEN EECKE, 563
VAN DEN EECKHAUTE, 102
VAN DEN EEDE, 163, 460, 505
VAN DEN GEHUCHTE, 275
VAN DEN GHEHUCHTE, 137
VAN DEN GHEJUCHTE, 508
VAN DEN HABEELE, 201
VAN DEN HAMMEYE, 580
VAN DEN HAUTE, 361, 370, 557, 558, 564, 566, 576, 599,
609, 610, 658
VAN DEN HEECKHAUTE, 74
VAN DEN HEEDE, 118, 289, 477, 487, 517, 528, 535, 543,
562, 565, 567, 586, 633, 640
VAN DEN HEINDE, 242
VAN DEN HENDE, 544, 581
VAN DEN KERCHOVE, 89, 362, 664
VAN DEN KERCKHOVE, 86, 121, 147, 189, 260, 302, 367,
389
VAN DEN MOORTELE, 483, 489
VAN DEN NESTE, 255, 266, 292, 458, 478, 491
VAN DEN PARADIJSE, 535, 642
VAN DEN PERRE, 464
VAN DEN PIET, 31
VAN DEN PUTTE, 331
VAN DEN SAFFELE, 329, 390
VAN DEN SANDE, 235
VAN DEN SCHAFFELT, 470
VAN DEN SOCHELT, 457, 498
VAN DEN STEENE, 482, 494, 507, 508, 553
VAN DEN STICHELE, 497
VAN DEN TEEMSCHE, 414
VAN DEN VELDE, 412
VAN DEN ZANDE, 676
VAN DENDERMONDE, 358
VAN DER VENNET, 582
VAN DER BEECKEN, 59
VAN DER BEKE, 24, 349, 464, 528, 541, 542, 547, 556,
557, 567, 568, 572, 579, 594, 605, 632, 647
VAN DER BEKEN, 106, 480, 504, 654, 659
VAN DER BORST, 250, 436
VAN DER BRUGGHEN, 483, 576, 623, 625, 626, 636
VAN DER BRUGGHEN,, 217
VAN DER BURCHT, 36, 606, 616, 625
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VAN DER BURGHT, 98, 441
VAN DER CRAEYEN, 511
VAN DER CRUCEN, 677
VAN DER CRUUCEN, 494, 495
VAN DER CRUUSEN, 485
VAN DER CRUUSSEN, 458, 459, 467
VAN DER CRUYCEN, 516, 520, 537, 545, 551, 561, 562,
563, 595, 623, 625, 628, 638
VAN DER CRUYSEN, 31
VAN DER CRUYSSEN, 4, 33, 136, 154, 251, 268, 273, 274,
305, 385, 434
VAN DER DONCK, 604
VAN DER DONCKT, 37, 434, 697
VAN DER DONCT, 468, 484, 498, 639, 668, 673, 676, 678
VAN DER EECKE, 545, 549, 556
VAN DER EECKEN, 350, 354, 485
VAN DER ELST, 438
VAN DER ELSTRAETEN, 189
VAN DER GHEHUCHTE, 658
VAN DER GRACHT, 486
VAN DER GUCHTE, 24, 353, 355, 362, 437, 438, 532, 586,
620, 623, 628, 635, 637
VAN DER GUECHTE, 22
VAN DER HAEGEN, 52, 337, 437
VAN DER HAEGHE, 171
VAN DER HAEGHEN, 18, 72, 75, 111, 224, 248, 312, 337,
353, 361, 363, 364, 445, 528, 545, 584, 595, 601, 612,
616, 622, 634, 639, 650, 651, 657, 660, 661, 689
VAN DER HAGHEN, 84, 354, 484, 487, 493, 512, 549, 557,
574, 576, 582
VAN DER HAMEYE, 637
VAN DER HEECKEN, 26, 185
VAN DER HEGGHEN, 546
VAN DER HELST, 641
VAN DER HEUGHT, 383
VAN DER HEYDEN, 579
VAN DER HOSSTIJNE, 39
VAN DER HOUVEN, 367
VAN DER HULST, 48, 89, 107, 127, 138, 186, 210, 217,
234, 251, 257, 273, 296, 298, 299, 305, 306, 328, 382,
385, 389, 390, 443, 444, 447
VAN DER KEERE, 45
VAN DER LAEN, 206
VAN DER LEYEN, 16, 21, 455, 457, 461, 467, 468, 471,
473, 477, 480, 492, 502, 516, 549, 551, 553, 554, 556,
558, 562, 563, 564, 595, 605, 606, 618, 621, 630, 648,
676, 677, 679
VAN DER LINDEN, 89, 92, 246, 518, 519, 524, 530, 537,
565, 572, 578, 588, 596, 614, 627, 651
VAN DER LOOVEN, 458
VAN DER LYNDEN, 4
VAN DER MEERE, 354, 479, 518
VAN DER MEEREN, 353, 615
VAN DER MEERSCH, 20, 32, 153, 154, 242, 310, 323, 332,
336, 340, 394, 435, 605, 617, 626, 648, 660
VAN DER MEERSCH,, 250, 390
VAN DER MEERSCHEN, 419, 694
VAN DER MEIRSCH, 164, 179, 183, 205, 209, 214, 215,
447
VAN DER MEULEN, 249, 366, 397, 627, 664
VAN DER MIERSCH, 50
VAN DER MOERE, 166
VAN DER MOERE,, 163
VAN DER MOEREN, 234, 375
VAN DER MORTELE, 236
VAN DER NIEUWERSTADT, 667, 675
VAN DER PIET, 27, 77, 607, 638
VAN DER PLAETSEN, 267, 307, 314, 317, 318, 326, 337,
356, 389, 395, 431, 436, 604, 633, 644
VAN DER POORTER, 345

VAN DER SCHAFFELT, 536
VAN DER SCHAGHEN, 488
VAN DER SLUYS, 637, 683
VAN DER SMISSEN, 174
VAN DER SPURT, 80
VAN DER STEENE, 128, 276, 290
VAN DER STEENEN, 374
VAN DER STICHEL, 546, 619
VAN DER STICHELE, 6, 8, 10, 23, 28, 33, 37, 46, 91, 116,
149, 159, 186, 296, 298, 302, 349, 350, 356, 357, 358,
359, 365, 390, 442, 474, 480, 482, 490, 493, 497, 498,
507, 515, 517, 519, 520, 523, 524, 525, 527, 528, 530,
532, 534, 538, 546, 564, 565, 581, 582, 583, 585, 587,
595, 600, 610, 611, 612, 621, 622, 626, 627, 635, 636,
637, 638, 641, 647, 648, 649, 653, 654, 655, 665
VAN DER STICHELEN, 18, 291, 382, 503, 512
VAN DER STRAETEN, 471, 494, 539, 620, 670, 672
VAN DER STRATEN, 508, 568, 581, 584, 675
VAN DER STRICHT, 43, 54, 355, 620, 621, 635
VAN DER VAET, 367
VAN DER VENNE, 136, 139, 164, 168, 216, 221, 280, 375
VAN DER VENNET, 8, 10, 20, 25, 26, 28, 32, 42, 46, 57,
79, 81, 99, 103, 151, 167, 168, 176, 181, 187, 198, 199,
206, 216, 218, 222, 227, 228, 232, 233, 236, 239, 240,
241, 245, 247, 251, 258, 259, 273, 274, 280, 285, 286,
287, 289, 290, 291, 297, 301, 309, 312, 314, 315, 318,
320, 322, 325, 326, 338, 345, 351, 352, 353, 355, 356,
395, 396, 418, 429, 439, 451, 482, 483, 490, 492, 523,
528, 529, 534, 538, 540, 545, 556, 559, 561, 564, 571,
582, 583, 593, 601, 607, 612, 618, 619, 622, 626, 627,
628, 629, 630, 632, 633, 638, 640, 642, 643, 646, 650,
654, 658, 672, 681, 684, 685, 687, 690, 691, 692
VAN DER VERRE, 484, 491
VAN DER VICHTE, 354, 491
VAN DER VINCKT, 37, 689
VAN DER VINCT, 485
VAN DER VYNCKT, 423, 629
VAN DER VYNCT, 454, 458, 467, 471, 576, 646
VAN DER ZIJPE, 486, 503, 529
VAN DER ZOCHELT, 467, 666
VAN DER ZWALME, 460
VAN DERMONDE, 650
VAN DEURNE, 409
VAN DEYNSE, 448
VAN DHAELE, 434
VAN DIJCKE, 54, 64, 106, 140, 637, 660
VAN DOORE, 152
VAN DOORESELE, 579, 581
VAN DOOREZEELE, 378
VAN DOORNE, 78, 151, 195, 306, 310, 444, 494, 586, 598,
599, 616, 630
VAN DOORSELAERE, 132, 135, 143
VAN DOORSELE, 645
VAN DRIESSCHE, 135, 147, 230, 237, 308, 332, 336, 340,
383, 394, 445, 527, 669, 670
VAN DURME, 49
VAN EE, 493
VAN EECHAUTE, 175, 454, 457, 569, 605, 669, 679
VAN EECKHAUTE, 55, 175
VAN EEDE, 14
VAN EERTVELDE, 518
VAN ERPE, 103
VAN EXAERDE, 52
VAN FERTENBURG, 496
VAN GAMPELAERE, 426
VAN GANSBEKE, 315
VAN GATSE, 390
VAN GEELE, 232, 447
VAN GEERTRUYEN, 188
VAN GELE, 177, 248
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VAN GHELDER, 319, 361
VAN GHELUWE, 362
VAN GHERSTE, 534
VAN GIJSEL, 140
VAN GOETHEM, 111, 598
VAN GOTHEM, 557
VAN GOUTHEM, 117
VAN GRANDONCK, 88
VAN GREMBERGHE, 154, 205, 616
VAN HAECKE, 327, 664
VAN HAELST, 338, 394
VAN HAESBROECK, 340, 347
VAN HAESBROUCK, 249, 258
VAN HAESBROUCQ, 13
VAN HAMME, 628, 648, 662, 665
VAN HANSELAERS, 335
VAN HASPERE, 395
VAN HAUGHEM, 681
VAN HAUTE, 6, 108, 122, 348, 380, 525, 622, 655, 663
VAN HAUTTE, 403
VAN HAUWE, 587
VAN HAUWEGHEM, 611, 657, 687, 689
VAN HAVER, 339
VAN HAVERBEECKE, 28, 59
VAN HAVERBEKE, 455, 505, 523, 525, 556, 562, 567, 573,
602, 619, 631, 633, 634, 638, 658
VAN HAVERBEQS, 102
VAN HECKE, 4, 13, 18, 31, 40, 43, 62, 92, 111, 197, 203,
206, 221, 245, 264, 265, 302, 339, 346, 356, 366, 368,
390, 395, 397, 417, 438, 455, 457, 464, 467, 470, 471,
472, 475, 486, 489, 500, 501, 518, 527, 536, 540, 551,
559, 564, 570, 572, 576, 580, 583, 587, 588, 591, 597,
601, 611, 639, 653, 662, 670, 678, 683, 684, 685, 693
VAN HECKE,, 266
VAN HECKHOUTE, 77
VAN HEE, 511, 535, 565, 583
VAN HEECHAUTE, 175
VAN HEEDE, 12, 350, 460, 469, 559, 583, 612
VAN HEERWEGHE, 78, 79, 87
VAN HEESE, 148, 150, 366
VAN HEIREWEGHE, 103
VAN HEIRWEGHE, 312
VAN HELLEWEGHE, 564, 602
VAN HELSTRAETE, 173, 211
VAN HERPE, 84, 108, 120, 258
VAN HERPEGHEM, 510
VAN HERPELGHEM, 525
VAN HERRENWEGHE, 110
VAN HERREWEGHE, 96, 110, 118, 144, 154, 215, 369,
373, 450
VAN HERWEGHE, 168, 228
VAN HERZEELE, 426
VAN HESE, 62, 137
VAN HEUCKE, 437
VAN HEULE, 108, 136, 140, 144, 162, 182, 196, 256, 262,
263, 268, 275, 277, 289, 291, 296, 301, 304, 309, 311,
318, 321, 329, 333, 335, 346, 367, 374, 376, 382, 384,
385, 388, 392, 412, 452
VAN HEULLE, 256, 274, 424
VAN HEURNE, 455, 456
VAN HEYCK, 365
VAN HEYSTE, 677
VAN HIJESSEL, 686
VAN HIJFTE, 49, 59, 64, 122, 189, 284, 290, 300, 317
VAN HOE, 293
VAN HOECKE, 63, 70, 73, 96, 162, 177, 197, 237, 270, 282,
285, 308, 310, 328, 342, 344, 427, 445, 448
VAN HOEKE, 287, 288
VAN HOETEGHEM, 13
VAN HOEVE, 397

VAN HOLDERBEKE, 166
VAN HOLSBEECKE, 360
VAN HOLSBEKE, 267, 575
VAN HOOREBECKE, 439
VAN HOOREBEKE, 18, 25, 34, 37, 42, 72, 80, 87, 97, 103,
123, 124, 134, 142, 145, 161, 164, 166, 168, 171, 174,
183, 184, 189, 200, 223, 286, 295, 303, 305, 315, 323,
329, 337, 347, 354, 355, 356, 359, 363, 384, 438, 441,
443, 450, 451, 458, 463, 467, 526, 528, 529, 536, 538,
539, 540, 542, 545, 552, 557, 574, 577, 600, 608, 610,
616, 619, 620, 621, 622, 623, 625, 627, 628, 629, 632,
635, 638, 639, 641, 646, 647, 653, 658, 661, 690
VAN HOORN, 536, 623, 636
VAN HOOTEGHEM, 25, 539, 561, 562, 596, 599, 629, 631
VAN HORNE, 537
VAN HOU, 210
VAN HOUCK, 454, 515
VAN HOUCKE, 29, 59, 145, 257, 398, 461, 465, 466, 471,
475, 477, 480, 492, 494, 498, 502, 506, 530, 563, 584,
636, 669, 673, 675
VAN HOUKE, 382
VAN HOVE, 54, 84, 195, 214, 239, 244, 257, 277, 287, 295,
312, 314, 320, 329, 330, 349, 390, 396, 420, 424, 428,
471, 685, 688, 694
VAN HOYGHEN, 574
VAN HUELE, 182, 215, 351, 416, 601
VAN HUERNE, 669, 672, 676
VAN HUFFEL, 39, 83, 108, 201, 230, 235, 293, 312, 391,
412, 664, 665
VAN HUFFELE, 39, 96, 137, 258, 416, 544, 590, 614, 625,
658, 662
VAN HULE, 196, 238
VAN HULLE, 156, 166, 204, 208, 209, 265, 269, 291, 293,
320, 325, 326, 390, 413, 415, 435, 457, 479, 480, 481,
502, 550, 554, 581, 631, 673, 675
VAN HULTEM, 288
VAN HULTHEM, 214
VAN HUYGHEVELDE, 373
VAN IDEGHEM, 521, 524, 560, 576, 594, 596, 613
VAN IDEWALLE, 590
VAN IMSCHOOT, 307
VAN IPERE, 371
VAN IPRE, 104, 117, 133
VAN KEERCVOORDE, 462, 464
VAN KERCHOVE, 122
VAN KERCKHEM, 253
VAN KERCKVOORDE, 173, 210, 211, 237, 251, 272, 278,
279, 294, 324, 337, 338, 339, 346, 347, 394
VAN KERREBROECK, 6, 17, 20, 25, 36, 52, 56, 100, 126,
132, 142, 165, 175, 176, 179, 196, 208, 209, 226, 235,
236, 272, 285, 288, 289, 294, 310, 314, 320, 322, 328,
335, 357, 369, 405, 414, 415, 434, 449, 453, 456, 539
VAN KERREBROECQ, 72, 363
VAN KERREBROEK, 327
VAN KERREBROUCK, 26, 37, 42, 47, 53, 63, 104, 107,
112, 114, 115, 132, 136, 151, 153, 226, 350, 353, 354,
357, 365, 369, 390, 399, 400, 439, 454, 460, 472, 480,
487, 488, 491, 494, 497, 498, 505, 510, 517, 521, 523,
524, 537, 562, 565, 569, 575, 597, 600, 602, 604, 606,
613, 614, 615, 616, 621, 648, 649, 666, 673, 674, 677
VAN LACKE, 539
VAN LAECKE, 10, 37, 56, 58, 61, 65, 94, 100, 104, 112,
121, 170, 202, 217, 302, 371, 397, 400, 408, 420, 426,
434, 440, 443, 446, 462, 464, 468, 469, 471, 483, 543,
554, 578, 605, 617, 623, 694
VAN LAECKEN, 45, 110, 438
VAN LAEKE, 395, 400, 425, 430
VAN LAERE, 173, 223, 224, 335, 624, 628
VAN LAEREBEKE, 163, 229, 280, 282, 445
VAN LAERENE, 488
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VAN LAETHEM, 212
VAN LAKE, 365, 482, 484, 487, 508, 517, 537, 549, 563,
564, 566, 569, 577, 585, 676
VAN LAKEN, 365
VAN LANCKE, 190
VAN LANDTSCHOOT, 378
VAN LANDUYT, 686
VAN LANGERAERT, 375
VAN LANGHENHOVE, 78, 673
VAN LANGHERE, 180
VAN LANGHEVELDE, 495
VAN LANTSCHOOT, 494
VAN LE, 361
VAN LEENE, 456
VAN LEERBERGHE, 240
VAN LEEUWE, 51, 65, 358, 481, 486, 490, 512, 517, 563,
564, 642, 650, 672, 674, 678
VAN LEEUWEN, 94, 156, 204, 386
VAN LEIRBERGHE, 225, 326, 328
VAN LEMBERGHE, 395, 632, 652, 682
VAN LENT, 113
VAN LERBERGE, 262
VAN LERBERGHE, 295, 689
VAN LEUVEN, 57, 557, 652, 661
VAN LEUVENE, 557
VAN LEUWE, 29
VAN LEUWEN, 653
VAN LEYEN, 357
VAN LOCKERE, 438
VAN LOKENE, 564, 570, 604, 677
VAN LOKENEN, 666, 674
VAN LOKEREN, 456
VAN LOMBEKE., 651
VAN LOO, 43, 98, 100, 125, 178, 243, 396, 399, 440, 577,
604, 616, 627, 640, 656, 683, 689, 690
VAN LOOCKEN, 101, 649
VAN LOOCKENE, 46, 365, 396, 397, 401, 484, 487, 489,
491, 509, 625, 646, 688, 690
VAN LOOKENE, 19, 509, 514, 515, 604, 625
VAN LOOVELDE, 122, 133, 202, 406, 410
VAN LOVENDEGHEM, 32, 490, 498, 531, 542, 543, 550,
552, 554, 594, 637
VAN MAELE, 152, 220, 259, 691
VAN MALDEGEM, 56, 267, 434
VAN MALDEGHEM, 45, 60, 339, 353, 369, 382, 400, 405,
408, 420, 470, 484, 491, 492, 521, 525, 535, 609, 615,
640, 669, 680, 686, 688, 694
VAN MATENBURCH, 639, 686
VAN MEENEN, 183, 187, 206, 291, 307, 379
VAN MEERE, 461, 462, 466, 476, 671
VAN MEEREN, 673
VAN MELE, 278
VAN MELLE, 314, 318, 522, 544
VAN MENDONCK, 186
VAN MONTEBOUCK, 508
VAN MOOREGEM, 396
VAN MOORHEM, 432, 698
VAN MOORTELE, 665
VAN MULLEM, 464, 465, 506, 512, 524, 548, 550, 555,
559, 561, 631
VAN NAUWE, 518
VAN NEESE, 181
VAN NEVEL, 194, 314, 315, 318, 372, 424
VAN NEVELE, 58, 351, 503, 518, 601, 649
VAN NIEUBEKE, 542, 544, 545
VAN NIEUKERCKE, 18, 28, 31, 67, 527, 537, 587, 627,
628, 633, 641
VAN NIEUWENHUYSE, 90, 125, 138, 139, 153, 356, 357,
638, 645
VAN NIEUWKERCKE, 49, 663

VAN NIEUWLANDT, 270
VAN NUCKERE, 45
VAN OCCELAERE, 81
VAN OCXELAERE, 608
VAN OLSBEKE, 532
VAN ONDERBERGHE, 135, 276, 291
VAN OOMBERGHE, 503, 529
VAN OOST, 6, 8, 9, 14, 21, 23, 77, 356, 358, 359, 437, 459,
469, 471, 473, 489, 501, 508, 512, 527, 531, 532, 534,
538, 544, 546, 554, 560, 585, 599, 607, 608, 617, 635,
636, 637, 640, 650, 652, 657, 658
VAN OOTEGEM, 68, 69
VAN OOTEGHEM, 30, 41, 47, 53, 61, 84, 96, 103, 109, 127,
131, 145, 147, 148, 172, 335, 462, 463, 482, 483, 492,
497, 499, 505, 508, 539, 557, 609, 612, 614, 620, 649,
666, 667, 670, 675, 676, 677, 678, 686
VAN OOTTEGEM, 53, 69
VAN OOYGHEM, 686
VAN OUWEGHEM, 36
VAN OVERACKERE, 472
VAN OVERBEKE, 403, 680
VAN OVERLOOPE, 508
VAN OVERWAELE, 245, 467, 579, 589, 605, 670, 671
VAN OVERWALE, 496, 510, 519, 666, 667, 669, 672
VAN OXELAERE, 368
VAN OYEGEM, 7
VAN OYGHEM, 503, 576, 680
VAN PAMEL, 254
VAN PAMELE, 253
VAN PARIJS, 16, 46, 59, 64, 87, 91, 107, 189, 194, 198,
224, 227, 228, 255, 260, 292, 305, 312, 316, 323, 337,
369, 397, 400, 405, 414, 415, 417, 426, 466, 469, 477,
489, 504, 555, 559, 561, 564, 580, 583, 614, 646, 647,
649, 654, 658, 671, 679, 690, 693
VAN PEENE, 289, 304, 308, 319, 330, 384, 390
VAN PETEGHEM, 14, 91, 114, 120, 235, 510, 523, 562
VAN PETEGHEM,, 43
VAN PILCKHEM, 329
VAN POECKE, 300
VAN POUCKE, 65, 147, 264, 267, 300, 303, 306, 326, 332,
337, 388, 391, 465, 546, 582, 668, 669, 678
VAN PRAET, 409
VAN QUAETHEM, 198
VAN QUATEM, 170
VAN QUATHEM, 5, 270, 275, 296, 360, 447, 501, 609, 681
VAN QUECKELBERGHE, 186, 233
VAN QUICKELBEERGHE, 462
VAN QUICKELBERGE, 68, 336
VAN QUICKELBERGHE, 58, 143, 154, 203, 310, 311, 314,
510
VAN QUICKENBORNE, 181, 187, 190, 199, 222, 374, 407
VAN QUIKELBERGHE, 196
VAN RAE, 130
VAN RAVESCHOOT, 5, 502, 508, 510, 519, 523, 553, 569,
671
VAN RECHEM, 342
VAN REDICHOVE, 456, 494, 596, 625, 669
VAN REEBEKE, 491
VAN RENTEGHEM, 167
vaN RENTERGEM, 424
VAN RENTERGEM, 52, 53, 72, 161, 324, 325, 429
VAN RENTERGHEM, 27, 29, 42, 44, 73, 87, 88, 93, 106,
115, 116, 122, 132, 137, 140, 142, 150, 151, 153, 161,
174, 180, 183, 184, 185, 190, 194, 200, 213, 218, 220,
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